
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AVIDOS
Concelho de Vila Nova de Famalicão

Largo da Igreja, 40 – 4770-795 AVIDOS
Telef. e Fax * 252 327 578

1

ACTA Nº SETE
----------Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e três, 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 ausência do membro Senhor Sérgio Sampaio, do 
grupo Junta ao Serviço do Povo de Avidos (JSPA). ------------------------------------------------

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

 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 seis votos a favor e duas 
abstenções.  O  membro  Senhor  Manuel  Cunha,  pediu  a  palavra  para  referir  que  as 
abstenções se verificavam, devido ao facto de os membros que o fizeram tinham estado 
ausentes da Assembleia em questão, e por esse facto não sabiam o que se tinha passado. 
--------- Ainda no período de antes da ordem do dia, o membro senhor Alípio Mansilhas, 
pediu a palavra para reforçar a ideia que o que na anterior assembleia o fez estar contra a 
atribuição do nome de uma artéria da freguesia ao Pe. Domingos Sampaio Viana, era o 
facto de não concordar com a atribuição de nomes de pessoas às ruas, e que nesse caso, 
haveria na freguesia pessoas que pela sua dedicação também o deveriam merecer. -----------
 -----------Entrando no período 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 um que junta e se dá aqui por 
integralmente reproduzido). Foi o referido documento lido pelo 1º Secretário, após o que se 
procedeu à inscrição para eventuais esclarecimentos. ----------------------------------------------
-----------  Para o efeito  inscreveu-se o membro Senhor Manuel  Cunha,  tendo o mesmo 
questionado o executivo sobre o licenciamento das obras na concordância da R. da Estrada 
Nacional 204-5 com a R. do Bom Jesus de Penso, o apoio às associações, nomeadamente 
ao GRAL e se futuramente o executivo pensava na eventualidade de alternativas para a 
sede dessa mesma associação. -------------------------------------------------------------------------
-----------  Em resposta  a  estas  questões,  o  senhor  Presidente  da  Junta  informou  que  o 
processo  de  licenciamento  estava  regularizado,  apesar  de  a  supervisão  daquela  artéria 
nacional estar numa fase de transição para a jurisdição do município, que relativamente aos 
apoios às associações todas seriam contempladas na medida das possibilidades previstas e 
que efectivamente,  está equacionada a hipótese de sem prejuízo de ambas as partes, se 
encontrar um local alternativo para a sede do GRAL. ---------------------------------------------
----------- Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente da mesa da assembleia, passou ao 
ponto seguinte, período depois da ordem do dia, tendo dado 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 horas e cinquenta e cinco minutos. -------------------------
O PRESIDENTE DA MESA:
O 1.º SECRETÁRIO:
O 2.º SECRETÁRIO:


