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ACTA Nº TRÊS
----------Aos vinte dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e dois, pelas vinte horas e 
trinta minutos, na sala de reuniões da Assembleia de Freguesia de Avidos, sita no Largo da 
Igreja, reuniu esta assembleia em sessão ordinária. ------------------------------------------------
----------Foi feita a convocação de todos os elementos componentes dos órgãos autárquicos 
por carta individual, tendo-se verificado a presença de todos. ------------------------------------
----------Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------

1. Período de antes da Ordem do Dia-----------------------------------------------------------
2. Ordem do Dia-----------------------------------------------------------------------------------

 Apreciação,  discussão  e  votação  da  proposta  de  aditamento  ao  plano de 
actividades da Junta de Freguesia para 2002. -------------------------------------

 Informação do Sr. Presidente do Executivo sobre a actividade desenvolvida.
3 Período depois da Ordem do Dia-------------------------------------------------------------

----------O Presidente da Assembleia, após leitura da ordem de trabalhos deu a palavra ao 1º 
Secretário para que este procedesse à leitura da acta da Assembleia anterior. Esta depois de 
lida foi posta à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade.--------------------
----------Procedeu-se de seguida à leitura da minuta de acta de vinte e sete de Abril de dois 
mil e dois tendo o conteúdo desta sido aprovado por unanimidade. -----------------------------
----------Entrando  no  período  de  antes  da  ordem do dia,  pelo  membro  Senhor  Manuel 
Cunha, em representação do grupo J.S.P.A., foi apresentado na mesa da Assembleia, um 
voto  de  protesto  (anexo  número  um  que  se  junta  e  aqui  se  dá  por  integralmente 
reproduzido).  O  protesto  foi  aceite  nos  termos  regimentais  e  legais  pela  Mesa  da 
Assembleia,  tendo o Presidente  da Mesa dado permissão ao membro apresentante  para 
efectuar a sua leitura. O Presidente da Mesa abriu as inscrições para o uso da palavra neste 
período,  referindo  que  haveria  um único  momento  para  inscrições  e  cada  membro  só 
poderia intervir uma vez. Inscreveu-se o membro Senhor Manuel Cunha, tendo-lhe sido 
dada a palavra este referiu que o voto de protesto não significava nenhuma “guerra”, mas 
tão só o sentir dos que representam nesta Assembleia cerca de metade da Freguesia. Disse 
ainda que não estávamos em campanha eleitoral,  mas apenas para trabalhar e colaborar 
para  os  interesses  da  Freguesia.  Foi  dada a  palavra  ao Presidente  do Executivo,  a  seu 
pedido, para responder ao voto de protesto, alegando que a referência à herança pesada do 
anterior executivo se tratava do executivo municipal e não à Junta de Freguesia e que o 
membro Senhor Sérgio Sampaio tinha conhecimento desta situação já que participou nos 
debates da Assembleia Municipal e que nesta foi referido que devido a verbas em dívida 
pelo anterior executivo municipal referente a obras nesta Freguesia e desta forma Avidos 
ficou lesada. Os membros Senhor Sérgio Sampaio e Senhor Alípio Mansilhas, pediram à 
mesa para intervir. O Senhor Presidente da Mesa referiu que o período das inscrições tinha 
terminado, ao que o membro Senhor Alípio Mansilhas respondeu que uma vez que foram 
abordados  nomes  de pessoas,  estes  deveriam ter  direito  de  defesa  e  que  convinha  não 
confundir a  Assembleia de Freguesia com a Comissão Fabriqueira. A Mesa atendeu ao 
direito de defesa só nesta altura referido e o Senhor Presidente da Mesa disse: “Senhor 
Sérgio, faça o favor de falar”, ao que o membro respondeu: “Se é por favor não falo, só falo 
porque tenho direito…mas agora não falo”. ---------------------------------------------------------
-----------Não havendo mais inscrições procedeu-se à votação do voto de protesto, tendo 
sido apurado o seguinte resultado: quatro votos a favor dos membros do grupo J.S.P.A., 
quatro votos contra dos membros da coligação PPD/PSD.CDS/PP e uma abstenção por 
parte do Presidente da Mesa.---------------------------------------------------------------------------
-----------Entrando no período da ordem do dia, foi lida a proposta de aditamento ao plano 
de actividades do executivo para dois mil e dois (anexo número dois que junta e se dá aqui 
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por integralmente reproduzido). Posta à discussão o membro Senhor Manuel Cunha referiu 
que se deveria ter em conta a drenagem no local, conhecido como fontanário do “Bajunco”, 
devido à grande afluência  de águas no Inverno.  Não havendo mais intervenções foi  de 
imediato posta à votação tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. -------------------
------------No segundo ponto da ordem do dia, a Mesa distribuiu a todos os membros da 
Assembleia o documento escrito emitido pelo executivo, onde constavam as informações 
no que concerne à actividade do mesmo (anexo número três que junta e se dá aqui por 
integralmente reproduzido). Feita a leitura do documento foi posto à discussão, tendo sido 
pedida a palavra pelos membros Senhores Avelino Lemos e Manuel Cunha. Foi dada a 
palavra  ao  primeiro  que  questionou  o  Executivo  sobre  a  “Concordância  de  Penso”.  O 
Presidente da Junta referiu que existe um projecto, mas que ainda não está nada acordado 
em definitivo com o confinante. Em ligação com este assunto o Presidente do Executivo 
pediu  que  fosse  permitido  ao  primeiro  secretário  da Mesa da Assembleia,  esclarecer  a 
Assembleia, na qualidade de advogado, sobre o litígio que opõe um proprietário à Junta de 
Freguesia.  O membro  Senhor  Paulo  Silva,  na  medida  em que  lhe  é  permitido  por  lei, 
esclareceu  a  tramitação  do processo  judicial  e  a  solução  encontrada  para  ultrapassar  o 
diferendo e acima de tudo a defesa dos interesses da Freguesia. O membro Senhor Manuel 
Cunha questionou o Executivo da existência ou não de algum projecto para o espaço do 
cemitério velho, tendo o Presidente do Executivo referido que no plano apenas constava a 
demolição do cemitério e que neste momento ainda não existia qualquer projecto, mas que 
estava previsto programar reuniões com técnicos para avaliar o que se poderia fazer. O 
membro  Senhor  Manuel  Cunha  alertou  para  a  falta  de  segurança  no  local,  devido  à 
possibilidade de desmoronamento e que se fosse mais tarde necessário fazer um socalco, 
porque é que foi retirada toda a terra, ao que o Presidente do Executivo respondeu que 
naquela altura toda a terra e pedras tinham de ter saído. -------------------------------------------
----------Terminada a ordem do dia o Sr. Presidente da mesa da assembleia deu a palavra ao 
público presente que colocou algumas perguntas e tendo feito algumas observações quanto 
ao discutido nesta assembleia e sobre outros temas. A mesa tomou a devida nota de tudo. --
----------O Sr. Presidente da mesa da assembleia de seguida e antes de terminar a reunião 
agradeceu  a  todos  os  presentes  pela  forma  como  decorreram  os  trabalhos  dando  por 
encerrada a assembleia pelas vinte e uma horas e quarenta minutos. ----------------------------
O PRESIDENTE DA MESA:
O 1.º SECRETÁRIO:
O 2.º SECRETÁRIO:


