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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO 

PORTO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, pelas dezanove horas, 

procedeu-se, na sala de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia, sita na Rua do 

Cotovelo, freguesia e concelho de Vila do Porto, à segunda sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia presidida por Carla Maria Gonçalves Pires, (substituindo Ana Maria Torres Ricardo 

Candeias), verificando-se estarem igualmente presentes os membros da Assembleia, Manuel 

Freitas Medeiros, João Artur Martins Brandão, Carlos Manuel Correia Marques, José Henrique 

Moreira, Ricardo Andrade Resendes (substituindo Marlene Gouveia Gonçalves), Victor Lordelo 

Melo, Diana Leite Ferreira e António Miguel Afonso Marques, como também os membros da 

Junta de Freguesia, Eduardo Pereira Cambraia e Ana Cristina Rodrigues respetivamente 

Presidente e Tesoureira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da Ordem do Dia constam os seguintes pontos: ----------------------------------------------------------------- 

Ponto único - Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da 

Junta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confirmada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão.--------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Período Antes da Ordem do Dia.-----------------------------------------------------------------------------------  

Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o membro da Assembleia, António Miguel Afonso 

Marques.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de dar a palavra, a Presidente da Assembleia, Carla Maria Gonçalves Pires, apresentou 

duas propostas. A primeira proposta diz respeito ao envio, a todos os membros da Assembleia, 

das convocatórias e respetivos editais para as sessões ordinárias e extraordinárias desta 

Assembleia, por carta com aviso de receção ou protocolo, conforme estipulado respetivamente 

no nº1 do Art.º 9º e nº2 do Art.º 10º do Regimento, e posteriormente a Ordem do Dia e respetivos 

documentos, no prazo previsto no nº4 do Art.º 11º do Regimento, por correio eletrónico, ao qual 

os destinatários deverão obrigatoriamente acusar a sua receção. Procedeu-se à sua votação, 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

Relativamente à segunda proposta, e no seguimento de uma sugestão apresentada na sessão 

anterior, a leitura e aprovação da ata de cada sessão será feita no início da sessão posterior à 

que lhe deu origem. A ata da sessão deverá ser elaborada num prazo máximo de quinze dias e 

enviada por correio eletrónico a todos os presentes na sessão, para leitura e possíveis 

correções. Existindo propostas de correção à ata, e que tenham a anuência da mesa, o 
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Presidente da Assembleia voltará a reenviar a ata assinalando-a como definitiva. Os 

destinatários deverão obrigatoriamente acusar a sua receção. Procedeu-se à sua votação, tendo 

a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ 

De seguida foi dada a palavra ao membro da assembleia Sr. António Miguel Afonso Marques, 

que apresentou o seu desagrado relativamente à má organização da saída das marchas de São 

João, solicitando um esclarecimento sobre se existiria alguma responsabilidade da Junta de 

Freguesia de Vila do Porto neste facto. O Presidente da Junta, tomou da palavra, reiterando o 

seu desacordo com a forma como foi planeada a saída das marchas, bem como pela falta de 

logística na chegada das mesmas, nomeadamente inexistência de barreiras para o público, fraca 

iluminação e sistema de som inadequado, falhas que, no seu conjunto, retiraram alguma 

dignidade às diversas atuações. Sobre estes factos, este executivo da junta não teve qualquer 

responsabilidade. Além disso, afirmou que a junta continuará a apoiar, dentro das suas 

possibilidades, todas as marchas existentes na freguesia que vierem a formular pedidos de 

apoio, principalmente as marchas promovidas pelas escolas do primeiro ciclo por achar que 

incentivando os mais novos se conseguirá assegurar o futuro. ----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela Presidente da Mesa da Assembleia foi lida e dada a conhecer a ordem do dia para a 

presente sessão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto único - Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da 

Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições por parte dos membros da Assembleia. ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período de Intervenção do Público: ------------------------------------------------------------------------------ 

Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições por parte do público. -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte 

horas. E para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia e 

por mim Carla Maria Gonçalves Pires, que a redigi e subscrevo.-------------------------------------------- 

 

 

A Presidente: _____________________________ 

 

O 1º Secretário: ___________________________ 


