
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento pelo executivo  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia  

Ponto 3 - Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 4 – Correspondência recebida 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Ponto 4 – Correspondência recebida 
 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de Voto de Reconhecimento relativo ao Sporting Club da Horta; 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

- Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

 Envio de convite para participar nas festividades em honra de Nossa Senhora 

do Carmo; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente no lançamento do livro «A Igreja do 

Carmo – Um Património a redescobrir». 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- APADIF 

 Envio de convite para estar presente no Arraial Intergeracional. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

- Freguesia de Pedro Miguel 

 Envio de convite para estar presente na Sessão Solene Evocativa do Dia da 

Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da participação da representação da Freguesia no 

torneio de bilro inter-freguesias, no âmbito das Festas do Bairro – São Pedro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de apresentação do Estudo 

Prévio para reperfilamento de troço do Ramal do Monte da Guia; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de assinatura do contrato 

de empreitada de “intervenção nos circuitos terrestres do Faial – reabilitação e 

beneficiação de troço entre a Ribeira do Cabo e o Largo Jaime de Melo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Saúde 

 Envio de convite para estar presente na visita à Empreitada de Remodelação 

do Hospital da Horta e de Construção do Edifício da Unidade de Saúde da Ilha 

do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 Envio de convite para estar presente na visita à Residência “Horta Marina, 

Lda – Internacional Azores Boutique”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa e na Procissão de Corpo de 

Deus; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na comemoração das Bodas de Prata 

Sacerdotais de Monsenhor António Saldanha; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com os representantes de 

cada partido com assento na Assembleia de Freguesia, para a homologação da lista 

provisória dos projetos a votação do Orçamento Participativo da Matriz; 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, no 

Arraial Intergeracional, promovido pela APADIF. 

 

 


