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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
VINTE TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL E 
DEZOITO  

 

_____ Aos vinte e três dias do mês de Maio 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 e 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 Câmara Municipal da Horta, envio de oficio sobre a cedência de material para a 

Festa de São Pedro no Bairro da Boa Vista. ___________________________________ 

- Da Associação de Veteranos do Sporting Club da Horta, envio de pedido de apoio 

para a aquisição de Polos para a deslocação a Alcobaça. _________________________ 

- Do Clube Automóvel do Faial, envio de oficio sobre o XXIX Rali Ilha Azul/Além 

Mar 2018.______________________________________________________________ 

- Da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, envio de ofício sobre o Beco do 

Saco.__________________________________________________________________ 

- Do Peter Café Sport e Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça, 

envio de convite para o lançamento do romance: “Meridiano 28”.__________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Felicitar o Sporting Clube da Horta pela subida da sua equipa de seniores à 1ª Divisão 

Nacional de Andebol, na próxima época. _____________________________________ 

- Dar conhecimento do ofício recebido da Câmara Municipal da Horta sobre a cedência 

de equipamentos de apoio para a Festa de São Pedro, à Comissão de Festas do Bairro da 

Boa Vista; _____________________________________________________________ 
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- Formalizar o Protocolo de Apoio a atividades desportivas e recreativas com a 

Associação de Veteranos do Sporting Clube da Horta, no valor de 250,00; ___________ 

- Afixar na Junta de Freguesia o programa e o horário de fecho das estradas do XXIX 

Rali Ilha Azul/Alem Mar 2018, e divulgar o mesmo na Página da Internet desta 

autarquia; ______________________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no almoço de Sopas do Espírito 

Santo na Casa de Infância de Santo António; __________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia do Voto Municipal de 

Pentecostes. ____________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


