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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
VINTE E OITO DE NOVEMBRO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos vinte e oito 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 ofício sobre o European Neighbours’ Day 

2019; envio de convite para o Dia Internacional da Cidade Educadora 2018; envio de e-

mail sobre o apoio psicológico ao doente e à família/apoio social ao doente oncológico; 

envio de convite para o convívio de Natal com os utentes do Centro de Convívio de 

Seniores; envio de e-mail a alterar o dia da sessão de nutrição a realizar no Centro de 

Convívio de Seniores; envio de convite para assistir à abertura oficial do projeto “Natal 

com Tradição”; envio de convite para estar presente na Festa de Natal dos 

colaboradores do Grupo Municipal; envio de e-mail a informar da interrupção da 

atividade física e hidroginástica, no âmbito do Projeto “Faial Ativo e Solidário”. ______ 

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

convite para estar presente na Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência. ____________________________________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail com pedido de informação – geminação, tratado de 

amizade ou protocolo. ____________________________________________________ 

- Da JSD Faial – Juventude Social Democrata da Ilha do Faial, envio de e-mail 

sobre a atividade de Natal Solidária. _________________________________________ 
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- De Renee Amaral, envio de e-mail a solicitar os contatos dos emigrantes residentes 

na Freguesia. ___________________________________________________________ 

- Da Adeliaçor, envio de convocatória para Assembleia Geral. ____________________ 

- De Augusto Medeiros, envio de e-mail sobre a Freguesia Limpa. ________________ 

- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio 

de ofício com certificados de participação na Sessão de Informação às freguesias da 

RAA no ano de 2018. ____________________________________________________ 

 – Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e afixar a brochura sobre o 

European Neighbour’s Day 2019. ___________________________________________ 

- Informar a assistente do Centro de Convivo de Seniores da realização do convívio de 

Natal do Município com os utentes que frequentam o Centro de Convívio e informar o 

número de utentes que irão participar. ________________________________________ 

- Informar a assistente do Centro de Convivo de Seniores da alteração do dia da sessão 

de nutrição a realizar no Centro de Convívio. __________________________________ 

- Informar a assistente do Centro de Convivo de Seniores da interrupção para férias da 

atividade física e hidroginástica, no âmbito do Projeto “Faial Ativo e Solidário”. ______ 

- No seguimento da solicitação da ANAFRE, responder a informar que esta Junta de 

Freguesia não tem qualquer relação de geminação, tratado de amizade ou protocolo com 

qualquer autarquia no estrangeiro. ___________________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Juventude Social Democrata do Faial – JSD e 

identificar três famílias carenciadas, a fim de ser entregue um cabaz de Natal. ________ 

- Satisfazer o solicitado por Renee Amaral e informar o contato dos emigrantes 

residentes nesta freguesia. _________________________________________________ 

- Responder ao Sr. Augusto Medeiros registando a atenção dada às ações da Junta de 

Freguesia, nomeadamente na área da sensibilização ambiental e agradecer a informação 

que nos foi transmitida. ___________________________________________________ 

- Enviar à Direção Regional do Ambiente as Fichas de Caracterização relativas à 

execução dos trabalhos realizados por esta Junta de Freguesia, no âmbito do Projeto “A 

Minha Ribeira”. _________________________________________________________ 

- Enviar ofício ao Secretario Geral dos Serviços Sociais da Policia de Segurança Publica 

sobre o ofício anteriormente enviado referente ao pedido de informação relativo a utiliza 

de parcela de terreno para construção de edifício para o império União e Fraternidade da 

Ladeira de Santo António. _________________________________________________ 
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- Enviar ofício ao Presidente da CMH sobre as dificuldades do sinistrado Sr. Rogério 

Manuel Silva fazer chegar eletricidade à moradia que foi construída para o seu agregado 

familiar no âmbito do processo de reconstrução do sismo de 1998. _________________ 

- Enviar ofício ao Sr. Presidente da CMH sobre o Beco do Saco em que a Junta de 

Freguesia sugere alguns cuidados na elaboração do projeto de requalificação do local. _ 

- Enviar ofício ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa para no 

seguimento de solicitações anteriores procurar obter informação sobre a reativação da 

Delegação da CVP nesta Ilha. ______________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


