
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento do executivo  

Ponto 2 – Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

 Envio de e-mail com os resultados provisórios do concurso Eco-freguesia, 

freguesia limpa 2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

- 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 sobre o apoio logístico solicitado por esta Junta de Freguesia 

para a Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ândrea Machado 

 Envio de e-mail a confirmar a sua presença na Sessão Solene evocativa do 

Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



- Loja TABU 

 Envio de e-mail a confirmar a presença do Sr. Heitor Silva na Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 





- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 





Ponto 5 – Reuniões e visitas 

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

com a Direção Regional da Cooperação com o Poder Local. 
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