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ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

José António de Barros Martins, eleito presidente da mesa da Assembleia de Freguesia da
União das Freguesias de Carregado e Cadafais, por votação uninominal, conforme a folha 2,
assume desta forma, com o 1º e 2º secretário, posse da mesa da Assembleia supra referida,
considerando que os trabalhos não são dados como encerrados, dando continuidade aos
mesmos, conduzidos pela mesa de Assembleia ora constituída.
O presidente da mesa congratulou todos os presentes e anunciou a data da próxima sessão da Assembleia, extraordinária, a ter lugar no próximo dia 21 de Outubro para analisar e
aprovar o novo Regimento da Assembleia de Freguesia. Face à situação atípica de agregação de duas Freguesias e à necessidade de normalizar o mais rápido possível toda a situação, o presidente de mesa aproveitou a primeira reunião de trabalho para informar que irá
vigorar o Regimento da Assembleia de Freguesia do Carregado até nova aprovação, devendo cada membro elaborar propostas no sentido de numa próxima Assembleia ser aprovado o Regimento a vigorar neste mandato.
O presidente da mesa anunciou que iria passar a palavra a quem, do executivo, da Assembleia e do público, o assim desejasse.
O presidente do executivo tomou a palavra para reafirmar a necessidade e a urgência da
sessão de Assembleia extraordinária para aprovar o orçamento a vigorar até ao final do ano
de modo a descongelar os recursos financeiros desta nova Freguesia.
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O Sr. José Lameiras aproveitou o momento para deixar uma mensagem sobre a atuação
dos membros do Partido Socialista no papel de oposição ao longo do mandato, colocando
em evidência alguns objetivos políticos e a conduta de forma generalizada e adequada à
nova realidade da agregação das Freguesias.
O Sr. Hélder Baptista tomou a palavra pelo Partido Social Democrata para corroborar as
palavras proferidas pelo Sr. Aurélio Lameiras e para afirmar que os princípios que foram
enumerados foram praticados ao longo destes últimos doze anos pelos membros que passaram pela Assembleia de Freguesia, embora com ideologias diferentes, comungaram sempre o aspecto fundamental a defesa intransigente dos interesses da Freguesia, independentemente da sua cor partidária, terminando a sua participação enumerando alguns exemplos
de trabalho de membros presentes no público.
O Sr. João Vicente tomou a palavra como representante do Partido Comunista Português,
reafirmou a sua posição contra a união das Freguesias no formato como foi realizado, salientando que se deve dar especial atenção à Freguesia mais pequena e desfavorecida, propondo uma sessão de Assembleia na Freguesia de Cadafais. Termina a sua intervenção
apelando à participação na marcha de 19 de Outubro.
O Sr. Paulo Gaio, tomou a palavra para afirmar a sua atitude como membro ativo que vai
trabalhar para trazer a voz e as dificuldades da população à Assembleia e apela aos restantes colegas para que também tenham essa preocupação e que sejam membros ativos.
Em todas as intervenções verificou-se o apelo a uma publicidade mais eficaz da data das
Assembleias e a um trabalho mais participativo e envolvente da população.
O presidente de mesa tomou a palavra para passar a palavra aos membros do público
presente.
O Sr. Carlos Areal, vereador do PCP na Câmara de Alenquer, tomou a palavra como morador do Carregado para desejar felicidades de realização a todos os membros que compõem a nova Assembleia e neste sentido cumpram parte dos objectivos para que se propu-
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seram e que respondam aos anseios da população para tornar esta Freguesia mais amiga
dos seus habitantes, com melhores condições, mais verbas, mais competências e que resolvam os problemas como a divida para com as mesmas, cabendo a todos pugnar para
isso. Termina a sua intervenção apelando à resolução do problema de abstenção dos habitantes das Freguesias que nestas eleições teve um peso considerável.
O Sr. Jacinto Agostinho, presidente de Junta da Freguesia de Olhalvo, tomou a palavra para comunicar que vai estar atento ao trabalho desenvolvido pela Freguesia do Carregado,
tecendo considerações de ordem vária acerca da realidade da Freguesia e do momento.
O Sr. Carlos Morais tomou a palavra para realçar que as Freguesias do Carregado e Cadafais não acabaram e por isso todos os membros devem fazer um esforço para relembrar que
somos representantes “das Freguesias do Carregado e Cadafais”.
O Sr. João Domingos, ex-presidente da Junta de Freguesia de Cadafais, tomou a palavra
para salientar que terminou o seu mandato deixando ao novo executivo receita e sem deixar
dividas para a continuação de um bom trabalho em prol das duas Freguesias, sem distinção,
destacando permanente atenção da sua parte para com as necessidades da sua Freguesia
e respectiva resolução.
Não havendo mais interessados em intervir, o presidente de mesa tomou a palavra para
dirigir algumas palavras de congratulação e acolhimento aos presentes, bem como, manifestou agrado pelo público presente, manifestou ainda a sua permanente disponibilidade, dentro das respectivas competências para contribuir na resolução da nova realidade da agregação das duas Freguesias. Dirigiu palavras de agradecimento a todos os que integraram
equipas autarcas antecedentes. Finalizou com um agradecimento, solicitando uma salva de
palmas para todos os presentes.
Foram dados por encerrados os trabalhos e a sessão pelas vinte e duas horas e cinquenta
minutos do dia 11 de Outubro de 2013, da qual se lavrou a presente acta, constituída por
sete folhas que depois lida em voz alta e aprovada vai ser assinada e rubricada em todas as
folhas nos termos da lei.
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Aprovada em sessão de 21 de Outubro de 2013, produzindo efeitos a 11 de Outubro de
2013 nos assuntos inclusos nas primeiras três folhas.

O PRESIDENTE DA MESA,
José António de Barros Martins

O 1º SECRETÁRIO DA MESA,

O 2º SECRETÁRIO DA MESA,

António Roque Delgado

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira
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