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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 17.10.2021 

INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FORJÃES 

 

---Aos dezassete dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, na sede da Junta de Freguesia de Forjães, sita no Centro Cultural Rodrigues de Faria, reuniu, 

nos termos e para efeitos do disposto no nº 1 e seguintes do art. 9º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações que lhe advieram, a Assembleia de Freguesia para o quadriénio 2021/2025, que 

acaba de ser instalada de acordo com a lei, sob a presidência de Luís Gonzaga Coutinho de Almeida, 

portador do cartão de cidadão nº 03991883, válido até 21.09.2022, na qualidade de presidente da 

Assembleia de Freguesia cessante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Declarada aberta a reunião, o mencionado cidadão constatou estarem presentes os seguintes 

membros:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Pelo Partido Social Democrata (PSD): Vítor Manuel Queirós Quintão, portador do cartão de cidadão 

nº 6379858, válido até 01.10.2028, Sérgio Joaquim Queirós Morgado, portador do cartão de cidadão 

nº 12131944, válido até 16.09.2029, Andreia Catarina Lima da Cruz Dias, portadora do cartão de 

cidadão nº 11806897 0ZX1, válido até 09.05.2029, Carlos Manuel Gomes de Sá, portador do cartão 

de cidadão nº 9915542, válido até 13.02.2030, Carlos Alberto Viana Faria Almeida, portador do cartão 

de cidadão nº 10402841 6ZX4, válido até 18.01.2029. ------------------------------------------------------------------ 

Pela Lista Independente de Forjães (LIF): Manuel António Lima Torres Ribeiro, portador do cartão de 

cidadão nº 2727548, válido até 11.11.2028, Olga Cristina Moura Dias, portadora do cartão de cidadão nº 

111261171, válido até 01.03.2022, António Manuel Meira da Cruz Queirós, portador do cartão de 

cidadão nº 9357030 9ZY6, válido até 13.10.2031, e Luís Gonzaga Coutinho de Almeida, portador do 

cartão de cidadão nº 03991883, válido até 21.09.2022.----------------------------------------------------------------- 

--Verificada a identidade dos presentes, o presidente da sessão passou a condução da mesma para o 

cidadão mais votado, em resultado do ato eleitoral ocorrido a vinte e seis de setembro último, o qual 

foi empossado como presidente da Junta de Freguesia de Forjães e, nessa qualidade, passou a presidir 

aos trabalhos. Ao ter sido chamado para ocupar o seu lugar na Presidência da Junta de Freguesia, foi 

chamada para ocupar o seu lugar na Assembleia de Freguesia, e de acordo com a ordenação da lista 

do PSD, Mariana Pereira Faria Ribeiro, portadora do cartão de cidadão nº 12356627, válido até 

19.02.2031, tendo sido verificada a sua identidade.------------------------------------------------------------------------ 

 

ELEIÇÃO DOS VOGAIS DA JUNTA DE FREGUESIA 

---Pelo referido cidadão, que presidia à cerimónia, foi então anunciado que, em conformidade com o 

disposto no art. 24º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se iria proceder à eleição geral dos Vogais 

da Junta de Freguesia. Foram, então, propostos pela Partido Social Democrata (PSD) os seguintes 

nomes: Sérgio Joaquim Queirós Morgado, para 1ª Vogal e Andreia Catarina Lima da Cruz Dias, para 

2º Vogal, que foi designada de “Lista A”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---Distribuíram-se os boletins de voto a todos os membros efetivos presentes, cada um procedeu à 

votação, tendo a “Lista A” sido eleita com nove votos a favor e zero votos em branco.--------------------- 

---Estes dois cidadãos foram dispensados dos trabalhos desta reunião, uma vez que passaram a integrar 

a Junta de Freguesia para o quadriénio 2021/2025, tomando assento como tal. Para os substituir, foram 

chamados à efetividade de funções: José Maria da Costa Cruz Dias, portador do cartão de cidadão nº 

6428684 3ZY0, válido até 05.07.2022, e Fernando Jorge Couto Ferreira da Silva, portador do cartão 

de cidadão nº 138892255, válido até 28.05.2031, tendo sido anteriormente verificada a sua 

legitimidade e identidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

---Uma vez refeito o elenco desta Assembleia, foi o órgão esclarecido de que teria de proceder à eleição 

da respetiva “Mesa”, ou seja, Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.---------------------------------------------- 

---Foi apresentada uma única lista, pelo PSD, com os seguintes membros: Presidente Carlos Manuel 

Gomes de Sá, Carlos Alberto Viana de Almeida, 1º secretário Mariana Pereira Faria Ribeiro, 2º 

secretária- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Foram distribuídos os boletins de voto a todos os membros e, por escrutínio secreto, foi eleita a 

“Lista A” para o quadriénio 2017/2021, com nove votos a favor e zero votos em branco.----------------- 

---Assim, o cidadão que, até ali, presidiu aos trabalhos, ou seja, aquele que havia encabeçado a lista 

mais votada nesta freguesia, nas eleições autárquicas do passado dia vinte e seis de setembro, deu o 

seu lugar à Mesa acabada de eleger. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosseguindo os trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra aos elementos 

presentes, tendo o anterior presidente da Assembleia destacado o trabalho feito pelo anterior 

executivo, que deixa de saldo uma verba a rondar os quinze mil euros, desejando aos elementos agora 

empossados um bom trabalho. Por fim, e para encerrar as intervenções desta sessão, usou da palavra 

o Presidente da Junta, relevando, da intervenção, uma tónica de cordialidade e união de todos os 

Forjanenses, com desejos de felicidades a todos os empossados.-----------------------------------------------------  

---E nada mais havendo a tratar nesta reunião, o Presidente da Assembleia deu-a por encerrada, da 

qual se lavra a presente ata, que é aprovada na sua versão de minuta, num total de duas páginas,  

sendo assinada, pelo Presidente da Junta e Presidente e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, 

que a secretariou a mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

_______________________________________________ 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

________________________________________________ 

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

 


