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Acta número um . --. --

------- Aos vinte e quatro do mês de Ouhrbro do a11o dois mil e treze. nesta localidade de

S. .lorge da Beira, no edificio sede da Juntâ de Freguesia, pelas vinle horas, José Saraiva

Gaviúos Plesiclente da Asser,rblcia de Freguesia oessante, procedeu em conformidade

com o disposto nos núnreros: um e dois do aúigo oitavo dâ Lei número cento e sesse[ta

e no\,e baüa, noventa e nove, de dezoito de Setembro, à instalaçào da Assemblcia de

Freguesia de S. Jorge da Beira. do Mruricípio da Coviihã paÉ o quadriénio de dois mil

trczc a duis rnil e dezassete. -------------------

--*--- O Presidente cla Assembleia de Freguesia cessante. escolheu pala rcdigir esta

dcta o ci,ladáo, .lo.c Al\ c5 Pa(llcc{'.

------ Assim, de acordo com os resultâdos eleitoÉis de vinte nove de Setembrô de dois

mil e keze, loma.am losse os seguintes membros: José da 'l rindade lJranco. PS: l.austo

Hercula[o BraÍco Baptjsta, Mais e Melhor pcla Fleguesia, .lÍrlia Narcisa CanTba. PS,

Margaridâ Sofiâ Alves Cregório Pereira de Moura, N4ais e Melhor peia lreguresia.

Horácio Gonçâlves Gaspar, PS, Francisco da Silva Lisboa, Mais e Melhor pela

F'reguesia; Maria da Conceição Diâs Brás PS. em substituição de .Iosé Batista

Benardino. PS. que pediu em cinco de Outubro de dois mil trcze. renúncia de mandaÍo

aos Presidente da Assembleia de Freguesia cessante. que loi deferido e arquivado.------

----- Forarn igualmente eleitos : Sr-o José Alves Pacheco . PS e a Sr.' Deolinda Antunes

Maques Blanco , PS e Pedro Batista Dias. PS

---- Verilicada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos membros

presentes, o Presideíte da Assembleia de irrcgucsia ccssante. dccLarou-os investidos nas

suas funções, consider,mdo instalada a Assembleia de Freguesia

-.--*- José da Trindâde Bralco já investido nas funções de Prcsidente de JuDta. profos

para primeiro vogal, .Iírlia Nârcisâ Camba . que após votação lbi eleita por ruanimidade:

propôs para segundo vogal, I loíácio Gonçalves Gaspar. que após votação foi eleito por

ultaninidade.

------- Constituída a JunTa de Freguesia, cot11 vista a colmatal as vagas deixadas em

aberto, tomaram posse José Ah,es Pacheco, PS Deolinda Antunes Maques Branco , PS e

Pedro BaLisLa Dias- IrS. - ---..--
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--*--- De seguida procedeu-se à constituiçâo da Mesa da Assembleia de Freguesia; o

Presidente da Junlâ propôs para Presidol1te da Mesa da Assembleiâ de Fregüesia, José

Alves Pacl'ieco, que após votação lbi eleito pol unanimidade; propôs para primeiro

secretâio da Mesa da Assembleia de ft'eguesia, Maria da Conccição Dias Brás. que

após votação foi eleitâ por unanimidade: plopôs para segundo secreiário da Mesa da

Assembleia de l-r-eguesia, Deolinda Aitunes Marques B.anco. que após votação foi

eleiio por turanimidade. --------- -. -----------

------- Constituída a Mesa da Assembleia de FreglLesia, o Presidente da Junta deu o seu

lugar à Mesa acabada de ser elejta. Após ceder o seu lugar e com vista a preencher a

vagâ deixadâ em aberto, tomou posse como men1bro na Assembleiâ de F-reguesia. Pedro

Barisra Dics. eleiro pelo pf,flido PS.

------ De seguida tomou a paiavra o Presidente da Asseinbleia. lêlicitou os presentes,

agradeceu aos presenles a conÍiança que a popuiação clepositou nesta equipâ, pâra tomar

conta dos dr,stinos da nossa lieguesia. peios próximos quaúo aoos. Dc uma fonna

padicular agradeceu âo Sr.'Presidente da Cârnara. Dr.o Vitor Pereira a süa presençâ

assim como da sua comitivê, que tnuito nos hoiuou. Agradeceu-se ainda a presença dos

Plesidentes de JLmta de Uúais-o-Velho e Aldeia dc Sâo Ijrancisco de Assis. assim

como o nosso Reverendo Pároco . Atldré Roqüe .-------------------

-------Aproveitou a ocasião para Í'azeI seniir ao Sr. Presidente da Câmal-a o abandono e

a descriminação a que têm sido votâda a Freguesia peio ante or execrúivo da Cànara

MLrnicipal da Covilhà, sobretudo nas vias de comunicação. Solicitou-se cpoio e

incentivos pam o desenvoh,imento da Freguesia. De seguida pedi+se ao Sr. Presidente

da ADERES. Dr.'José Al'mando Sera dos Reis a execüÇão e âprovação de futuros

projectos para dosenvolvimento desta localidade, sobletudo no turismo. _---_-_------------

------Pediu-se ao Senhor Presidenle da Câmara MunjcjpaL da Covilhã, que usasse da

palavra e que íordeixasse alguma esperança. O Seúor Presidente acedeu e tomou a

palavla par'a nos info1mar que nos ajudaria dentlo do possível. -----

------De següda o ScnhoÍ Presidente da Ju1ta. usou da palavta para fazer um role

extemo das oossas dificuldades e necessidades. Segue em anexo a rcfc da inte11ençàn.

------- O Presidente da Asseorbleia agradeceu a l_oimâ coúro decolÍeLam os tabalhos,

felicitando a Junta de F-rcguesia, membros da Assembleia de FreguLesia e todos os



presentes, comprometendo-se que tudo iria fazer pala dignificar o órgão que dirige em

prolda fteguesia. ---
------- O mesrno deu por encerada â prcsente sessão dâ quâl se lalÍou a pre§ente âcta

que vai ser assinada por todos os inteNenienles nest€ âctQ. -----_-

S. Jorge da Beira 24 de Otrtubro de 2013 ---------- -----.-------
-------------- O Presidenle dâ Assembleia de Freguesia: S; a'-* p-""

-------- O 1." Secretríio: )ts c-.ocr-..ri- ).A> Àa,r;

---------- O 2." Secrerário: §."f i,. 1 a [5r a 1._< o
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