
 

 

 
Acta da 1ª reunião da Assembleia de Freguesia 

 para o quadriénio de 2017 a 2021 
 

----- Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, na sede da Junta de 

Freguesia de Aveiras de Cima, sita na Rua 25 de Abril, nº. 19, compareceram os cidadãos, 

António Rodrigues Torrão, Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho Luís Filipe Jorge 

Falacho, Eusébio Gabriel Brito Florêncio, Cindy Bento Narciso, Hugo Miguel Garcia 

Duarte, Horácio Manuel Patrício Abreu, Inês da Silva Tristão Ouro e Rui Manuel 

Frederico Simões.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O cidadão que encabeçou a lista mais votada reconheceu a legitimidade para o 

exercício de funções dos membros atrás referidos.------------------------------------------------ 

---- Após a instalação da Assembleia de Freguesia e tendo tomado a Presidência da 

Assembleia, o cidadão que encabeçou a lista mais votada, António Rodrigues Torrão,  

convidou o Senhor Luis Filipe  Jorge Falacho para secretariar a reunião.----------------------- 

---- O cidadão que encabeçou a lista mais votada, senhor António Rodrigues Torrão, 

apresentou uma proposta para que a eleição dos vogais para a Junta de Freguesia e da Mesa 

da Assembleia de Freguesia fossem efectuadas por meio de listas.------------------------------ 

--- Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 

--- Em representação da CDU, o senhor António Rodrigues Torrão apresentou lista A, com 

os seguintes cidadãos propostos para vogais da Junta de Freguesia: Luís Filipe Jorge 

Falacho e Horácio Manuel Patrício Abreu.---------------------------------------------------------- 

---- Por escrutínio secreto, verificou-se a seguinte votação: sete votos sim, e dois votos 

brancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Junta de Freguesia ficou assim constituída: 

          Presidente: António Rodrigues Torrão 

          Vogais: Luís Filipe Jorge Falacho e  

           Horácio Manuel Patrício Abreu 

---- Para substituição dos membros da Assembleia que irão integrar a Junta de Freguesia 

foram chamados os seguintes elementos, imediatamente a seguir na ordem da lista do 

grupo da CDU, a senhora Sónia Pratas Henriques Botas  residente na Travessa do Barrabel, 

3, 2050-084 Aveiras de Cima, contribuinte nº.209839201, cartão de cidadão nº. 11023188, 

valido até04-12-2018, Luis Miguel Lopes Simão, residente na Rua 25 de Abril, 41-1º. 

Esqº. 2050-066 Aveiras de Cima, contribuinte nº. 217711979, cartão de cidadão nº. 

11690577, válido até 09-10-2021.Edgar Filipe Mata Monteiro, residente na Rua José Luis 



 

 

Soares de Brito, 7 – 1º. Esqº. 2050-189 Aveiras de Cima, contribuinte nº. 222485337 , 

cartão de cidadão nº.11821453, válido até 25-07-2018,tendo sido verificada a sua 

identidade e a legitimidade.---------------------------------------------------------------------------- 

---- A reunião continuou a ser presidida pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada, 

sem direito a voto.---------------------------------------------------------------------------------------  

---- Em representação da CDU, o senhor António Rodrigues Torrão apresentou lista A, 

com os seguintes cidadãos propostos para a constituição da mesa da Assembleia de 

Freguesia:  

                      Presidente, Cindy Bento Narciso,  

                     1º. Secretário Rui Manuel Frederico Simões, 

                      2º. Secretário Edgar Filipe Mata Monteiro 

----- Por escrutínio secreto, verificou-se a seguinte votação: sete votos a favor, e dois votos 

brancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O cabeça da lista mais votada chamou para a mesa os membros da Assembleia de 

Freguesia, acabados de eleger, para ocuparem os seus lugares, entregando os trabalhos à 

Presidente recém eleita.--------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Assembleia de Freguesia, a Senhora Cindy Bento Narciso de seguida 

deu a palavra aos grupos representados na Assembleia, gozando da mesma o grupo do PSD 

Hugo Miguel Duarte, pelo grupo PS Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e pelo Grupo 

CDU Sónia Pratas Henriques Botas.----------------------------------------------------------------- 

---- De seguida deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia Senhor António 

Rodrigues Torrão, que gozou da mesma. ------------------------------------------------------------ 

---- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão, tendo de seguida sido lavrada a 

presente acta que depois de lida vai ser assinada pelos intervenientes:-------------------------- 
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