
Ata n.º 3/2017 

Pág. 1 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

-----Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Vilar de Mouros, em sessão ordinária, no edifício da Sede da Junta de Freguesia, sob a presidência de 

Maria Amélia Gonçalves Guerreiro.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Às vinte e uma horas e trinta minutos a Presidente da Mesa da Assembleia abriu a sessão, 

saudando todos os presentes na sala, informou que Margarida Rocha, eleita pelo PS não podia estar 

presente e seria substituída por Maria Julieta Alves, que Sónia Fernandes, eleita pelo PSD, seria 

substituída por Raúl Torres, e que faltava um representante do PS, Victor António Barrocas, e do PSD, 

José Carlos Gonçalves. Foi constituída mesa da Assembleia, sob a presidência de Maria Amélia 

Gonçalves e secretariada por Jorge Barros e Maria Julieta Alves. De seguida, leu a Ordem de Trabalhos, 

que se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto um - Período de antes da ordem do dia-----------------------------------------------------------------------  

-----Ponto dois - Aprovação da ata da sessão de 30 de junho de 2017 --------------------------------------------- 

-----Ponto três - Informação escrita do Presidente da Junta, nos termos da alínea e) do n.º2 do art.º 9º 

da lei 75\2013 de 12 de Setembro------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro – Período de intervenção do público----------------------------------------------------------------- 

-----PONTO UM: Período de antes da ordem do dia ------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia perguntou se 

haveria alguém disposto a intervir, inscrevendo-se João Filipe Lages e Jorge Barros.--------------------------

---- João Filipe Lages informou que o seu ciclo político na Assembleia de freguesia tinha chegado ao 

fim, que agradecia a todos que o ajudaram neste projeto de oito anos, independentemente da cor 

política, deixava o seu obrigado a todos os eleitores que nele tinham votado e que o debate e o 

confronto político é positivo, que todos queriam o sucesso da freguesia. ----------------------------------------

----Jorge Barros deu os parabéns ao executivo, de excelência, pois quando há dinheiro é fácil, quando 

não há e se consegue-se fazer obra é bom.-------------------------------------------------------------------------------- 
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----De seguida a Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta, que agradeceu as 

palavras dos delegados e que gosta que a oposição tenha ideias, que esteja atenta à execução de 

obras, obrigando o executivo a estar também atento aos anseios da população.------------------------------- 

-----PONTO DOIS: Aprovação da ata da sessão de 30 de Junho de 2017------------------------------------------ 

-----Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de 30 de Junho de 

2017, enviada a todos os membros com a devida antecedência, foi aberta a discussão, não havendo 

intervenções dos delegados. 

----Este ponto foi colocado à votação, tendo sido aprovada com duas abstenções e três votos a favor--- 

-----PONTO TRÊS: Informação escrita do Presidente da Junta, nos termos alínea e) do nº2 do art.9º 

da lei 75/2013 de 12 de Setembro------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao ponto três, foi feita uma apresentação multimédia na qual foram abordadas as 

principais atividades e iniciativas, que a Junta de Freguesia levou a cabo nas mais diversas vertentes de 

atuação e o respetivo desenvolvimento orçamental, conforme documentação entregue aos 

delegados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----João Filipe Lages pediu a palavra, referindo que o Festival de Vilar de Mouros não era modelo de 

sucesso, iria trazer endividamento para o Município, que a Junta devia ter uma palavra a dizer, que os 

parceiros não estão à altura, que a estratégia não é adequada.------------------------------------------------------ 

----O Presidente da Junta respondeu, dizendo que não concordava com o delegado João Filipe Lages, 

porque o Festival tem tido sucesso, bastante afluência de um público civilizado e diferente. Referiu 

ainda que o Festival saiu de cena durante vários anos, perdendo espaço e patrocinadores e não está 

ainda ao nível dos outros tempos, que renasceu com um fiasco com a outra junta e com a outra equipa 

e que este Festival irá atingir a seu patamar, não está a concorrer com outros festivais e pensa que não 

será necessário rever o modelo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

   -----PONTO QUATRO: Período de intervenção do público----------------------------------------------------------

-------A Presidente da Assembleia Freguesia perguntou ao público presente na sala se alguém queria 

intervir, não tendo havido inscrições.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Assembleia disse que gostou de trabalhar e colaborar com esta equipa e deu-lhe 

os seus parabéns. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A presente ata, composta por três páginas devidamente numeradas, depois de lida e aprovada vai 

ser assinada pela mesa desta Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------- 

-----A reunião terminou às vinte e duas horas.---------------------------------------------------------------------------- 

 

        A Primeira Secretária                        A Segunda Secretária                                A Presidente da Mesa 

 

________________________            ________________________              ________________________ 

          (Julieta Alves)                                          (Jorge Barros)                                         (M. Amélia Guerreiro) 


