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ACTA Nº QUINZE
---------- Aos vinte e cinco dias do mês de Junho de dois mil e cinco, 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

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

---------- O Presidente da Mesa da Assembleia, após leitura da ordem de trabalhos pediu ao 
Segundo Secretário para proceder à leitura da acta da assembleia anterior. Esta depois de 
lida foi posta à discussão e votação, tendo sido aprovada com oito votos a favor. -------------
---------- Aberto o período antes da ordem do dia, o membro Sr. José Teixeira inscreveu-se 
para solicitar à Mesa a discussão de um voto de congratulação pela participação do grupo 
“Unidos  de  Avidos”  nas  marchas  antoninas  de  2005,  sendo  o  mesmo  subscrito  pelo 
membro já referido, e ainda pelos membros Sr. Paulo Silva e Sr. José Carlos Pereira (anexo 
um que se junta e aqui se dá por integralmente reproduzido). Entrando-se na discussão, o 
membro Sr. Manuel Cunha disse ser contrário à referência às associações da freguesia, pois 
estas não foram convidadas, pelo menos a sua totalidade. O membro Sr. Paulo Silva pediu 
para intervir, tendo prestado esclarecimentos sobre o objectivo e alcance da mesma. Posta 
de seguida à votação, o voto de congratulação foi aprovado com indicação de divulgação 
nos meios de comunicação social, por seis votos a favor, uma abstenção e a escusa de voto 
por parte do Presidente da Mesa, por ter sido um dos participantes na marcha. ---------------- 
---------- 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 Primeiro Secretário a leitura 
dos documentos apresentados e divulgados oportunamente pela Junta de Freguesia (anexo 
dois que se junta e aqui se dá por integralmente reproduzido). -----------------------------------
----------- 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 mesmo feito alguns comentários adicionais. -----------------------------------------------
---------- O membro Sr. Alípio Mansilhas, solicitou a palavra, para referir a construção do 
muro de suporte no lugar do antigo cemitério, questionando o executivo sobre o que iria ali 
nascer, e lamentando o facto de a Assembleia não ser ouvida sobre qualquer obra que se 
faz, pois nos últimos quatro anos nunca foi apresentada qualquer obra que se fez, e que só 
se  sabe  quando  já  está  feito,  numa  clara  falta  de  respeito  para  com a  Assembleia  de 
Freguesia.  Em resposta,  o  Presidente  do executivo,  referiu  que o projecto  do Caminho 
Municipal 1510, ter 24 anos e nunca ter passado de projecto. Que em sua opinião é melhor 
ter muitas obras sem projecto, a ter projectos e não haver obras. Disse ainda que as obras 
têm surgido em face da oportunidade e da disponibilidade das máquinas e do material que 
vai aparecendo aqui e ali. Disse a concluir, que no final da Assembleia teria à disposição de 
todos os presentes, o projecto da requalificação da Av. Comendador José Costa Oliveira e 
que as obras da mesma iriam entrar numa fase mais acelerada. ----------------------------------
---------- No período depois da ordem do dia, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, deu 
a palavra aos elementos do público presente, tendo sido colocadas algumas perguntas e 
tendo sido feitas algumas observações quanto ao discutido nesta assembleia e sobre outros 
temas. A mesa tomou a devida nota de tudo. --------------------------------------------------------
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---------- 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, tendo dado por 
encerrada a assembleia pelas vinte e uma horas e quinze minutos. ---------------------------- 
O PRESIDENTE DA MESA:_________________________________________________
O 1.º SECRETÁRIO:________________________________________________________
O 2.º SECRETÁRIO:________________________________________________________


