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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
SETE DE AGOSTO DE DOIS  
MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, 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 convite para assistir ao desfile/atuação 

coreográfica das freguesias no desfile de encerramento da Semana do Mar. __________ 

- Da Junta de Freguesia da Feteira, envio de convite para estar presente na Sessão 

Solene Comemorativa do Dia da Freguesia. ___________________________________ 

- Da Urbhorta, envio de e-mail com o horário de concentração para o Desfile da 

Semana do Mar. _________________________________________________________ 

- Da Atlanticoline, envio de convite para estar presente na cerimónia de Bênção e 

Apresentação do Novo Navio “Mestre Jaime Feijó”. ____________________________ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de mapa cronológico para a Eleição da 

Assembleia da República. _________________________________________________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail a formação de 

funcionamento de recursos humanos das Freguesias. ____________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

-  Agradecer o convite da Junta de Freguesia da Feteira e confirmar a presença do 

Presidente; _____________________________________________________________ 

- Agradecer o convite para a cerimónia de Bênção e Apresentação do Novo Navio 

“Mestre Jaime Feijó”, e confirmar a presença do presidente; ______________________ 

- Responder à Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, com o conhecimento do 

Presidente da Junte de Freguesia de Castelo Branco, por ser membro dos órgãos 

diretivos da Delegação Regional da ANAFRE, sugerindo que idêntica formação de 

funcionamento de recursos humanos das Freguesias, seja realizada nas ilhas do 

triangulo, nomeadamente na ilha do Faial, devido à larga concentração de juntas de 

freguesia nesta zona do arquipélago. _________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em representação do presidente, na 

cerimónia de abertura oficial da 44ª edição da Semana do Mar; ____________________ 

- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em representação do presidente, na 

inauguração da XIV Expo Mar e Feira Regional do Artesanato, no âmbito da 44ª edição 

da Semana do Mar. ______________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


