
 

 

 

 

Ata número quarenta e seis 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, reuniu 

ordinariamente pelas vinte e trinta horas o executivo da Junta de Freguesia de 

São Mateus, tendo comparecido o presidente Mário Silva, a secretária Maria 

Isabel Costa e o tesoureiro Jorge Miguel Henriques, com a seguinte ordem de 

trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Ponto um – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Madalena;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dois – Candidatura 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias;-------------------

-----Ponto três – 4.º Encontro Regional das Freguesias dos Açores;----------------- 

-----Ponto um – Associação Humanitária dos Bombeiros Vol untários da 

Madalena - O presidente da junta informou que recebera por parte da direção 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena um pedido 

de apoio para uma motobomba a ser utilizada no caso de inundações. 

Considerando que esta Associação prestou formação em Primeiros Socorros e 

Medidas de Auto Proteção à equipa de Intervenção Local gratuitamente, a junta 

deliberou por unanimidade a aquisição da motobomba, cedendo o titulo de 

utilização por parte dos bombeiros.-----------------------------------------------------------

- 

-----Ponto dois – Candidatura 7 Maravilhas de Portugal –  Aldeias  – Tendo 

presente o email remetido pelo presidente da AMRAA a dar conhecimento do 

concurso das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, bem como do regulamento 

do mesmo, esta junta deliberou por maioria proceder ao envio da candidatura 

desta freguesia na categoria de Aldeias Remotas.---------------------------------------

--------- 

-----Ponto três – 4.º Encontro Regional das Freguesias d os Açores ; Tendo 

por base o convite endereçado a esta junta pela Delegação Regional dos 

Açores da Anafre, para a participação no 4.º Encontro Regional das Freguesias 

dos Açores, a ter lugar na ilha de Santa Maria nos dias 5 e 6 de maio de 2017. 

Considerando que o Governo Regional oferece uma passagem, esta junta 

deliberou participar no mesmo, fazendo-se representar pela secretária Isabel 

Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Não havendo outros assuntos deu-se por encerrada a reunião, da qual se 



 

 

 

lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos 

membros da junta.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Presidente: _________________________________ 

 

Secretária: __________________________________ 

 

Tesoureiro:  _________________________________ 


