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Sessão – Ordinária 

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves 

Folha nº 1 

Acta nº 1 

31 de Outubro de 2009 

  

                                                        ACTA 

 

DATA DA SESSÃO: 31 de Outubro  de 2009--------------------------------------------------------------- 

LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia --------------------------------------------- 

PRESIDIU: Carlos Alberto Carvalho Fernandes------------------------------------------------------------ 

PRESENÇAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- Carlos Alberto Carvalho Fernandes. Presente------------------------------------------------------------- 

-- Óscar Manuel da Costa Ferreira – Presente --------------------------------------------------------------- 

-- Elisabete da Cunha Roque Faria - Presente.--------------------------------------------------------------- 

-- João Adílio Pinheiro Monteiro -  Presente.----------------------------------------------------------------- 

-- Manuel Joaquim Ferreira Monteiro - Presente.------------------------------------------------------------

--Cláudia Cristiana Pacheco de Sousa - Presente.------------------------------------------------------------

-- José Patrício  Ferreira Correia -  Presente.-----------------------------------------------------------------

--Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista - Presente.------------------------------------------------------- 

-- Maria Henriqueta Cerqueira Pinto Almeida Gomes Alves – Presente.--------------------------------- 

 -- José Manuel Coelho Pinheiro Machado – Presente.------------------------------------------------------

-- Américo Luís Carvalho Fernandes -   Presente----------------------------------------------------------- 

-- Rafaela Patrícia Martins Ferreira Torres  – Presente.-----------------------------------------------------

-- Júlio Ferreira Torres - Presente  -----------------------------------------------------------------------------

-- Vítor Manuel Moreira Martins – Presente.----------------------------------------------------------------- 

--Partido Socialista: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Luís Gonzaga Carvalho Lopes Machado – Presente.----------------------------------------------------- 

-- Bernardino Certo Alves Pinheiro – Presente---------------------------------------------------------------

-- Unir para Crescer:---------------------------------------------------------------------------------------------

-- Joaquim Eduardo Machado Pereira – Presente.-----------------------------------------------------------

-- Sara Catarina Oliveira Silva – Presente.------------------------------------------------------------------ 

-----HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 15,30 horas ------------------------------------------------------

-----HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 16,30 horas--------------------------------------- 
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-- Instalada a nova Assembleia de Freguesia, o Presidente eleito, Carlos Alberto 

Carvalho Fernandes, solicitou a dois deputados para o ajudarem a secretariar a 1ª 

reunião da Assembleia de Freguesia, destinada à:-----------------------------------------------

-- Eleição dos Vogais de Junta de Freguesia;----------------------------------------------------

--  Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------- 

-- O novo Presidente considerou aberta a sessão e propôs a apresentação de uma ou 

mais listas para a eleição dos vogais da Junta de Freguesia, votação que foi feita por 

voto secreto.-------------------------------------------------------------------------------------------

-- O Partido Social Democrata apresentou a seguinte proposta para a eleição dos vogais 

da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------------------------- 

- Cláudia Cristiana Pacheco de Sousa;------------------------------------------------------------

- Elisabete da Cunha  Roque Faria;----------------------------------------------------------------

- Óscar Manuel da Costa Ferreira;-----------------------------------------------------------------

- João Adilio Pinheiro Monteiro;------------------------------------------------------------------ 

- Posta a votação esta proposta foi aprovada por onze  votos a favor e duas abstenções.-- 

--De seguida e na sequência da eleição dos deputados para vogais da Junta de Freguesia, 

foi dada posse aos deputados que se seguem todos da lista do Partido Social 

Democrata:--------------------------------------------------------------------------------------------

--  José Manuel Coelho Pinheiro Machado, casado, de 46 anos de idade, bancário, 

residente na Rua Manuel Afonso Silva, nº 151, - Vila das Aves, portador do Bilhete de 

Identidade nº 5909494 ,  emitido pelo AI de Lisboa;------------------------------------------- 

-- Américo Luís Carvalho Fernandes, casado, de 59 anos de idade, professor, residente 

na Avenida 4 de Abril de 1955, nº 338- Vila das Aves,  portador do Bilhete de 

Identidade nº 1767662, emitido em 28-04-2004, pelo AI de Lisboa;------------------------- 

-- Rafaela Patrícia Martins Ferreira Torres, solteira, de 23 anos de idade, assistente 

administrativa, residente na Rua de Romão , nº 183- Vila das Aves, portadora do 

Bilhete de Identidade nº 12933243, emitido em 04-03-2008, pelo AI de Porto;.----------- 

-- Júlio Ferreira Torres, casado, de 59 anos de idade, empregado fabril, residente na Rua 

Bernardino Gomes Ferreira, nº 791- Vila das Aves, portador do Bilhete de Identidade nº 

3202902, emitido pelo AI de Lisboa;-------------------------------------------------------------- 

-- Vítor Manuel Moreira Martins, casado, de 34 anos de idade, informático, residente na 

Avenida Narciso Ferreira, nº 138, 4º, freguesia de Riba de Ave, portador do Bilhete de 

Identidade nº 10581135, emitido em 05-07-2006, pelo AI de Lisboa.------------------------ 



 3 

 

-- Seguidamente procedeu-se à eleição da Mesa da  Assembleia de Freguesia, com a 

aceitação de propostas para o efeito, tendo o Partido Social Democrata apresentado a 

seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------------ 

- Presidente – Américo Luis Carvalho Fernandes;----------------------------------------------

-- 1º Secretário – Maria Henriqueta Cerqueira Pinto de Almeida Gomes Alves;-----------

-- 2º Secretário – José Patrício Ferreira Correia:------------------------------------------------- 

--- Posta à Votação, por voto secreto, a mesma foi aprovada por onze  votos a favor e 

duas abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-- De seguida o recém-empossado  Presidente da Assembleia dirigiu a todos algumas 

palavras (anexo 1).-----------------------------------------------------------------------------------

-- Seguidamente interveio o deputado Bernardino Certo ( Doc 2).----------------------------

-- Interveio, de seguida a deputada Sara Catarina Silva (Doc. 3).-----------------------------

-- Depois tomou a palavra o deputado José Manuel Machado (Doc. 4).---------------------

-- Para finalizar estas intervenções tomou a palavra o Presidente da Junta (Doc. 5).------- 

-- Seguidamente foi dada a palavra ao público presente, tendo-se verificado as seguintes 

intervenções:------------------------------------------------------------------------------------------

-- A Drª Felisbela Freitas  começou por saudar o público presente e também os eleitos 

que agora iniciam as suas funções, desejando-lhes as maiores felicidades e que este 

mandato seja o mais profícuo possível. Apelou à tolerância, pois só com ela se poderá 

avançar. Prometeu estar atenta, participar e estar presente nesta Assembleias sempre que 

possível e dar o seu melhor pelo progresso de Vila das Aves. Apelou aos eleitos para 

que sintam e pensem que agora não há vencedores nem vencidos e que todos estão 

unidos para o mesmo fim – trabalhar por Vila das Aves.---------------------------------------

-- O jovem André Mesquita saudou o Presidente da Junta agora que assume um novo 

mandato, demonstrando-lhe a sua amizade, bem como a todos os deputados que agora 

iniciam funções. Disse, também, que espera que todos lutem por uma Vila séria, honesta 

e responsável.-----------------------------------------------------------------------------------------

---- O Sr. Joaquim Carneiro, na qualidade de membro do anterior executivo, disse que 

teve um grande prazer em trabalhar com todos quantos fizeram parte do Executivo 

anterior, e saudou todos quanto iniciam agora um novo mandato, dando-lhes os 

parabéns por todos terem assumido o cargo para que foram eleitos. Apelou ao diálogo 

porque, só através do diálogo, se consegue algo para Vila das Aves. Quanto ao 

Cemitério, o assunto que lhe é mais querido, pediu para que não fossem descuradas as 
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obras em falta, nomeadamente os WC e o passadiço que unirá os dois cemitérios.--------

-- O Sr. Armindo Fernandes  disse que no presente acto está expressa a vontade popular 

pelo que quem não respeita a legitimidade do seu próximo não pode exigir ser 

respeitado. É possível ser adversário político mantendo relações institucionais 

saudáveis, pelo que  partir deste dia se devem despir as cores politicas e vestir as cores 

da bandeira de Vila das Aves. Deseja  que se evite o excesso de zelo político e a prática 

da contestação sistemática, que, no mandato anterior, tanto prejudicaram o bom 

relacionamento entre os deputados. Finalizou deixando uma palavra de gratidão ao 

Executivo cessante por tudo o que fez pelo nossa Vila bem com à Presidente da 

Assembleia e deputados que se solidarizaram com os interesses desta terra. Ao novo 

Executivo e Assembleia desejou as maiores felicidades. --------------------------------------

-- O Sr. Filipe Sampaio veio, na qualidade de membro da lista do movimento UPC, falar 

de afirmações do Presidente da Junta publicadas no Jornal “Entre Margens” em que o 

mesmo apelidou a candidatura da UPC como “uma falsa candidatura independente”. 

Referiu que se sentiu vilependiado dada a entrega que teve a este movimento e que julga 

poder falar pelos trinta e dois elementos desta candidatura e pelos mil votantes que neles 

acreditaram. Disse deixar publicamente expressa a sua indignação e a sua vontade de 

que o Presidente da Junta se retratasse ou  que se explicasse.---------------------------------

-- O Presidente da Assembleia, na sequência da intervenção do Sr. Filipe Sampaio,  

disse entender que a representação do movimento UPC são os deputados que estão na 

Assembleia de Freguesia. Embora este comentário  seja perfeitamente  legítimo, não  é 

legítimo na qualidade de representante do movimento. Os representantes deste 

movimento, se tinham alguma coisa a dizer, tiveram oportunidade de o fazer no 

momento oportuno. De qualquer modo esta opinião fica registada.-------------------------- 

 -- O Presidente da Junta respondeu que este não é no momento para discutir e 

esclarecer aspectos negativos da campanha eleitoral, no entanto esclarece que teve 

motivos e provas para fazer as afirmações referidas e que as mantém.-----------------------

-- Antes de terminar a sessão o Presidente da Assembleia solicitou aos representantes  

de cada partido que no final da sessão pudessem  ter uma pequena conversa  no sentido 

de esclarecer alguns pormenores sobre o funcionamento desta Assembleia. Terminou 

desejando a todos um bom trabalho e que o presente mandato seja o melhor possível 

para Vila das Aves.---------------------------------------------------------------------------------- 
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-- Por mais nada haver a tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão, 

da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por quem a lavrou e pelo 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXOS 
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