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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA 

ATA N.º 3/2022 

(mandato 2021-2025) 

Aos vinte e nove dias de setembro de 2022, no Centro Cultural e Recreativo, sito na localidade 

de Catraia Cimeira, da freguesia de Montes da Senhora, reuniu, em Sessão Ordinária, a 

Assembleia de Freguesia de Montes da Senhora, sob a presidência de Magda Isabel Louro Ribeiro, 

coadjuvada pela Primeira Secretária, Inês Pedro de Mendonça, e pelo Segundo Secretário, João 

José Ribeiro Caetano. A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão pelas 19h04. 

Estiveram presentes, para além dos já mencionados, os seguintes Membros da Assembleia de 

Freguesia: Do Partido Socialista (PS) Vitalina Maria Moreira Rodrigues e da Coligação 

PPD/PSD.CDS-PP, José Bernardino Cardoso Dias, José Bernardino Henriques Pereira e Maria José 

de Fátima Mendonça. Estiveram ainda presentes os membros do executivo da freguesia, o 

Presidente da Junta de Freguesia, Nuno Filipe Antunes Fernandes, os vogais Vanessa Sofia 

Gonçalves Marques e António Miguel Ribeiro, Secretária e Tesoureiro, respetivamente, e alguns 

cidadãos da freguesia, tendo usado da palavra: Armindo Mendonça Tomé e Aníbal João Ribeiro 

Mendes. 

Passando à apreciação dos assuntos constantes da ordem de trabalhos: 

Ponto 1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1.1 Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior. 

Ponto 2 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 Apreciação da informação escrita apresentada pelo Exmo. Senhor Presidente da  

Junta sobre a atividade desenvolvida na Freguesia; 

2.2 Apreciação das Contas Intercalares para o ano de 2022; 

2.3 Apresentação, Discussão e Votação da 3ª Alteração Modificativa para o ano de 2022; 

2.4 Outros assuntos de interesse para a Freguesia.  

Ponto 3 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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Ponto 1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1.1 Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior 

A Ata da assembleia anterior foi lida e, tendo sido retificada nos termos propostos, foi aprovada 

por unanimidade. 

Ponto 2 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 Apreciação da informação escrita apresentada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta sobre 

a atividade desenvolvida na Freguesia 

A informação escrita sobre a atividade desenvolvida na freguesia foi distribuída, lida e explicada 

em detalhe pelo próprio Presidente da Junta de Freguesia.  

O Presidente da autarquia começou por fazer referência às reuniões diárias e semanais que teve 

com a Proteção Civil, com vista a diminuir a possibilidade e prováveis consequências dos 

incêndios florestais. 

Destacou a criação de um Voucher de apoio aos estudantes residentes na Freguesia, no valor 

total de 50 euros, com vista a amenizar os custos familiares no que concerne à aquisição de 

material escolar e/ou livros requeridos pela própria escola ou universidade – tendo ainda 

realçado a importância de, neste contexto, realizar protocolos e parcerias com outras entidades.  

Por último, informou os presentes do ofício enviado ao anterior Presidente da Junta de Freguesia, 

Carlos Gonçalves, com vista à restituição dos valores em falta nas contas da freguesia – 

começando o pagamento a realizar-se no mês de outubro e estendendo-se por dez prestações 

mensais. 

2.2 Apreciação das Contas Intercalares para o ano de 2022; 

A Presidente da Mesa questionou se existiam dúvidas quanto ao Relatório sob análise, não tendo 

sido apresentadas quaisquer questões. 

O Presidente da Junta de Freguesia, sublinhou que o saldo de gerência constante no documento 

era referente ao mês de agosto e não ao presente momento – facto justificado pela receita, que 

durante este período, foi maior. 

2.3 Apresentação, Discussão e Votação da 3ª Alteração Modificativa para o ano de 2022: 

A Alteração Modificativa foi distribuída, lida e analisada pela Assembleia.  

Colocado a votação, o documento foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos quatro 

membros do PS e com a abstenção dos três membros da Coligação PPD/PSD.CDS/PP. 

2.4 Outros assuntos de interesse para a freguesia 
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A Primeira Secretária, Inês Mendonça, apresentou uma proposta que visa a divulgação das atas 

em papel e consequentemente, a criação de “um dia mais solidário” com vista a familiarizar toda 

a população com o estado atual da Freguesia e a fazer com que todos os conterrâneos se sintam 

mais próximos e mais parte de um todo. 

Após um apontamento por parte do membro da Assembleia, José Bernardino Cardoso Dias, 

relativo ao uso da língua portuguesa e de algumas sugestões por parte da restante Assembleia 

no que se refere aos lugares escolhidos para distribuição das atas, a Primeira Secretária sugeriu 

aos membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP que fizessem parte do proposto “dia mais solidário” 

– que nada obstaram. 

Colocada a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

Ponto 3 - PERÍODO INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Usando da palavra, o Senhor Aníbal João Ribeiro Mendes referiu a importância da limpeza dos 

terrenos existentes na freguesia e, nomeando sítios e caminhos concretos, fez um conjunto de 

críticas à Camara Municipal pela falta de acessos. Alertou também para escassez de placas 

informativas referentes à localização do Miradouro situado na Catraia Cimeira. 

O Senhor Armindo Mendonça Tomé questionou a Assembleia e o próprio Presidente da Junta de 

Freguesia sobre o funcionamento da iluminação pública, uma vez que existe uma lâmpada à porta 

da casa do próprio que não funciona. 

Tomando da palavra, o Senhor Presidente da Junta informou que há sensivelmente um mês que 

a Câmara Municipal solicitou à Junta de Freguesia (deixando de ser da Câmara Municipal a 

responsável por estas matérias) que verificasse e reportasse essas situações ao executivo 

municipal. Face ao descrito, realçou a importância da comunicação e apelou a todos os presentes 

para falarem mais com o executivo e com a assembleia – “pois é assim que se faz acontecer”. 

Terminados os assuntos da Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, a Presidente 

da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que eu, na qualidade de 

Primeira Secretária redigi e que depois de lida e votada vai ser assinada pelos membros da Mesa 

da Assembleia de Freguesia. 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia, Magda Isabel Louro Ribeiro,  

______________________________________________________ 

A Primeira Secretária, Inês Pedro de Mendonça 

______________________________________________________ 

O Segundo Secretário, João José Ribeiro Caetano 

______________________________________________________ 


