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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 
VINTE  

 

_____ Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, 

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, respetivamente, 

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 postal a desejar Boas Festas e a informar 

que este ano, devido à pandemia da Covid-19, não se irá realizar a festa de Natal; envio 

de edital relativo ao condicionamento de transito no Caminho Fundo. ______________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail com o mapa das 

transferências para as freguesias - Fundo Financiamento de Freguesias para 2021. _____ 

- De Carla Gomes, envio de e-mail com orçamento do Projeto “Bebes Felizes no 

Largo”. ________________________________________________________________ 

- Da Adeliaçor, envio de convocatória para reunião de Assembleia Geral. ___________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Informar a proponente do Projeto “Bebes Felizes no Largo”, que após a devida 

ponderação foi deliberado aceitar na generalidade a proposta apresentada para a 

realização do referido projeto, em 2021, podendo o número de workshops ser alterado 

tendo como máximo 7 e incluir no Plano e Orçamento desta Junta de Freguesia para 

2021. _________________________________________________________________ 

- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o Edital recebido da 

Câmara Municipal sobre o condicionamento de transito no Caminho Fundo; _________ 

- Promover um concerto musical (Duo local), no centro urbano durante a quadra 

natalícia, com vista a animar o centro histórico e dinamizar o Comércio Tradicional, a 
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ter lugar no dia 19 de dezembro, na esplanada do estabelecimento comercial “Bico 

Doce”, localizada na Rua Serpa Pinto; _______________________________________ 

- Convidar o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

para presidir à Sessão Solene Evocativa do Dia da Freguesia de 2021; ______________ 

- Convidar a Sra. Dra. Antonieta Reis Leite Porto, para oradora convidada da Sessão 

Solene Evocativa do Dia da Freguesia de 2021. ________________________________ 

- Solicitar à Sociedade Amor da Pátria a cedência do Salão de Festas para a realização 

da Sessão Solene Evocativa do Dia da Freguesa, a ter lugar no dia 08 de Março. ______ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


