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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas 

dezassete horas, reuniram-se, na sede da Junta de Freguesia da Matriz, sita no Largo 

Duque Ávila e Bolama, na cidade da Horta, os elementos que formam a citada Junta, 

respetivamente, Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente, Isabel Alexandra de 

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Luis Carlos da Silva Morais, 

Secretário. _____________________________________________________________ 

_____ O Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, a 

qual foi aprovada por unanimidade e considerada conforme com a minuta previamente 

elaborada no final da dita reunião passando-se de seguida à discussão e análise dos 

assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as deliberações que se 

seguem após dar cumprimento ao período de antes da Ordem do Dia._______________ 

2 – Período antes da ordem do dia: ________________________________________ 

- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________ 

- Da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, envio de e-mail com 

os resultados provisórios do concurso Eco-freguesia, freguesia limpa 2020. __________ 

- De Jorge Costa Pereira, envio de e-mail a informar que o Jornal Tribuna das Ilhas irá 

proceder à publicação de uma entrevista a todos os presidentes de Junta de Freguesia do 

Faial, para um balanço do mandato, solicitando a disponibilidade para colaborar na 

iniciativa. ______________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, envio de ofício a 

confirmar a presença da Secretária Regional na Sessão Solene evocativa do Dia da 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Do Destacamento de Segurança Militar do Faial, envio de e-mail a confirmar a 

presença do Comandante do Destacamento na Sessão Solene evocativa do Dia da 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Da Urbhorta, envio de e-mail a confirmar a presença do Presidente do Conselho de 

Administração na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia; envio de e-mail com 

informação do apoio logístico solicitado por esta Junta de Freguesia para a Sessão 

Solene evocativa do Dia da Freguesia. _______________________________________ 
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- De Ândrea Machado, envio de e-mail a confirmar a sua presença na Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia. _____________________________________________ 

- Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, envio de e-mail a confirmar a 

presença dos senhores deputados Ana Luís e Tiago Branco na Sessão Solene evocativa 

do Dia da Freguesia. _____________________________________________________ 

- Da Junta de Freguesia de Angústias, envio de e-mail a confirmar a presença da 

Secretária em representação da Presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia. _____________________________________________ 

- Da Junta de Freguesia da Feteira, envio de e-mail a confirmar a presença da Sra. 

Presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. ____ 

- Da Junta de Freguesia de Castelo Branco, envio de e-mail a confirmar a presença 

do Sr. Presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene evocativa do Dia da 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Da Junta de Freguesia dos Flamengos, envio de e-mail a confirmar a presença do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. ____ 

- Da Junta de Freguesia do Capelo, envio de e-mail a agradecer o convite para a 

Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia, e informar não poder estar presente. ____ 

- Da Loja TABU, envio de e-mail a confirmar a presença do Sr. Heitor Silva na Sessão 

Solene evocativa do Dia da Freguesia. _______________________________________ 

- Da Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça, envio de e-mail a 

confirmar a disponibilidade do Auditório para a realização da Palestra de encerramento 

do programa da celebração do Dia da Freguesia, para o dia 06 de abril. _____________ 

- Da Escola Profissional da Horta, envio de e-mail sobre a realização de estágio de um 

aluno do segundo ano do curso Técnico/a de Apoio Psicossocial. __________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Manifestar ao jornal Tribuna das Ilhas a disponibilidade desta Junta de Freguesia de 

participar na entrevista, sobre o balanço do mandato autárquico. ___________________ 

- Estabelecer contato com a presidente da Escola Profissional da Horta, a fim de 

aprofundar as características do curso Tecnico/a de Apoio Psicossocial e a sua aplicação 

prática. ________________________________________________________________ 

- Iniciar o processo para apesentarão de candidatura à Cooperação Técnica e Financeira 

com a Direção Regional da Cooperação com o Poder Local. ______________________ 

_____ E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual se 

lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos termos legais. __________ 
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___________________________________ 

 

___________________________________ 


