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Assembleia de Freguesía de Valado dos Frades

Edital
Helena lsabel Copa da Silva, Presidente da Assembleia de Freguesia de Valado

dos Frades, torna publico, que no seguimento das Eleições Autárquicas, realizadas

26 de Setembro de 2021, e do Ato de lnstalação e Primeira Reunião da Assembleia

de Freguesia, realizada a 07 de Outubro de 2021, a Junta de Freguesia e a

Assembleia de Freguesia apresentam a seguinte composição:

Junta de Freguesia:

Presidente: Samuel Azinheira de Oliveira

Elsa Margarida Oliveira Lino Nascimento Matos

VÍtor Manuel Marques Varela

Assembleia de Freguesia:

Presidente: Helena lsabel Copa da Silva

1o Secretário: Câtia Alexandra Vieira Barqueiro

20 Secretário: Cidâlia Nascimento Pires Sousa

Sandra Maria de Carvalho Ortega

Vítor Manuel Baptista Barreiros

Sílvia Pescada Jeronimo

Rui Manuel Amaro Marques

Lino António de Assunção Garcia

Cláudio Miguel Lopes Peça

Nota: Rui Manuel Amaro Marques e Lino Antonio de Assunção Garcia, não

compareceram ao ato de instalação, tendo apresentado justificação prévia, pelo que

tomarão posse na proxima sessão da Assembleia de Freguesia.

Para conhecimento dos interessados, se publica o presente edital, que vai ser afixado

nos lugares de estilo.

Valado dos Frades,07 de Outubro de 2021

A Presidente da Assembleia de Freguesia

(H lsabel da Silva)



H

ACTA DA INSTALAçAO

DA

ASSEMBLETA DE FREGUESIA

DE

VALADO DOS FRADES

DO

CONCELHO

DA
,

NAZART

EM

07 DE OUTUBRO DE 2O2L

Ata de Instalação da Assembleia de Freguesia - Valado dos Frades -2O2L-2O25



4Acta da Instalação da Assembleia de Freguesia

Aos sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, pelas

vinte e trinta minutos, na Sede da Biblioteca lnstrução e Recreio da

Freguesia de Valado dos Frades, onde eu, Presidente da Assembleia de

Freguesia Cessante, Vítor Manuel Baptista Barreiros, dei início à reunião

intervindo:

"Estou a cumprir com o que a Lei determina e assim convoquei os presentes

nos cinco dias após a publicação dos resultados definitivos, de modo a que

este Ato de lnstalação desta Assembleia de Freguesia ocorresse até ao

vigésimo dia apos aquela publicitação.

Neste Ato de lnstalação foi tido em conta a distribuição do número de

mandatos para cada força partidária, com base no método de Hondt, em

relação aos resultados eleitorais apurados no passado dia vinte e seis de

Setembro de dois mil e vinte e um.

Para uma adequada publicitação deste Ato, solicitei a afixação nos habituais

locais de estilo ao respetivo Edital.

Para que seja devidamente registado este Ato de lnstalação designo Elda

Maria Lopes Rodrigues Mello a função de redação deste documento.

Seguidamente certifico que compareceram perante mim os cidadãos, cuja

identidade foi por mim devidamente certificada, para fazer a leitura e

correspondente assinatura do seu juramento, assim como para assinar a ata

comprovativa deste Ato.

Primeiro Mandato: Samuel Azinheira de Oliveira - CC no 13785899 0 ZY1 ;

Segundo Mandato: Sandra Maria de Carvalho Ortega - CC no. 11510124 1

ZYO ;

Terceiro Mandato: Vítor Manuel Marques Varela - CC no 09926511 7 ZX2;

Quinto Mandato: Vítor Manuel Baptista Barreiros - CC no 09596245 O ZY9;

Sexto Mandato: Elsa Margarida Oliveira Lino Nascimento Matos - CC no

9976716 3 ZX9;

Sétimo Mandato: Helena lsabel Copa da Silva - CC no 1351 0782 2 ZX1;
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Oitavo Mandato: Sílvia Pescada Jerónimo - CC no 1 1610307 B ZX4;

O quarto e o nono mandato, Rui Manuel Amaro Marques e Lino Antonio de

Assunção Garcia, não estiveram presentes no ato de tomada de posse, sendo

a mesma efetuada na primeira reunião da Assembleia de Freguesia a que

compareçam, justificando a ausência por motivo de saúde.

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos

eleitos e após estes terem prestado o juramento legal, Vítor Manuel Baptista

Barreiros Presidente da Assembleia de Freguesia Cessante, declarou-os

investidos nas suas funções.

lnstalada a Assembleia de Freguesia o Presidente da Assembleia de Freguesia

cessante desejou a todos os eleitos um bom mandato e em particular ao atual

executivo.

Em seguida designo para presidir os trabalhos da Mesa da Assembleia de

Freguesia o cidadão que conquistou o primeiro mandato e membro do partido

vencedor das eleições para a Assembleia de Freguesia de Valado dos Frades

e consequentemente futuro Presidente da Junta de Freguesia: Samuel

Azinheira de Oliveira.

Posteriormente, para constar, se lavrou a presente Ata, que eu Elda Maria

Lopes Rodrigues Mello, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai

ser assinada por todos os presentes.
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VALADO DOS FRADES

Ata da Io reunião

Aos sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, na Sede da

Biblioteca lnstrução e Recreio, pelas vinte e uma horas, imediatamente após o

ato de instalação da Assembleia de Freguesia de Valado dos Frades, realizou-

se a primeira reunião, presidida por Samuel Azinheira de Oliveira, Presidente

da Junta, nos termos do artigo nono da Lei no 169/99 de 18 de Setembro, com

a redação mantida em vigor, que verificou estarem presentes os sete

elementos, cuja identidade e legitimidade foi verificada no ato da instalação.-----

O Presidente da Junta, Samuel Azinheira de Oliveira apresentou a seguinte

Ordem do día:

Ponto um. Eleição dos vogais da Junta mediante proposta do respectivo

Presidente;

Ponto dois. Eleição da mesa da Assembleia de Freguesia (Presidente, '1o

Secretário e 2o Secretário)

Ponto um. O Presidente da Junta, Samuel Azinheira de Oliveira, propôs á

Assembleia a seguinte e única lista que se transcreve.

" Eu, Samuel Azinheira de Oliveira, portador do Cartão de cidadão no

13785899 0 ZY|, eleito Presidente da Assembleia de Freguesia de Valado dos

Frades no sufrágio de 26 de Setembro do presente ano, proponho para a

composição do executivo da Junta de Freguesia de Valado dos Frades, os

seguintes elementos:

Presidente: Samuel Azinheira de Oliveira

Elsa Margarida Oliveira Lino Nascimento Matos - CC n.o 09976716 3 ZX9;

e Vítor Manuel Marques Varela - CC n.o 09926511 7 ZX2.
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ASSEMBLEIA DE FREGAESIA DE VALADO DOS FRADES

Colocada à votação, e por voto secreto, foi aprovado por unanimidade com 7

votos a favor.

Concluída a eleição do novo executivo da Junta de Freguesia, foi dada posse

aos eleitos seguintes da lista CDU.

Ponto dois. Seguidamente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia procedeu à

instalação dos membros seguintes na lista para substituírem os membros

eleitos para o executivo:

Cláudio Miguel Lopes Peça - CC no 13785899 3 ZY1;

Cátia Alexandra Vieira Barqueiro - CC no 13785899 6 ZY3:

Cidália Nascimento Pires Sousa - CC no 13785899 0 ZY3.

Posteriormente foi efetuada uma proposta para a composição da mesa da

Assembleia, com a seguinte constituição:

Presidente: Helena lsabel Copa da Silva - CC no 13785899 2ZY1;

1o Secretário: Cátia Alexandra Vieira Barqueiro - CC no 13785899 6 ZY3;

20 Secretário: Cidália Nascimento Pires Sousa - CC no 13785899 0 ZY3.

Postas à votação a proposta foi aprovada por unanimidade com 7 votos a

favor.

Seguidamente a Presidente da Mesa da Assembleia e o Presidente da Junta,

dirigiram umas palavras aos presentes, discursos em anexo, onde:

O Presidente da Junta Samuel Azinheira de Oliveira, congratulou-se pelo ato

de instalação da Assembleia de Freguesia ter decorrido com normalidade,

respeito e civismo democrático desejando que o mandato permita unir todos a

favor da nossa terra Valado dos Frades e que cada eleito exerça a sua função
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com dignidade, motivação e respeito
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VALADO DOS FRADES

A Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, Helena lsabel Copa da

Silva, usou ainda da palavra apelando á população que colabore neste esforço

coletivo a bem da população Valadense.------

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual vai

ser lavrada ata que depois de lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada por

mim, Cátia Alexandra Vieira Barqueiro, que a redigi e por todos os presentes.

A ata foi levada a votação tendo sido aprovada por unanimidade pelos eleitos

presentes.
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