
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DEZANOVE DE ABRIL DE DOIS MIL 
E VINTE E DOIS 

 

_____ Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 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: _________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre a necessidade de reparações 

(substituição de lâmpadas) na EB1/JI da Vista Alegre, no âmbito no contrato 

interadministrativo de Delegação de Competências; envio de e-mail sobre a Zona de 

Lazer e Atividade Física das Dutras – transplantação de alguns exemplares de arvores; 

envio de e-mail a informar do início das sessões de hidroginástica direcionadas aos 

utentes que frequentam o Centro de Convívio, que irão decorrer no Complexo 

Desportivo Manuel de Arriaga; envio de e-mail sobre o início do Projeto “Faial em 

Forma” – Sessões de Música”. _____________________________________________ 

- Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de e-mail a 

comunicar que a ALRAA pretende adquirir 100 unidades do livro a editar pela Junta de 

Freguesia “A Mulher no Poder Local”. _______________________________________ 

- Da Azorica, envio de convite para participar nas comemorações dos 30 anos da 

Azorica. _______________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e diligenciar a aquisição do 

material necessário (lâmpadas) para as reparações na EB1/JI da Vista Alegre, no âmbito 

do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências. __________________ 
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- Contatar os utentes que frequentam o Centro de Convívio, para informar do início das 

aulas de hidroginástica e que as mesmas irão decorrer no Complexo Desportivo Manuel 

de Arriaga; _____________________________________________________________ 

- Contatar os utentes que frequentam o Centro de Convívio, para informar do início das 

sessões de música, na semana de 09 a 13 de maio, no âmbito do Projeto “Faial em 

Forma”; _______________________________________________________________ 

- Acusar a receção da comunicação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores e agradecer a aceitação da proposta desta Junta de Freguesia para a aquisição de 

100 exemplares do livro “A Mulher no Poder Local”. ___________________________ 

- Enviar convite a várias empresas (Queijaria O Morro, Fayal Kompra, Associação de 

Agricultores da Ilha do Faial, Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, Cooperativa de 

Lacticínios da Ilha do Faial, CRL, CALF, A Padaria, Bico Doce, Padaria Nova Era e 

Padaria Negaludi) para participarem na Mostra Gastronómica com exposição e provas 

de produtos locais ou regionais, e Showcooking com o Sérgio Nazaré, que se pretende 

realizar no dia 15 de maio (domingo) no Mercado Municipal, entre 14 e as 18:00 horas, 

no âmbito do Projeto “Faial 1 Ilha 13 Freguesias”. ______________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no concerto de Pascoa, promovido 

pela Câmara Municipal da Horta. ___________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


