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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
TREZE DE MARÇO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos treze dias do mês de Março 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 ofício sobre o Projeto Freguesias + 

Eficientes. _____________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail sobre a 

abertura do concurso “Eco-Freguesia, Freguesia Limpa” e “A Minha Ribeira” ________ 

- Da Policia de Segurança Publica, envio de e-mail a agradecer o convite do Dia da 

Freguesia e informar que não poderá estar presente na Palestra “Guerra do Ultramar: 

Tempo da Memória e da História Atuarem”. __________________________________ 

- De Capelinhos Tur, envio de orçamento de serviços para trabalhos de alargamento do 

caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. ___________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Proceder à inscrição da Junta de Freguesia no Concurso “Eco-Freguesia, Freguesia 

Limpa” e “Minha Ribeira”, indicando o Salto da Ribeira, com área de intervenção. ____ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

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

Freguesia, na Sessão solene evocativa do Dia da Freguesia; ______________________ 

- Participação do presidente, da tesoureira da Junta e da 1ª secretária da Assembleia de 

Freguesia, em representação da presidente, na 5ª edição do Urban Trail Matriz; _______ 
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- Participação do presidente da Junta de Freguesia no programa da RTP/Açores, 

“Açores 24”, para falar do Dia da Freguesia; _________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no programa da RDP/Açores, “Inter 

Ilhas”, para falar do Dia da Freguesia; _______________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no programa desportivo da Antena 9, 

para falar sobre o Urban Trail Matriz; _______________________________________ 

- Instalação e formação sobre o programa POCAL pela empresa SISDIAS; __________ 

- Remoção de terras e pedras de um talude na Rua Dr. Alberto Campos de Medeiros. __ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


