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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
QUATRO DE ABRIL DE  
DOIS MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e 

trinta minutos, 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, 

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

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Daniel Dutra Moreira Rafael, 

Secretário, através de videochamada. ________________________________________ 

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 Câmara Municipal da Horta, envio de edital sobre o 1º Passeio Todo o Terreno 

Turístico; envio de e-mail sobre o momento cultural do Projeto Faial Ilha de Tradições; 

envio de e-mail sobre os prémios FIT. _______________________________________ 

- Da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, envio de e-mail 

sobre o deferimento de candidatura do Programa PROSA, para a colocação de 2 

desempregados, pelo período de 12 meses. ____________________________________ 

- Da AJIFA, envio de e-mail a solicitar informação do material de som a utilizar no 

Concerto “Música no Coreto”. _____________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Afixar o edital recebido da Câmara Municipal da Horta, sobre o 1º Passeio Todo o 

Terreno Turístico. _______________________________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal da Horta, e enviar a listagem dos 

prémios do FIT. _________________________________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela AJIFA e pedir informação ao técnico de som, sobre 

material a utilizar no Concerto “Música no Coreto”. ____________________________ 



 2 

- Solicitar esclarecimento à Câmara Municipal sobre o oficio recebido relativo ao 

Projeto “Freguesias + Eficiente”, e no qual se verificou que o publico alvo se destina a 

Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira. ___________________________ 

- Apresentar o Projeto do Concurso Literário “Matriz a Minha Freguesia”, destinado a 

alunos do ensino básico, e solicitar a cooperação do Concelho Diretivo da Escola Básica 

Integrada António José de Ávila e da Direção da Casa de Infância de Santo António. __ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Concerto Cinema, no âmbito das 

comemorações do 160º aniversário da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, no 

Teatro Faialense. ________________________________________________________ 

- Participação do presidente, da tesoureira da Junta e da Presidente da Assembleia de 

Freguesia, numa reunião com Vítor Rui Dores, sobre o Desfile da Semana do Mar, 

tendo sido acordado que a coordenação ficava a cargo da Presidente da Assembleia de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


