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------ Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, no Salão do edifício da 

Junta de Freguesia, sito na Rua do Barreiro, nº3, localidade de S. Martinho de Árvore, pelas 17h45, e 

imediatamente após o acto de instalação da Assembleia da União de Freguesias de S. Martinho de 

Árvore e Lamarosa, realizou-se a primeira reunião, presidida por João António Sousa Pimenta, 

Presidente de Junta, nos termos do artigo nono da Lei nº169/99 de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº5-A de 11 de Janeiro, que verificou estarem presentes os nove elementos 

eleitos, cuja identidade e legitimidade foi verificada no acto da instalação. ----------------------------------

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

O presidente de Junta deu seguimento aos trabalhos da ordem do dia, no ponto dois, eleição dos vogais 

da Junta de Freguesia, e do ponto três, eleição da mesa da assembleia de freguesia, e pediu a 

colaboração á senhora Helena Maria Cortesão Gaspar para redigir a presente ata. ----------------------- 

---- O Presidente da Junta, deu por início o ponto dois da ordem dos trabalhos, não havendo regimento 

nesta Assembleia de Freguesia, colocou à votação da Assembleia a questão de saber como se deve 

proceder á votação: 

Quem vota a favor da votação uninominal ou quem vota a favor da votação por lista.------------------ 

Tendo sido votado o modo de votação por lista, o Presidente da Junta apresentou uma proposta com a 

lista de vogais, composta por, Helena Maria Cortesão Gaspar, para a cargo de secretária e por Sónia 

Isabel Cruz Gaspar para o cargo de tesoureiro. ------------------------------------------------------------- 

---- A lista submetida a votação, foi aprovada com seis votos a favor, um voto contra, e duas 

abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Procedeu-se em seguida à substituição dos membros eleitos para vogais do executivo, sendo 

chamados os eleitos da respetiva lista, que nos termos legais devem ocupar os seus lugares, 

procedendo-se de igual modo à verificação da sua identidade e legitimidade, são eles:---------------------

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

---- Cláudia Sofia da Silva Rangel, portadora do CC nº 11264378, válido até 28-10-2030 ---------------- 

---- Dinis Pascoal Delgado, portador do CC nº 10212595, válido até 18-04-2028 ----------------------- 

---- Estes membros ocuparam os seus lugares na Assembleia.-------------------------------------------------- 
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--- Seguidamente o Presidente da Junta deu inicio ao ponto três, tendo de igual modo colocado a 

votação da Assembleia. o modo de decisão,  como  proceder á eleição da constituição da Mesa da 

Assembleia de Freguesia, eleição uninominal ou por meio de lista. 

---- Aprovado que foi o modo de votação, o presidente apresentou a sufrágio a seguinte lista á 

constituição da Mesa da Assembleia de Freguesia. para o cargo de  Presidente da Assembleia Manuel 

Veloso Costa; para o cargo de  1º Secretário Dinis Pascoal Delgado, e para o cargo de 2º Secretário 

Cláudia Sofia da Silva Rangel. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Realizada a votação por escrutínio secreto, a lista apresentada obteve cinco votos a favor, um votos 

contra e três abstenções. -------------------------------------------------------------------------------- 

--- Constituída a Mesa da Assembleia de Freguesia, o sr. Presidente de Junta, retirou-se da mesa de 

trabalhos, dando lugar ao elemento eleito da respetiva lista, que nos termos legais ocupou o seu lugar 

tendo-se de igual modo procedido à verificação da sua identidade e legitimidade, o senhor: 

---- Jorge Manuel Dias Neto, portador do CC nº 07690530, válido até 20-08-2029 ----------------------- 

--- Terminado o apuramento, o Presidente e os Secretários tomaram posse dos seus lugares, tendo o 

Presidente da Junta se congratulando pelo modo como decorreu a os trabalhos de instalação a que teve 

a honra de presidir. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Instalada a Mesa da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Assembleia deu entrada no ponto 

quatro da ordem dos trabalhos: intervenções, os quais se anexam à presente acta.  

Tomou a palavra o Deputado Filipe Pascoal, o qual começou por dar os parabéns ao presidente Eleito 

e dizer que a população é soberana.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada por 

unanimidade vai ser assinada pela mesa e por todos os presentes, tendo de imediato o Presidente da 

Assembleia dado os trabalhos por encerrados pelas 18:30 horas. ---------------------------------------------- 
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O Presidente da Assembleia  

 

______________________________ 
( Manuel Veloso Costa  ) 

 

 

 

Membros da Mesa da  Assembleia 

 

__________________________________ 

 
( 1º Secretário – Dinis Pascoal Delgado) 

 

 

__________________________________ 

(2ª Secretária- Cláudia Sofia da Silva Rangel) 

 

 

__________________________________ 
(Sérgio Paulo Salgado Faria)     

 

 

__________________________________ 
(Jorge Manuel Dias Neto) 

 

 

__________________________________ 
(Filipe Veloso Pascoal) 

 

 

___________________________________ 
(Andreia Isabel Ventura Travassos) 

 

 

__________________________________ 
(Nuno Paulo Pereira Salgado) 

 

 

___________________________________ 
(Manuel Joaquim Bera Peixoto Ferreira) 

 

 


