
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 11 DE MAIO DE 2022 
 

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 5 – Outros assuntos 

 

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a solicitar colaboração na identificação e quantificação de 

condições habitacionais indignas; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre o Voto Municipal de Pentecostes – Esmolas; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre o Voto Municipal de Pentecostes – Estandartes; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o Programa da Semana da Freguesia do Projeto “Faial 

1 Ilha 13 Freguesias”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o Programa com as alterações introduzidas da Semana 

da Freguesia do Projeto “Faial 1 Ilha 13 Freguesias”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 Envio de e-mail com o Programa de Encerramento do Projeto “Faial 1 Ilha 

13 Freguesias”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de convite para a apresentação da Feira Agrícola e Comercial do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail a informar da desinfestação do Edifício dos Paços do 

Concelho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da disponibilidade da Praça da República e do 

Coreto para a realização do Concerto Musical, no âmbito do Projeto Musica no 

Coreto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia de Freguesia da Matriz 

 Envio de Voto de Congratulação pela obtenção do título de Miss Eco Europa 

2022, pela faialense Cristina Carvalho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - APADIF 

 Envio de e-mail a solicitar a colaboração para a aquisição de blusões 

identificativos, para a equipa de Futebol de Rua do Centro de Desenvolvimento 

e Inclusão Juvenil. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 

 Envio de e-mail sobre a divulgação de candidaturas ao Programa Estagiar U. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

- Museu da Horta 

 Envio de e-mail a solicitar a colocação de floreiras na fachada da Casa 

Manuel de Arriaga. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Misuzy Delgado 

 Envio de e-mail com orçamento para o Concerto musical a realizar no dia 

09 de junho, na Praça da República, no âmbito do Projeto “Musica no Coreto”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros da Horta 

 Envio de e-mail a informar que não é possível participar nas provas 

desportivas do Projeto Cultural e Desportivo de 2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Agricultores da Ilha do Faial 

 Envio de e-mail a informar que a Loja do Triangulo vai estar aberta no 

Mercado, no âmbito da Mostra Gastronómica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- CALF – Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial 

 Envio de e-mail a informar que não é possível estar presente na Mostra 

Gastronómica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Missa para a Celebração de Nossa 

Senhora das Misericórdias e nas Comemorações dos 500 Anos da Santa Casa da 

Misericórdia. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

- Enviar e-mail ao Presidente da Câmara Municipal a informar da realização de um 

Concerto Musical, com um grupo local, a ter lugar no dia 09 de junho, associado à 

celebração do 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 

pelas 21:30 horas, na Praça da Republica, tendo como palco o Coreto ali existente, no 

âmbito do projeto da iniciativa desta autarquia “Música no Coreto” e no quadro da rúbrica 

Faial Cultural, do Protocolo de Delegação de Competências do Município e solicitar 

informação sobre a disponibilidade do referido Jardim para o efeito indicado. 

- Programa de encerramento da Semana da Freguesia da Matriz do Projeto Municipal “1 

Ilha 13 Freguesias”, a realizar a 14 de maio, no Mercado Municipal 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


