
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 27 DE ABRIL 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 – Apoio natalidade – Vale de Compras Bebé 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

Ponto 6 – Outros assuntos 

 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convite para estar presente nas Comemorações do 48º Aniversário 

da Revolução do 25 de abril. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente no espetáculo musical “Cantar Abril”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 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 convite para os utentes do centro de convívio estarem presentes na 

apresentação do Musical “Capelinhos”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para a sessão inaugural do projeto LabCenter AGILidades. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com acesso para a sessão inaugural do projeto LabCenter 

AGILidades, via zoom. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para os utentes do Centro de Convívio de seniores 

participarem nas atividades a realizar no âmbito do Dia da Europa. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar uma reunião para a recolha de contributos a fim 

de se elaborar a Estratégia Local de Habitação. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

- Junta de Freguesia da Praia do Almoxarife 

 Envio de convite para estar presente na Sessão Solene Evocativa do Dia da 

Freguesia 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Apoio natalidade – Vale de Compras Bebé 

 Inês Simões Goulart 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas Comemorações do 48º Aniversário 

da Revolução do 25 de abril; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia espetáculo musical “Cantar Abril”. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

 


