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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA                                      
MMAACCHHIICCOO  

 
 

Ata número Quatro 

Aos seis dias do mês de Junho de dois mil e catorze pelas vinte horas decorreu na Junta de 

Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Machico uma sessão ordinária, com a 

seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro Ponto: Leitura e votação da acta anterior; ------------------------------------------------------- 

Segundo Ponto: Apresentação das actividades da Junta e da respectiva situação financeira; ------- 

Terceiro Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ----------------------------------------- 

Faltaram a esta sessão dois representantes, um do Partido Socialista, António Florêncio Vieira 

Freitas e um do Partido Social Democrata, Tony Felipe Melim Gouveia. ----------------------------- 

Os restantes elementos da Assembleia e os membros do executivo estiveram presentes. ----------- 

Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e 

votação da acta anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos foram referidos alguns trabalhos de 

manutenção, a limpeza de caminhos e levadas e foi ainda apresentada pelo executivo a actual 

situação financeira da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao último ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelos elementos do 

Partido Social Democrata, um voto de louvor ao atleta Francisco Samuel Ferreira Gouveia pelo 

feito alcançado no 3º Campeonato da Europa Open, de atletismo Síndrome Down – IAADS, que 

decorreu na Póvoa do Varzim, no passado mês de Maio. ------------------------------------------------ 

Neste evento desportivo, Francisco Gouveia conquistou medalha de ouro e estabeleceu novo 

recorde mundial nos 1500 metros marcha, no escalão mosaico. Para além deste feito, ainda 

conquistou a medalha de prata com o 2º lugar na prova dos 200 metros. ------------------------------ 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas.------------ 

Para constar, lavrou-se a presente Ata que será assinada pela Mesa da Assembleia. ----------------- 

 

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________ 

  

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________ 

 

Segundo Secretário: _____________________________________________________________ 


