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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
TREZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM  
 

_____ Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 e-mail a convocar para a cerimónia de 

assinatura das adendas aos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências, para 2021; envio de e-mail sobre a eleição do Presidente 

da República – local e horário de funcionamento da assembleia de voto; envio de 

convite para estar presente no Voto do Senhor Santo Cristo. ______________________ 

- Da Sociedade Amor da Pátria, envio de ofício a confirmar a cedência do Salão 

Nobre da Sociedade Amor da Pátria, para a realização da Sessão Solene evocativa do 

Dia da Freguesia. ________________________________________________________ 

Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, envio de e-mail a solicitar a alteração 

da reunião com os senhores deputados Ana Luís e Tiago Branco, para o dia 19 de 

janeiro. ________________________________________________________________ 

Da Urbhorta, envio de e-mail a confirmar a reunião solicitada por esta Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Da Caixa de Providência do Ministério da Educação, envio de e-mail a solicitar 

informação sobre o óbito do sócio António José Macedo Medeiros. ________________ 

- De Paulo Figueiredo, envio de orçamento para a atuação do Grupo “Cordis” no 

momento musical da Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. ________________ 
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- De Novo Rumo – Agência de Viagens, envio de orçamento para a deslocação aérea 

do Grupo “Cordis”, a convite da Junta de Freguesia. ____________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Afixar no placard da Junta de Freguesia o Edital recebido da Câmara Municipal da 

Horta com o local e horário de funcionamento da Assembleia de Voto para a Eleição do 

Presidente da República; __________________________________________________ 

- Manifestar a disponibilidade para reunir, com a alteração proposta pelos Senhores 

Deputados do Partido Socialista, Ana Luís e Tiago Branco; ______________________ 

- Reencaminhar o e-mail recebido da Caixa de Providencia do Ministério da Educação, 

sobre o pedido de informação do óbito do sócio António José Macedo Medeiros, para o 

seu filho, a fim de se obter os dados solicitados; ________________________________ 

- Solicitar ao Presidente da Câmara Municipal da Horta a utilização do Teatro Faialense, 

dentro do Plano de Contingência existente, para a realização da Sessão Solene 

Evocativa do Dia da Freguesia, a ter lugar no próximo dia 08 de março; _____________ 

- Solicitar reunião com o Presidente da Direção do Clube Independente de Atletismo 

Ilha Azul, para tratar da realização da 8ª Edição do Urban Trail da Matriz, no âmbito da 

Celebração do Dia da Freguesia. ____________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião solicitada 

por esta autarquia, com o Diretor da UrbHorta, Francisco Botelho, relativa a utilização 

do Teatro Faialense para a realização da Sessão Solene do Dia da Freguesia. _________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


