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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA                                      
MMAACCHHIICCOO 

 
Ata número nove 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezanove 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 ata anterior; --------------------------------------------------- 

Segundo Ponto: Apresentação das atividades da Junta e da respetiva situação financeira. ------ 

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

Faltaram a esta sessão a representante do Partido Social Democrata: Márcia Meneses 

Gouveia; o membro do Partido Juntos pelo Povo: José Firmino Gouveia Caldeira e a 

representante do Partido Socialista: Carla Filipa Nunes Calaça. Estas ausências foram 

justificadas por motivos laborais, como tal, a assembleia, deliberou por unanimidade, 

justificar estas ausências. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os restantes membros da Assembleia marcaram presença, bem como o executivo da Junta de 

Freguesia com exceção do tesoureiro: Tony Felipe Melim Gouveia, o qual não compareceu 

por motivo de doença. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votação da ata anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------- 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos foram apresentadas as atividades da 

Junta de Freguesia neste último trimestre: -------------------------------------------------------------- 

− Presença na sessão solene do dia da Região Autónoma da Madeira; -------------------------- 

− Presença na apresentação do Monumento aos 600 anos da autoria do Professor escultor – 

Luís Paixão;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Presença na sessão solene do dia da Freguesia de Machico; ------------------------------------ 

− Manifestação de desagrado, à saída da via expresso, pelo encerramento do Caminho da 

Madeira da Igreja durante 6 horas para treino de alguns pilotos de Rally. Esta iniciativa 

colocou em perigo os transeuntes, bem como a população local, devido à falta de 

informação e divulgação deste evento. Causando ainda grandes transtornos de quem 

habitualmente utiliza a principal entrada da Freguesia. ------------------------------------------

--------- 

− Instalação de sistema de alarme e respetivo contrato de assistência com a empresa de 

segurança: “Prosegur”; -------------------------------------------------------------------------------

-- 
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− Organização conjunta com a Associação de Atletismo da Madeira da prova de montanha 

“Serra das Funduras”; -------------------------------------------------------------------------------- 

− Candidatura aos apoios municipais para a colocação de placas de identificação e de 

sinalização na nossa Freguesia; ----------------------------------------------------------------- 

− Presença no Jantar de despedida do Padre Luís Miguel Delgado Pedreiro; --------------- 

− Presença e colaboração com os paroquianos na organização de um convívio de “boas-

vindas” do Padre José Alberto Gomes Vicente; ---------------------------------------------- 

− Atribuição de Kits escolares a todos os alunos da Escola da nossa Freguesia; ----------- 

− Mudança do armazém da Junta para as antigas instalações do Infantário de Santo 

António da Serra, localizada na Praceta 2 de Julho, considerando o facto de o nosso 

antigo armazém estar em obras para as novas instalações da Sidraria; --------------------

---- 

− Presença na Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------ 

− Limpeza de veredas, caminhos, jardins, levadas e espaços públicos da Freguesia. ------ 

No terceiro ponto, foram apresentados dois votos de louvor da autoria dos membros do 

Partido Social Democrata: -------------------------------------------------------------------------------- 

O primeiro voto de louvor tinha como destinatário o Senhor Padre Luís Miguel Delgado 

Pedreiro pelos relevantes serviços prestados à comunidade no exercício das suas funções 

sacerdotais. Reconhecendo a sua dedicação e a sua postura acessível e aberta ao diálogo que 

marcaram de forma indelével o trabalho que deixa nesta sua passagem pela nossa Freguesia. - 

O segundo, foi para louvar o atleta Francisco Gouveia pelo feito alcançado no Campeonato da 

Europa que decorreu em Tampere, na Finlândia, no passado mês de julho. ----------------------- 

Os dois louvores foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------- 

Relativamente a este segundo louvor, foi referido pelo representante do partido Socialista: 

António Fábio Dias Rodrigues, que gostaria que a Assembleia aprovasse uma proposta de 

alteração do nome do Caminho do Chão da Abelheira para Francisco Gouveia, como forma 

de homenagear este atleta do Clube “Os Especiais”. A Assembleia manifestou unanimemente 

a sua concordância, desde que se fizesse uma auscultação prévia aos residentes locais, 

ressalvado que só poderia ser alterado o nome do caminho com o consenso dos residentes. --- 

Serão anexados a esta ata cópias dos documentos apresentados e votados. ------------------------ 

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

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

Presidente da Mesa de Assembleia: _____________________________________________ 
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Primeiro Secretário: _________________________________________________________ 
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