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29 de Outubro de 2009 

 
Acta da 1ª. reunião da Assembleia de Freguesia 

 para o quadriénio de 2010 a 2013 

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

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

cidadãos, Justino Cláudio de Oliveira, Marcelo José da Costa Oliveira, António Rodrigues 

Torrão, Angélica Maria Ferreira da Conceição, Sónia Pratas Henriques Botas, Patrícia de 

Fátima Sousa Luís, Fernando Manuel Fabiano Ouro Tristão, Ana Margarida Serrano 

Gaspar Coelho e Carlos Manuel Canteiro de Brito.------------------------------------------------ 

---- 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, Justino Cláudio de Oliveira,  

convidou a Srª Sónia Pratas Henriques Botas para secretariar a reunião.------------------------ 

---- O cidadão que encabeçou a lista mais votada, senhor Justino Oliveira 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 Justino Oliveira apresentou uma lista, denominada 

Lista A, com os seguintes cidadãos propostos para a Junta de Freguesia: António 

Rodrigues Torrão e Carlos Manuel Canteiro de Brito, em representação do grupo do PS, o 

senhor Marcelo Oliveira apresentou uma lista, denominada Lista B, com os seguintes 

cidadãos propostos para a Junta de Freguesia: Marcelo Oliveira e Fernando Tristão.--------- 

---- Por escrutínio secreto, verificou-se a seguinte votação: Lista A, com 5 votos e Lista B, 

com 4 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

          Presidente: Justino Cláudio de Oliveira 

Vogais: António Rodrigues Torrão e  

 Carlos Manuel Canteiro de Brito 

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

foram chamados os seguintes elementos, imediatamente a seguir na ordem das listas, pelo 

grupo da CDU, o senhor António Bento Mata e pela lista da Coligação pelo Futuro da 
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Nossa Terra o senhor Flávio Filipe Isidoro Torrão, tendo sido verificada a sua identidade e 

a legitimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Antes de se proceder à eleição dos membro para a mesa da Assembleia o cidadão que 

encabeçou a lista mais votada, perguntou se algum Partido ali representado tinha alguma 

Lista a apresentar. Não havendo mais listas, o grupo da CDU propôs os seguintes nomes 

para a constituição da Mesa da Assembleia de Freguesia: 

  Presidente: Sónia Pratas Henriques Botas 

  1º. Secretário: Fernando Manuel Fabiano Ouro Tristão 

  2º. Secretario: António Bento Mata 

---- Posta à votação, por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada com 5 votos sim, e 4 

votos não.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 Srª. Sónia Pratas Henriques Botas, chamou 

para a mesa os senhores António Mata e Fernando Tristão, para ocuparem os respectivos 

lugares, chamou ainda para integrar a Assembleia a senhora Anabela Varino Pereira, tendo 

verificado a sua identidade e a legitimidade--------------------------------------------------------- 

--- Deu a palavra aos grupos representados na Assembleia, gozando da mesma o grupo do 

PS e do PSD. Transcreve-se os referidos discursos: Grupo do PS: ____;Grupo do PSD: “A 

Coligação PELO FUTURO DA NOSSA TERRA, constituída por cidadãos independentes e 

pelo PSD, CDS-PP, Partido da Terra e PPM, teve poucos votos nas últimas eleições 

autárquicas. 

Mas o que lhe faltou em votos, não lhe falta em responsabilidade e na vontade de servir a 

Freguesia de Aveiras de Cima. 

Como todos sabem, o resultado eleitoral do dia 11 de Outubro deu um verdadeiro 

“empate técnico”. A CDU e o PS conseguiram o mesmo número de mandatos na 

Assembleia de Freguesia (4 cada um). A nossa lista apenas elegeu um autarca. 

Ou seja, esta distribuição de mandatos potenciava uma verdadeira situação de bloqueio 

na Assembleia de Freguesia, quer na constituição da Junta propriamente dita, quer na 

aprovação dos documentos de gestão mais importantes para a vida da Freguesia de 

Aveiras de Cima, o que iria prejudicar seriamente o progresso social e económico de 

Aveiras. 
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Consciente dessa realidade, a Coligação PELO FUTURO DA NOSSA TERRA assumiu as 

suas responsabilidades e não entrou no caminho fácil da politiquice.  

Desde o primeiro dia que trabalhámos, com lealdade, para construir uma solução séria e 

estável para a Junta de Freguesia. 

Ouvimos os candidatos da CDU e do Partido Socialista. 

Analisámos os principais desafios que Aveiras tem de enfrentar e vencer. 

Recusámos as soluções que apenas iriam trazer para dentro da Junta de Freguesia a 

continuação da luta eleitoral. 

As eleições já foram.  

Agora é tempo de trabalhar para a Freguesia de Aveiras de Cima. 

Sem olhar para os partidos, mas a olhar para o Povo de Aveiras. 

O que esteve e está em cima da mesa não é o PS, a CDU ou a Coligação PELO FUTURO 

DA NOSSA TERRA. 

O que é verdadeiramente importante são os superiores interesses de Aveiras de Cima. 

E foi em função dos anseios, expectativas e sonhos do Povo da Freguesia de Aveiras de 

Cima que a Coligação PELO FUTURO DA NOSSA TERRA construiu um Acordo de 

Trabalho sério e ambicioso com o Presidente da Junta de Freguesia, Justino Oliveira. 

Deixemos a política. 

Deixemos a luta partidária. 

Deixemos as divergências naturais entre partidos diferentes. 

Agora é tempo de trabalhar.  

Trabalhar Pelo Futuro da Freguesia de Aveiras de Cima!; 

--- A Presidente da Mesa informou que o Regimento continuará em vigor, até que seja 

convocada nova Assembleia de Freguesia, para o efeito.------------------------------------------ 

---- De seguida deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia Sr. Justino Cláudio de 

Oliveira, que gozou da mesma com o seguinte discurso: “Acabaram  de ser instalados 

novos órgãos autárquicos para a freguesia e para o município. 

O eleitorado de Aveiras de Cima escolheu a CDU para gerir a freguesia e o PS  para gerir 

o Município, território este que integra a nossa freguesia, isto é, Aveiras de Cima é 

simultaneamente gerida pela Junta de Freguesia  e Câmara Municipal, cada qual com as 

suas competências.  

A CDU, através dos elementos da sua lista, comprometeu-se a executar todas as acções e 

tarefas relacionadas com as suas competências e com todas aquelas protocoladas com a 

Câmara Municipal   e outras entidades. 
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Tanto umas como outras são sempre acompanhadas das respectivas verbas. 

É, claro que, a mais não nos comprometemos, por não serem da competência de uma 

Junta de Freguesia. 

Acrescentámos às nossas promessas a construção de um Parque  de Lazer com 2 ha, após 

obtermos o acordo prévio da Câmara Municipal e oferecer-mos um outro terreno para 

construir esta obra. 

Serão pedidas algumas parcerias à Câmara Municipal para  executar pequenas obras já 

previstas em mandatos anteriores tais como: requalificação e arranjos exteriores da Fonte 

de Aveiras; requalificação e abertura dos balneários exteriores do Mercado Diário; 

reparação,  conservação e construção de pequenos troços de calçadas e reparação  e 

conservação da sinalização de trânsito, vertical, etc. 

A candidatura do PS à freguesia fez um conjunto de promessas eleitorais, só possíveis de 

cumprir com o apoio financeiro ou a realização directa das obras pela Câmara Municipal, 

ora eleita. 

É legítimo, tanto mais que se trata de obras há muito pedidos à Câmara Municipal, em 

mandatos anteriores. 

Também é legitimo exigir que o apoio implícito manifestado pela referida candidatura PS 

à Câmara Municipal, agora Poder, seja transferido para a Junta de Freguesa, afinal 

CDU, também Poder.  

Aproveito para recordar um episódio que se passou há 4 anos: alguém revoltado com o 

resultado eleitoral dessa altura desabafou nos seguintes termos, algo vingativos:  Agora a 

Câmara Municipal não devia fazer nada em Aveiras de Cima. 

Reafirmamos a nossa disponibilidade para cooperar com a Câmara Municipal, como 

sempre o fizemos, no progresso da nossa terra, tanto mais que é voz corrente dos 

responsáveis do PS que este mandato é o mandato de Aveiras de Cima. 

Ficamos expectantes e atentos no cumprimento das promessas. 

Façam o mesmo connosco. 

Disse.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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:-------------------------- 

 

 

Cabeça da lista mais votada 
 

 

___________________________________ 
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Secretário 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

Mesa da Assembleia de Freguesia 

 

 

 

  Presidente: _____________________________ 

 

  1º. Secretário:___________________________ 

 

  2º. Secretário: ___________________________ 

 


