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ATA Nº 17 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, reuniu em sessão 

ordinária, no Hotel Lusitânea, pelas vinte e uma horas, a Assembleia de 

Freguesia da Guarda com a seguinte ordem de trabalhos:  -----------------------  

Ponto 1. Ponto único. ------------------------------------------------------------------- 

1.1. Assuntos de interesse para a freguesia; -------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à Assembleia de 

Freguesia dando as boas vindas, agradecendo e confirmando a presença de 

todos os membros. ---------------------------------------------------------------------- 

Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia dirigiu-se aos 

membros da Assembleia de Freguesia e do Executivo e também aos 

funcionários da Junta de Freguesia com uma pequena intervenção sobre a 

realização das diferentes Assembleias de Freguesia no decorrer do mandato 

2013/2017, agradecendo a oportunidade e a honra de presidir a este órgão 

democrático. (Anexo 1)------------------------------------------------------------------  

De imediato, foi posta à votação a ata nº 16, sendo dispensada a sua leitura, 

em razão do seu prévio envio, por todos os elementos presentes. Posta à 

votação foi aprovada por maioria, apenas com uma abstenção do membro da 

Assembleia Catarina Santos da Coligação Guarda Com Futuro 

(PSD/CDS)por não ter estado presente na reunião em causa.------------------- 

Passando de imediato à ordem de trabalhos, tendo como ponto único- 

assuntos de interesse para a freguesia, o Senhor Presidente da Assembleia 

de Freguesia deu a palavra ao membro Honorato Robalo (CDU) que realizou 

uma pequena intervenção onde valorizou e dignificou o funcionamento da 

realização das Assembleias de Freguesia.-------------------------------------------- 

Tomou a palavra o membro Nuno Laginhas (PS) que falou do fim de um ciclo 

de 4 anos, dirigiu algumas palavras ao Senhor Presidente da Assembleia, 

aos membros do Executivo, aos membros da Assembleia de Freguesia e 
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nomeadamente aos seus camaradas do Partido Socialista agradeceu o 

trabalho e a resiliência de acordo com o interesse da Freguesia da Guarda.-- 

De imediato, deu a palavra ao membro Rui Baía da Coligação Guarda Com 

Futuro (PSD/CDS) que enalteceu a participação e a cordialidade entre todos 

e afirma que o Executivo privilegiou a proximidade e deslocalização da 

realização das Assembleias de Freguesia.-------------------------------------------- 

O membro Fábio Pinto (PS) manifestou-se dizendo que foi uma honra marcar 

presença na Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------- 

O membro Adelino Brás da Coligação Guarda Com Futuro (PSD/CDS) falou 

num balanço positivo dos quatro anos da Assembleia de Freguesia e é de 

salutar o bom ambiente entre todos.-------------------------------------------------- 

O membro Eduardo Santos da Coligação Guarda com Futuro (PSD/CDS) 

expressou o seu orgulho por ser autarca na Assembleia de Freguesia.--------- 

O membro Isabel Oliveira da Coligação Guarda Com Futuro (PSD/CDS) 

tomou da palavra e enalteceu algumas iniciativas desenvolvidas pelo 

Executivo da Freguesia e agradeceu tudo o que aprendeu nas Assembleias 

de Freguesia e espera continuar a participar.---------------------------------------

O membro Maggie Vaz da Coligação Guarda Com Futuro (CDS/PSD) 

também interveio dizendo que foi um gosto caminhar pela primeira vez na 

Assembleia de Freguesia da Guarda.------------------------------------------------- 

Por fim foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta que refere que as 

intervenções feitas por parte dos membros de todas as forças políticas foram 

realizadas de uma forma democrática como as próprias sessões se 

desenvolveram. Agradeceu ainda ao Senhor Presidente da Assembleia a 

forma como dirigiu a condução dos trabalhos nas Assembleias de Freguesia. 

Por nada mais haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião da Assembleia 

de Freguesia, da qual se lavrou a presente ata, aprovada em minuta, que vai 

ser assinada por mim na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia, 

pelas 1ª e 2ª secretárias e por todos os membros presentes nesta 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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