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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
CATORZE DE NOVEMBRO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos catorze dois dias do mês de novembro 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 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 Câmara Municipal da Horta, envio de Protocolo de Cooperação Financeira – 

22/2018; envio de e-mail sobre os justificativos da rubrica Remendagens; envio de e-

mail sobre a realização da Sessão de Nutrição no Centro de Convívio de Seniores; envio 

de convite para a conferencia Ecotur 2018; envio de convite para a Inauguração do 

Centro Municipal de Marcha e Corrida da Ilha do Faial; _________________________ 

- Da Farmácia Ayres Pinheiro, envio de e-mail sobre o Vale de Compras Bébé. ____ 

- Do Grupo Parlamentar Os Verdes, envio de e-mail sobre o Projeto Resolução nº 

1841/XIII/4ª – pela garantia de mobilidade aérea na ilha do Faial. __________________ 

- Da Farmácia Corrêa, envio de convite para estar presente na abertura das novas 

instalações da Farmácia. __________________________________________________ 

- Da Freguesia dos Cedros, envio de e-mail sobre a realização de palestra de resíduos 

sólidos na Freguesia dos Cedros. ____________________________________________ 

- Da Casa de Infância de Santo António, envio de convite para estar presente no 

evento de Responsabilidade Social em que serão inaugurados espaços remodelados da 

Instituição. _____________________________________________________________ 

- Da Liga Portuguesa contra o Cancro – Delegação de São Miguel, envio de e-mail 

com o cartaz sobre a prevenção do Cancro da Próstata. __________________________ 
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- Do Exército, envio de convite sobre a Cerimónia Militar de 06 de dezembro. _______ 

- Da APADIF – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial, envio 

do Jornal “Vozes”. _______________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Dar conhecimento à assistente do Centro de Convívio de Seniores da realização da 

Sessão de Nutrição promovida pela Câmara Municipal da Horta, no âmbito do Projeto 

“Faial Ativo e Solidário”. _________________________________________________ 

- Proceder ao esclarecimento da questão suscitada pela Farmácia Ayres Pinheiro, sobre 

a utilização do Vale de Compras Bébé. _______________________________________ 

- Elaborar um questionário para os utentes do Centro de Convívio responderem a fim de 

saber as atividades que gostariam de realizar. __________________________________ 

- Afixar no placard da Junta de Freguesia o cartaz recebido da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro. ________________________________________________________________ 

- Enviar e-mail ao vereador Filipe Menezes a solicitar a poda de árvores junto ao recinto 

desportivo da Boa Vista e do Chorão da Rua do Paiol. ___________________________ 

- Enviar e-mail ao Vice-Presidente da Câmara sobre a proposta de alguns moradores da 

zona superior da Rua Advogado Graça a sugerir a alteração temporária do transito na 

Travessa do Carmo, passando a circulação a fazer-se de sul-norte, devido ao 

encerramento da Rua da Vista Alegre. _______________________________________ 

- Propor à presidente da Assembleia de Freguesia a data de 13 de dezembro para a 

reunião ordinária de dezembro. _____________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do 

25º Aniversário da APADIF, no Teatro Faialense; ______________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do 

25º Aniversário do Clube de Filatelia “O Ilhéu”; _______________________________ 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia com o Engenheiro Sequeira ao Grémio 

Literário Artista Faialense, para efeito da avaliação do edifício; ___________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


