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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
QUINZE DE FEVEREIRO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos quinze dias do mês de Fevereiro 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. _____________________________________________________________ 

_____ 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 Policia de Segurança Publica, envio de parecer para a realização do Urban Trail 

Matriz, no dia 10 de Março. _______________________________________________ 

- Da Cruz Vermelha Portuguesa, envio e-mail resposta sobre a Cruz Vermelha no 

Faial. _________________________________________________________________ 

- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de convite para participar noc 

XXV Encontros Filosóficos. _______________________________________________ 

- Da Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça, envio de ofício com 

corrente solidária. _______________________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre o pedido de colaboração para 

a Festa de são Pedro. _____________________________________________________ 

- Do Corpo Nacional de Escutas, envio de pedido de colaboração a realização de um 

acantonamento de Pioneiros. ______________________________________________ 

- De Henrique Silva, envio de orçamento para a aquisição de emblemas bordados com 

o Brasão da Junta de Freguesia. _____________________________________________ 

- Da Accional, envio de orçamento para o fornecimento de t-shirts para o Urban Trail 

Matriz; ________________________________________________________________ 
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- De Brindes & Companhia, envio de orçamento para o fornecimento de t-shirts para o 

Urban Trail Matriz; ______________________________________________________ 

- Da Connect Designs, envio de orçamento para o fornecimento de t-shirts para o 

Urban Trail Matriz; ______________________________________________________ 

- De Pedro Marques, envio de orçamento para o fornecimento de t-shirts para o Urban 

Trail Matriz; ____________________________________________________________ 

- Da Connect Designs, envio de orçamento para o fornecimento de troféus para o 

Urban Trail Matriz; ______________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Remeter o parecer da Policia de Segurança Publica, relativo à realização do Urban 

Trail Matriz, à Câmara Municipal, para solicitar a necessária autorização, para 

realização do evento. _____________________________________________________ 

- Agradecer o convite para estar presente nos XXV Encontros Filosóficos e confirmar a 

presença do Presidente da Junta de Freguesia, na sessão de abertura. _______________ 

- Reencaminhar os documentos da corrente solidária recebidos da Biblioteca Publica e 

Arquivo Regional João José da Graça, a todas as Juntas de Freguesia do concelho. ____ 

- Solicitar ao Grémio Literário Artista faialense a cedência da sala de festas para a 

realização do acantonamento de Pioneiros do Corpo Nacional de Escutas. ___________ 

- Aprovar o orçamento apresentado pela empresa Brindes&Companhia, para o 

fornecimento de 100 t-shirts brancas (especial desporto), para o Urban Trail da Matriz.  

- Solicitar ao Diretor da Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça a 

cedência do auditório para a realização da palestra, pelo Professor Luis Arruda, no dia 

14 de Março, no âmbito do programa da celebração do Dia da Freguesia. ____________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Reunião do presidente com o Sr. Prof. Luis Arruda para falar sobre o Programa do Dia 

da 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


