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ACTA Nº ONZE
----------Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e quatro, pelas onze horas, 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 Sr. Manuel Cunha. ----------
----------Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------
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  Mesa  da  Assembleia,  após  a  leitura  da  ordem de  trabalhos, 
solicitou ao Primeiro Secretário a leitura da acta da assembleia anterior. Esta, depois de 
lida, foi posta a discussão e votação, tendo sido sugerida pelo Membro Sr. José Teixeira a 
alteração de indicação de “Café Costa” para “Café Sousa”, no respeitante à sua intervenção 
no período de antes da ordem do dia da assembleia anterior, não tendo a mesma merecido 
mais reparos e sendo aprovada por sete votos favoráveis. -----------------------------------------
---------- No período antes da ordem do dia, o Membro Sr. Alípio Mansilhas pediu a palavra 
e,  no uso desta,  insurgiu-se contra  o facto de a  convocatória  desta  assembleia  ter  sido 
efectuada para um domingo de manhã, quando habitualmente se fazia aos sábados à noite, 
o que demonstrava falta de consideração para com outras instituições, já que à mesma hora 
se  realizava  uma outra  assembleia  e  que esta  havia  sido divulgada  através  do Boletim 
Paroquial.  Afirmou  ainda  que  tal  procedimento  se  tratava  de  “deficit  democrático”  e 
“prepotência” por parte da Mesa da Assembleia de Freguesia e do seu Presidente. ----------- 
---------- Em resposta, o Presidente da Mesa afirmou que nos termos de lei e do próprio 
regimento da assembleia, compete ao presidente da mesa a convocatória das assembleias 
para os dias e horas que muito bem entender e que a acusação de falta de consideração para 
com a instituição que à mesma hora efectuava uma assembleia, era uma afirmação falsa, 
pois a convocatória para a assembleia de freguesia foi elaborada e distribuída em catorze de 
Junho  enquanto  a  divulgação  da  outra  assembleia  foi  efectuada  em  vinte  de  Junho. 
Perguntou ainda ao Membro Sr. Alípio Mansilhas, se nos anteriores mandatos alguma vez, 
a Mesa ou o seu Presidente,  ouvia a oposição sobre a data e hora das Assembleias  de 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Não havendo mais inscrições no período antes da ordem do dia, o Presidente da 
Mesa passou ao período da ordem do dia, tendo solicitado ao Segundo Secretário a leitura 
dos documentos apresentados e divulgados oportunamente pela Junta de Freguesia. ---------
----------- Após a leitura o Presidente da Mesa perguntou ao Presidente do executivo se 
pretendia acrescentar algo que pudesse melhor esclarecer o que se tinha acabado de ouvir, 
tendo o Presidente da Junta dito que não era necessário. ------------------------------------------
---------- Não havendo mais inscrições no período antes da ordem do dia, o Presidente da 
Mesa passou ao período da ordem do dia, tendo solicitado ao Segundo Secretário a leitura 
dos documentos apresentados e divulgados oportunamente pela Junta de Freguesia. ---------
----------- Após a leitura o Presidente da Mesa perguntou ao Presidente do executivo se 
pretendia acrescentar algo que pudesse melhor esclarecer o que se tinha acabado de ouvir, 
tendo o Presidente da Junta dito que não era necessário. ------------------------------------------
----------- De seguida, o Presidente da Mesa perguntou se algum membro da assembleia 
pretendia  intervir,  tendo-se  inscrito  o  Membro  Sr.  Sérgio  Sampaio.  No uso da  palavra 
aquele Membro inquiriu a Junta de Freguesia sobre o ponto três da informação – Início do 
arranjo urbanístico da zona envolvente da Igreja Paroquial com remoção de terras do lado 
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sul e que compromissos havia para a Junta de Freguesia. ----------------------------------------- 
----------  Em resposta,  o  Senhor  Presidente  da  Junta  informou  que  se  tratava  de  uma 
parceria entre a Junta de Freguesia e a Igreja. ------------------------------------------------------ 
---------- 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, desejou a todos 
um feliz  dia  comemorativo  dos  30 anos  da revolução de Abril,  dando por  encerrada  a 
assembleia pelas vinte e uma horas e quarenta minutos. ---------------------------------------- 
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