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ACTA NÚMERO DOIS DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE AVESSADAS - CONCELHO DE MARCO DE 
CANAVESES ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e nove, nesta 
localidade Avessadas, no edifício da sede da Junta de Freguesia, pelas 
vinte horas e vinte minutos, em conformidade com a Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de Setembro, e com a 
alteração introduzida pela Lei cinco-A barra dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, nos seus artigos sétimo e oitavo, reuniu sob a presidência do 
senhor Manuel Azevedo de Sousa, na qualidade de cabeça de lista, da lista 
mais votada nesta freguesia nas eleições autárquicas do dia onze de 
Outubro de dois mil e nove, para o próximo quadriénio e que acaba de ser 
instalada nos termos legais. -------------------------------------------------------- 
--- Aberta a reunião, o presidente confirmou a presença dos seguintes 
membros: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Da lista do PPD/PSD, Manuel Azevedo de Sousa, Vítor Manuel de 
Vasconcelos Gonçalo, Elza da Natividade Teixeira Ribeiro, Rui Emanuel 
Ferreira da Costa, António Fernando Pereira Nogueira, Maria de Fátima 
Barbosa Ribeiro. --------------------------------------------------------------------- 
--- Da lista Marco Confiante Com Ferreira Torres, Belmiro Pereira Soares.  
--- Da lista ACLET (Avessadas Com Lisura E Transparência) Maria da 
Luz Correia de Amorim. ------------------------------------------------------------ 
--- Da lista do PS, Magda Rosa da Silva Aguiar. ------------------------------- 
--- Pelo presidente foi anunciado que em conformidade com o estabelecido 
nos preceitos legais acima citados, se ia proceder à eleição dos dois vogais 
– Secretário e Tesoureiro da Junta de Freguesia, da qual será Presidente em 
resultado da citada eleição geral. Foram então por si propostos os nomes 
dos cidadãos, Elza da Natividade Teixeira Ribeiro para o cargo de 
Secretária e Rui Emanuel Ferreira da Costa para o cargo de Tesoureiro, 
sendo de seguida submetidos a votação. Desta, verificaram-se os seguines 
resultados, nove votos a favor, zero votos contra, zero votos em branco, e 
zero votos nulos. --------------------------------------------------------------------- 
--- Em consequência dos resultados verificados, foram eleitos por 
unanimidade, para o desempenho dos cargos de Secretária e Tesoureiro da 
Junta de Freguesia, Elza da Natividade Teixeira Ribeiro e Rui Emanuel 
Ferreira da Costa, respectivamente. Posto isto, estes dois cidadãos foram 
dispensados dos trabalhos da reunião, em virtude de terem sido eleitos 
vogais da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ----- 
-Seguiu-se a eleição dos membros da mesa da Assembleia de Freguesia, 
sendo chamados para substituir os membros do executivo da Junta de 
Freguesia, recém eleitos, os seguintes cidadãos sufragados na lista do 
PPD/PSD nas referidas eleições do dia onze de Outubro e que ali se 
encontravam presentes: ------------------------------------------------------------- 
--- Elisabete de Barros da Silva, solteira, secretária, natural da Freguesia de 
Vila Boa de Quires, concelho Marco de Canaveses, residente na rua do 
Raião, n.º 252 desta Freguesia de Avessadas, concelho de Marco de 
Canaveses, portadora do Cartão do cidadão com Número de Identificação 
Civil 12899710, válido até 27.08.2013; ------------------------------------------ 
--- Manuel Filipe Ribeiro Madureira; solteiro, Engenheiro Químico, 
natural de Caracas (Venezuela), residente na rua das Várzeas, n.º 614, 
freguesia de Avessadas, concelho Marco de Canaveses, portador do 
Bilhete de Identidade n.º 122692270, emitido em 20.08.2008, pelo 
Arquivo de Identificação do Porto; e --------------------------------------------- 
--- Maria da Glória Vasconcelos Moreira, casada, auxiliar de acção 
médica, natural da Freguesia de Massarelos, Porto, residente na rua da 
Igreja, n.º 216, freguesia de Avessadas, portadora do Bilhete de identidade 
n.º 6562776, emitido em 14.11.2003, pelo Arquivo de Identificação do 
Porto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- Uma vez efectuado o elenco da Assembleia, verificada a identidade e 
legitimidade destes três cidadãos, foi o Órgão esclarecido de que poderiam 
ser apresentadas pelos deputados, listas de candidatos à Assembleia de 
Freguesia. Consequentemente, verificou-se a apresentação uma única lista, 
composta pelos seguintes elementos: Vítor Manuel de Vasconcelos 
Gonçalo, António Fernando Pereira Nogueira e Maria de Fátima Barbosa 
Ribeiro, sendo a mesma de seguida submetida a votação da Assembleia. --- 
--- Da eleição, verificaram-se os seguintes resultados, nove votos a favor, 
zero votos contra, zero votos em branco e zero votos nulos. ------------------ 
--- Perante estes resultados considerou-se eleita a Mesa da Assembleia de 
Freguesia, passando esta a ter a seguinte composição: ------------------------- 
--- Presidente: Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo; ------------------------ 
--- Primeiro Secretário: António Fernando Pereira Nogueira; e --------------- 
--- Segundo Secretário: Maria de Fátima Barbosa Ribeiro. -------------------- 
--- Posto isto, o presidente em exercício, Manuel Azevedo de Sousa, 
empossou a Mesa da Assembleia de Freguesia, acabada de eleger, 
prosseguindo-se os trabalhos sob orientação do novo Presidente da 
Assembleia de Freguesia, depois de ter sido verificada a sua identidade 
legitima, Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, solteiro, Auditor 
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Financeiro, natural da Freguesia de Avessadas, concelho de Marco de 
Canaveses, residente no Caminho do Outeiro, n.º 30, freguesia de 
Avessadas, portador do Bilhete de identidade n.º 11807713, emitido em 
20.11.2007 pelo Arquivo de Identificação do Porto. ------------------------- 
--- Tomando a palavra o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu as 
boas vindas aos deputados, agradeceu a presença do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Dr. Manuel Moreira e demais 
presentes e dirigindo-se à Assembleia disse esperar que todos saibam 
dgnificar aquele órgão, fazendo dele o verdadeiro parlamento da freguesia, 
referindo que aquele é o espaço onde devem ser efectuadas as criticas e 
apresentadas propostas, no sentido de tornar Avessadas uma melhor 
freguesia para todos. De seguida, solicitou que fosse distribuída uma cópia 
do actual Regimento da Assembleia de Freguesia a todos os deputados e 
propôs que o mesmo fosse alvo de uma análise exaustiva, no sentido do 
mesmo ser votado e aprovado na próxima reunião do Órgão. Posto isto, 
declarou aberto o período de inscrições aos presentes que desejassem 
intervir, tendo-se inscrito para intervir, o Sr. Adão Fernando Pinto 
Veríssimo, o Presidente da Câmara Municipal Dr. Manuel Moreira e o Sr. 
António Manuel Teixeira Ribeiro. ------------------------------------------------ 
--- Tomando a palavra o Sr. Adão Fernando Veríssimo, felicitou o recém 
eleito Presidente da Assembleia de Freguesia Dr. Vítor Gonçalo e todos os 
deputados ali presentes desejando-lhes boa sorte para o mandato, 
agradeceu a presença do Presidente da Câmara e salientou ainda o facto 
daquel Órgão bem como o executivo da Junta de Freguesia serem 
constituídos por uma equipa jovem que certamente muito irá dar à 
freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Posto isto, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Dr. Manuel 
Moreira que dirigindo-se aos presentes, começou também por felicitar 
todos membros daquele órgão e referiu que o projecto de mudança que tem 
para o município só faz sentido se envolver todos os municipes, pois todos 
têm responsabilidades, que o governo do municipio é partilhado com as 
Juntas de Freguesia e concluiu dando os parabéns a todos e desejando bom 
trabalho. ------------------------------------------------------------------------------- 
--- Por último, o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. António 
Manuel Teixeira Ribeiro, que começou por felicitar todos os elementos da 
Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia pela eleição, agradeceu ao 
Presidente da Junta cessante Sr. Adão Fernando Veríssimo o seu trabalho e 
dedicação pela freguesia enquanto foi presidente da Junta e por fim 
dirigindo-se ao novo executivo da Junta de Freguesia pediu que estes no 
exercício das suas funções, lutem pelos interesses da Freguesia. ------------- 
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--- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia 
declarou encerrada a cessão, da qual para se constar, se lavrou a presente 
acta, que eu António Fernando Pereira Nogueira, Primeiro Secretário da 
Assembleia de Freguesia redigi, subscrevo e vai ser assinada por todos os 
presentes; -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


