
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 09 DE MAIO DE 2018 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento do executivo  

Ponto 2 – Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

 Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com o Edital do Azores Trail Run; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar o envio do relatório de atividades de 2018 

relativo aos acordos de execução e contratos interadministrativos de 

Delegação de Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente nas cerimónias do Voto Municipal do 

Domingo de Pentecostes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convocatória para a reunião de trabalho sobre o desfile da 

Semana do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



- Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 Envio de convite para participar no Dia da Escola e solicitar colaboração 

para o Festival de Sopa. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação de Jovens da Ilha do Faial 

 Envio de pedido de utilização da sala superior para reunião. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 Envio de convite para estar presente na apresentação publica da Revista 

Povos e Culturas nº 21 “ A Ilha em Nós”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa de Infância de Santo António 

 Envio de convite para estar presente no almoço de Sopas do Espírito Santo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 Envio de e-mail sobre o projeto “A Minha Ribeira”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ADC Bombeiros Horta 

 Envio de convite para estar presente na entrega de certificados de 

participação do torneio de jogos tradicionais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



- Divisão Ação Social 

 Envio de e-mail com a lista de pessoas carenciadas, para a atribuição de 

esmolas no âmbito do Voto Municipal de Pentecostes, solicitado pela Junta 

de Freguesia 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tribuna das Ilhas 

 Envio de e-mail com a tabela de publicidade para um destacável sobre o 

Azores Trail Run. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Ordem Terceira do Carmo 

 Envio de pedido de colaboração para a Festa de Nossa Senhora do Carmo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Dr. Tiago Simões Silva 

 Envio de e-mail solicitando o envio do Opúsculo «Matris desta Villa de 

Orta: História do Passado, Património do Futuro» para algumas pessoas e 

entidades. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Mexete 

 Envio de convite para estar presente no Desfile Solidário Primavera/Verão 

2018. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas cerimónias do XVII Dia 

Municipal do Bombeiro; 

- Solicitação ao Vice-Presidente da Câmara Municipal do ponto de situação sobre 

alguns assuntos pendentes relativos à visita feita a esta Freguesia, nomeadamente; 



- Oficio ao Diretor Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa manifestando a estranheza 

desta Junta de Freguesia, por decorridos maios de 6 meses, não ter sido obtida até à 

presente data uma resposta formal ao ofício desta autarquia de 26/10/2017; 

- Almoço de Sopas do Espírito Santo com os utentes do Centro de Convívio de Séniores 

e eleitos da Freguesia; 

- Festa de São Pedro – contato com o Sr. Padre Marco Luciano, sobre a Missa e 

Procissão de São Pedro; 

- Inicio dos trabalhos da 1ª fase do alargamento do caminho de acesso ao Miradouro do 

Monte Carneiro; 

- Protocolo de Cooperação desta Junta de Freguesia com a Associação Desportiva e 

Cultural dos Bombeiros da Horta; 

 - Protocolo de cooperação desta Junta de Freguesia com a AJIFA – Associação de 

Jovens Ilha do Faial. 


