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 ------------------------------------------------------------------ Ata nº 16-------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte horas, na Sociedade Amor da Pátria e 

de acordo com o número um do artigo onze da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, realizou-se sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da Matriz, verificando-se as seguintes 

presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Cristina Fátima Costa Rosa, Manuela Correia e César Lima da Coligação 

Acreditar no Faial, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira  e José Ávila Menezes, do Partido Socialista e Rui Rodrigues 

pela CDU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares, Presidente, Isabel 

Dutra, Tesoureira e Luís Carlos da Silva Morais, secretário. ----------------------------------------------------------------------- 

Aberta a sessão pela Presidente da Mesa e, no período antes da ordem de trabalhos, foi posta à votação a ata da 

reunião anterior que já tinha sido distribuída, tendo sido aprovada por maioria. ------------------------------------------- 

De seguida, foi lido o Voto de Pesar, pelo falecimento do vogal desta Assembleia Carlos Alberto da Silva Machado, 

apresentado pelos vogais da Coligação Acreditar no Faial, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------- 

A Presidente da Mesa informou que a vogal Maria Manuela Fagundes Silva Correia passa a ser vogal efetivo da 

Assembleia de Freguesia. Deu também conhecimento à Assembleia de Freguesia do ofício dirigido pela Junta de 

Freguesia à Câmara Municipal da Horta, sobre a aquisição do prédio situado na rua Comendador Ernesto Rebelo, 

nº 5, que foi sede do Jornal, da gráfica e livraria do Correio da Horta, propriedade da Diocese, para a instalação 

da sede da Junta de Freguesia da Matriz; do oficio dirigido, pela Junta de Freguesia ao Delegado de Saúde e a 

outras entidades a informar sobre várias queixas apresentadas à Junta  relativas à degradação de um espaço 

habitacional e perturbação cívica causada pelos ocupantes de uma moradia no bairro da Vista Alegre, com 

ocorrências que indiciam a existência de más condições sanitárias e a prática de atos ilícitos, bem como a resposta 

do Delegado de Saúde a informar que se  tinha deslocado ao local e constatado o  estado das condições de 

degradação da referida habitação, bem como da precaridade das condições sanitárias do espaço exterior à 

mesma, tendo solicitado ao Ministério Público, como medida de salvaguarda da saúde e higiene pública, e para 

tranquilidade e bem estar dos outros habitantes, a demolição da barraca e o apoio do Instituto de Ação Social 

para os habitantes da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda, no período antes da ordem do dia, a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia 

que principiou por agradecer ao Presidente da Sociedade Amor da Pátria a cedência do espaço, para a realização 

da reunião, respeitando o distanciamento social e todas as condições de segurança exigidas. De seguida, o 

Presidente esclareceu os presentes que a intenção da compra do edifício do Grémio Artista, para Sede da Junta 

de Freguesia, ficou sem efeito porque surgiram questões judiciais relativas ao Grémio que inviabilizaram o 

processo. Referiu também que, em conversa informal com o Padre Marco Luciano, teve conhecimento que a 

Diocese está interessada na venda do imóvel, sito na rua do Comendador Ernesto Rebelo e que a Junta de 
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Freguesia considera que o referido prédio, uma vez reabilitado, reunia boas condições para a Sede da Junta, o 

que também seria importante para a preservar a memória e algum do espólio do Jornal, da tipografia e da livraria 

do extinto Correio da Horta, bem como para recuperar um edifício degradado do Centro Histórico da freguesia da 

Matriz e da cidade da Horta. O Presidente da Junta de Freguesia informou a Assembleia que o executivo da Junta 

já reuniu com o Presidente da Câmara Municipal e solicitou que fosse feita uma avaliação do imóvel, para possível 

negociação com a Diocese. Em relação à situação do problema do Bairro da Vista Alegre, o Presidente da Junta de 

Freguesia realçou que o Delegado de Saúde teve uma ação pronta e que a Junta fez tudo o que estava na esfera 

das suas competências para tentar resolver a situação problemática que para além das questões relativas à moral,  

higiene e saúde pública, também está a importunar e a causar preocupação a alguns moradores do referido 

Bairro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ---------------------------------------------- 

Ponto um: Apreciação da Informação de Atividades da Junta de Freguesia da Matriz e da demonstração financeira, 

relativas ao período de 16 de junho de 2020 a 15 de setembro de 2020; ------------------------------------------------------ 

Entrando no ponto um da Ordem dos Trabalhos a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de 

Freguesia que fez uma breve apresentação do documento. Começou por informar que deram entrada na Junta 

de freguesia três proposta para o orçamento Participativo, que serão submetidas à votação do público. Uma 

destas não respeitava as regras do regulamento, pelo que o proponente foi devidamente informado da sua 

exclusão. Acrescentou que, dando cumprimento ao projeto vencedor do ano passado e no âmbito do projeto Eco 

Freguesia, freguesia limpa, a Junta adquiriu vinte e quatro cinzeiros de pé alto de exterior os quais serão colocados 

junto a restaurantes, bares, esplanadas e outros locais públicos da Matriz. Os empresários da área da restauração 

e bebidas do centro urbano já foram contactados e comprometeram-se a ficar responsáveis pelo despejo e 

limpeza dos cinzeiros colocados junto aos seus estabelecimentos comerciais. Disse também que a parceria 

anteriormente prevista realizar com a Câmara Municipal, para a aquisição e colocação de cinzeiros, não se 

concretizou por decisão do município, que informou ter um projeto para o efeito. Relativamente ao Concerto 

Musical do projeto “Música no Coreto”, bem como a realização do Ciclo de Cinema ao Ar Livre, este último no 

âmbito do Orçamento Participativo da Matriz de 2019, o Presidente da Junta de Freguesia informou que só foi 

possível concretiza-los no mês de setembro, altura em que foram reunidas as condições para cumprir com as 

regras sanitárias determinadas pela autoridade regional de saúde. Acrescentou que a Junta de Freguesia contou 

com a colaboração da Câmara Municipal para a realização destes eventos, que decorreram com a participação do 

público no respeito por todas as normas de segurança. De seguida, fez referência à reabertura do Centro de 

Convívio de Seniores que passou a funcionar no Salão Bom Pastor, notando-se uma redução significativa dos 

utentes.  No que diz respeito às Bolsas de Estudo, patrocinadas pela Junta de Freguesia, informou que o prazo de 

inscrição foi alargado para permitir que os candidatos da primeira e da segunda vaga de colocações pudessem 

concorrer. Informou que os festejos de São Pedro foram cancelados, atendendo ao contexto de pandemia, mas 
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que a data foi assinalada com a realização de uma missa na igreja Matriz. O Presidente da Junta informou também 

que o arquiteto Ricardo Oliveira entregou a proposta de projeto para a construção do Império da Ladeira de Santo 

António e que será dado conhecimento do mesmo aos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública, 

proprietários do terreno da localização do edifício do Império, e aos irmãos do Império.  Relativamente à 

intervenção prevista para o Caminho Fundo, o Presidente informou que os proprietários já foram contactados e 

concordaram com a cedência das parcelas de terreno para o efeito. Não foi possível identificar um dos 

proprietários, mas a Câmara Municipal já fez uma notificação pública para a situação ficar legalizada. Acrescentou 

que está tudo encaminhado para a obra ser iniciada já este ano e que a Junta disponibilizou a transferência de 

sete mil e cinquenta e cinco euros que, no quadro do Protocolo de Delegação de Competências do Município, 

estavam alocados à Obra da Freguesia para reforçar o investimento do Fundo Próprio, nomeadamente a obra de 

requalificação do Caminho Fundo.  Informou que a Junta ia proceder à colocação de guardas de segurança em 

madeira, na extensão de 100 metros, numa das zonas de maior risco no caminho de acesso ao Miradouro do 

Monte Carneiro. Disse que o orçamento apresentado, para a construção da caixa de retenção e de poço 

sumidouro de águas pluviais no Caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, foi muito alto e que a 

Câmara Municipal de propôs a colaborar com meios próprios para reduzir parte dos custos. Fez também 

referência a várias limpezas que têm sido realizadas em espaços públicos da freguesia. Referiu também que alguns 

dos equipamentos de Parques Infantis e o Painel de Informação Turística existente no Miradouro do Monte 

Carneiro foram vandalizados. Sobre o Painel do Miradouro, informou que foram já iniciadas as diligências para a 

sua reposição, tendo sido solicitada uma proposta e orçamento para o efeito. Por fim referiu que já tinham sido 

recolhidas as Floreiras e fez um balanço positivo da forma como se desenvolveu este projeto. ------------------------- 

A Presidente da Mesa da Assembleia questionou o Presidente se estava prevista a colocação de um cinzeiro junto 

do parque infantil do Relógio. O Presidente referiu que não estava previsto, mas que iria averiguar junto da 

Câmara Municipal se tinha algum equipamento destinado para este espaço, de forma a que a Junta ponderasse 

posteriormente a colocação ou não de um cinzeiro nesta zona. O vogal Rui Rodrigues solicitou a palavra para 

alertar que junto a Parques Infantis não se devem colocar cinzeiros. Relativamente à intervenção no Caminho 

Fundo referiu que este assunto já se arrasta há muito tempo, pelo que espera que desta vez haja 

desenvolvimentos. Questionou a Tesoureira sobre a aplicação das verbas da rubrica das Remendagens Asfálticas, 

do Protocolo de Delegação de Competências do Município, tendo sido explicado que a referida dotação se destina 

à aquisição de inertes por parte da Junta de Freguesia para serem utilizados pela Câmara Municipal nas 

remendagens asfálticas na Matriz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

O vogal José Menezes e o vogal Rui Rodrigues teceram algumas considerações sobre a figura do falecido vogal 

Carlos Machado, que para além do seu vasto desempenho autárquico disseram também ser um cidadão muito 

conhecido, disponível, bem disposto e que mantinha um relacionamento pessoal que era difícil esquecer. -------- 
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Nada mais havendo a tratar, pelas vinte e duas horas, a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi lida por mim que a secretariei. ---------------------------- 

 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA __________________________________________________ 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO _______________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


