
 
 

1 
 

Ata de Instalação  

 

Ata de eleição dos vogais da Junta de Freguesia e Mesa da Assembleia da Freguesia de Vilar 

Formoso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos 22 dias do mês de Outubro de dois mil e dezassete no Salão Nobre do Edifício da Sede da 

Junta de Freguesia, em conformidade com o disposto no nº 1 do Artigo 8º da Lei nº 169/99 de 

18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5 – A/2002 de 11 de Janeiro, compareceram perante o 

senhor Jorge Manuel Almeida Adubeiro, Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, os 

cidadãos eleitos, a fim de se proceder à instalação da nova Assembleia de Freguesia de Vilar 

Formoso, Município de Almeida, para o quadriénio de dois mil e dezassete a dois mil e vinte e 

um.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lista do PSD (Partido Social Democrata) – Manuel José Fernandes Gomes, Acácio Lourenço 

Alves, Maria da Conceição Freitas Almeida, Jorge Manuel de Almeida Adubeiro, Paulo Jorge 

Alves Damasceno.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lista do PS (Partido Socialista) – Domingos Lopes Cerqueira, Tiago Manuel Martins dos Santos e 

Maria Isabel Paulos Antunes Neto. ----------------------------------------------------------------------------- 

Lista do OI (Os Independentes) – Joaquim Manuel dos Santos Lages.------------------------------------ 

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a legitimidade e a identidade dos 

eleitos o Senhor Jorge Adubeiro declarou-os investidos nas suas funções, passando a presidir a 

reunião o  Sr. Manuel José Fernandes Gomes, na qualidade de cidadão que encabeçou a Lista 

mais votada nesta Freguesia, nas Eleições Autárquicas do passado dia 01 de Outubro de 2017, à 

Assembleia de Freguesia, para o próximo quadriénio que acabara de ser instalada nos termos 

Legais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O referido cidadão passou a ser o Presidente de junta de Freguesia e convocou a Senhora Maria 

Isabel Andrade Monteiro para a mesa da Assembleia . Foi então anunciado que em 

conformidade com o estabelecido nos preceitos legais acima citados, se ia proceder à eleição 

dos vogais da Junta de Freguesia, tendo proposto que esta eleição fosse feita através de lista. 

Tendo sido aceite a proposta por unanimidade, apresentou a lista A com os nomes de Acácio 

Lourenço Alves para Secretário  e Maria da Conceição Freitas Almeida para Tesoureira. Feito o 

apuramento, verificou-se que a lista apresentada foi eleita por unanimidade. ----------------------- 

Nestas circunstâncias, depois do processo de eleição, ficou assim constituída a lista do órgão da 

Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente: Manuel José Fernandes Gomes.-------------------------------------------------------------------- 

Secretário: Acácio Lourenço Alves.-------------------------------------------------------------------------------- 

Tesoureira: Maria da Conceição Freitas Almeida.-------------------------------------------------------------- 

De seguida, foram então convocados os seguintes membros ali presentes, eleitos pela lista a que 

pertenciam, a Sr. Luís Manuel Urbano Silva e Paulo Jorge Monteiro Vicente. -------------------Uma 

vez refeito o elenco da Assembleia, foi o órgão esclarecido de que se ia proceder à eleição da 

«Mesa da Assembleia». --------------------------------------------------------------------------------Tendo sido 

aprovada a proposta de eleição do Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, 1º e 2º 

Secretários por meio de lista, apresentando para o efeito os nomes de Jorge Manuel de Almeida 

Adubeiro, Paulo Jorge Alves Damasceno e Maria Isabel Andrade Monteiro, respetivamente, para 

serem votados e ocuparem os lugares respetivos. ------------------------------Foram recolhidos os 

boletins e feito o apuramento, verificando-se que a lista apresentada foi eleita por unanimidade. 

---------------------------------------------------------------------------------------------Ficou assim constituída a 

Mesa de Assembleia de Freguesia: ----------------------------------------------Presidente: Jorge Manuel 

de Almeida Adubeiro. --------------------------------------------------------------1º Secretário: Paulo Jorge 

Alves Damasceno. ------------------------------------------------------------------2º Secretário: Maria Isabel 

Andrade Monteiro. ---------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Assembleia, deu as boas vindas a todos os membros da Assembleia de 

Freguesia, felicitou o executivo pela sua vitória nas últimas eleições. Afirmou ser uma honra e 

um privilégio liderar esta Assembleia de Freguesia por mais quatro anos. ----------------------------- 

O Senhor Domingos Cerqueira felicitou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia e respetivo 

executivo pela votação expressiva que obtiveram nestas últimas eleições, felicitou ainda o 

Senhor Joaquim Lages pela sua eleição, afirmando que nem sempre a Bancada do Partido 

Socialista esteve de acordo nos temas debatidos nesta Assembleia, mas sempre trabalharam em 

prol de Vilar Formoso. Finalizou a sua intervenção, afirmando que este executivo pode contar 

com a Bancada do Partido Socialista neste novo ciclo que agora começa. --------------------O 

Senhor Presidente da Junta, deu as boas vindas a todos os membros que agora compõem esta 

Assembleia de Freguesia para o próximo quadriénio, nomeadamente os novos membros desta, 

Senhora Maria Isabel Andrade Monteiro e os Senhores Tiago Santos e Joaquim Lages. Apelou 

para que existisse uma oposição saudável. Afirmou que o poder da Junta de Freguesia é bastante 

reduzido, mas que irá continuar a trabalhar com o mesmo empenho, dedicação e perseverança 

pelos interesses e anseios de Vilar Formoso e de todos os Vilarformosenses. ------Nada mais 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavra a presente Ata que vai ser 

assinada por nós, 1º e 2º Secretários, que a redigimos, bem como pelo Presidente da Assembleia 

de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1º Secretário 

 

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

(Paulo Jorge Alves Damasceno) 

 

2º Secretário 

 

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

(Maria Isabel Andrade Monteiro) 

 

Presidente da Assembleia de Freguesia  

 

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

(Jorge Manuel de Almeida Adubeiro) 

 

 


