
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 11 DE MARÇO DE 2020 
 

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 

 

- Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 Envio de convite para estar presente na apresentação do livro “Maria 

Bettencourt. Diários de uma Mulher Singular”, de Henrique Levy. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário 

 Envio de edital com o programa de controlo e erradicação da diarreia viral 

bovina.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Adeliaçor 

 Envio de convocatória para a Assembleia Geral.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Juventude 

 Envio de convite para a apresentação da Campanha Regional “Dar Sangue”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de convocatória para a sessão ordinária de da Assembleia Geral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- PCP – Partido Comunista Português 

 Envio de convite para a Sessão de Encerramento do XI Congresso Regional 

do PCP. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- OMA – Observatório dos Açores 

 Envio de e-mail sobre o Dia da Mulher “Mulheres da Baleia”, dirigido às 

utentes que frequentam o centro de convívio de Seniores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional do Ambiente 

 Envio de e-mail a confirmar a inscrição no concurso Eco-freguesia, freguesia 

limpa 2020 e com a ficha de caracterização do projeto “A Minha Ribeira”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail com o Despacho do Tribunal de Contas sobre a prestação 

eletrónica de contas do exercício de 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Luís Freitas 

 Envio de e-mail sobre os eventos a divulgar na agenda cultural de Abril. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RDP/Açores – Céu 

Azul, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RTP/Açores – Açores 

Hoje, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RDP/Açores – Inter 

Ilhas, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa Aqui há Souto, da Radio 

Antena 9; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia e da Presidente da Assembleia de 

Freguesia na Palestra «A Delegação da Horta da FNAT – Fundação Nacional para Alegria no 

Trabalho», realizada no âmbito do programa de encerramento da celebração do Dia da 

Freguesia; 

- Indicar à Urbhorta o subtema-Artes/Ofícios que será protagonizado por esta freguesia 

no decorrer do desfile da Semana do Mar:  VENDILHÃO; 

- Colocação de azulejos para a Placa Toponímica da “Rua dos Ex-Combatentes”; 

- Colocação das estações rateiras na área da freguesia; 

- FIT – Divulgar junto das coletividades o torneio de futsal e os torneios de apuramento 

em várias modalidades desportistas na Semana da Freguesia que decorre de 11 a 17 de 

maio. 

 

 

 


