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---------------------------------------------------- Ata Número 5 / 2017 ----------------------------------------------------

--------- Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas 21:28 horas para 

efeitos do estatuído no artigo 9.º, da Lei n.º 169/99, de 18-set, na redação legal vigente, reuniu a 

Assembleia de Freguesia de Monchique, em primeira sessão ordinária do mandato correspondente 

ao quadriénio 2017/2021, na sequência dos resultados obtidos no ato eleitoral realizado no dia 01-

out-2017, sob a presidência do cidadão que encabeçou a lista mais votada – JOSÉ GONÇALO NOBRE 

DUARTE DA SILVA, eleito pela lista do PS (Partido Socialista) –, sendo constituída pelos seguintes 

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

--------- a) pelo Partido Socialista (PS): VÍLSON SANTANA MARTINS AMADO, ANA PAULA GERVÁSIO PENTEADO 

CORREIA DE ALMEIDA, VICTOR MANUEL DOS SANTOS CORREIA e PAULO SÉRGIO MARTINS SAMPAIO; --------------------

--------- b) pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD): MARIA LUÍSA TIAGO MARTINS, DUARTE NUNO ALVES 

FERREIRA XAVIER GOUVEIA e PAULINA ISABEL VIEIRA COELHO E NOBRE FURTADO; ----------------------------------------

--------- c) pelo movimento Cidadãos por Monchique (CpM): CRISTINA ISABEL DUARTE DE SOUSA. -------------

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

--------- Na sequência do Ato de Instalação, o órgão reuniu com a seguinte: -----------------------------------

--------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------------------------------

--------- Ponto Um: Eleição dos vogais da Junta de Freguesia; ------------------------------------------------------

--------- Ponto Dois: Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------

--------- Ponto Três: Funcionamento da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------

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

--------- A reunião foi presidida por JOSÉ GONÇALO NOBRE DUARTE DA SILVA, eleito pela lista pertencente 

ao PS (Partido Socialista), cidadão que encabeçou a lista mais votada no ato eleitoral de 01-out-2017, 

e, por isso, eleito presidente da Junta. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Por indicação do presidente da Junta, a reunião foi secretariada por VICTOR MANUEL DOS SANTOS 

CORREIA, também eleito pela lista pertencente ao PS (Partido Socialista). --------------------------------------

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

---------- E sendo 21:33 horas, o Presidente da Junta, JOSÉ GONÇALO, declarou aberta a sessão.------------

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

---------- A fim de cumprir com a Ordem de Trabalhos e para efeitos de ocupar o lugar vacante no 

órgão deliberativo, por força da indigitação do Presidente da Junta, este conferiu a posse à cidadã 

imediatamente seguinte na mesma lista pertencente ao PS (Partido Socialista) – ANA ISABEL NUNES 

MARREIROS, independente, de 34 anos de idade, portadora do cartão de cidadão nº 12064009 0 ZY9, 

com a profissão de professora, residente em Alto de S. Roque, lote 3, 8550-206 Monchique –, cujo 

termo de posse (n.º 01/2017, de 14-out), constitui anexo à presente ata [ ANEXO 1 ]. -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Seguidamente, o Presidente da Junta prosseguiu com a Ordem de Trabalhos: ---------------------

---------- PONTO UM: Eleição dos Vogais da Junta de Freguesia: --------------------------------------------------

---------- O Presidente da Junta inquiriu se algum membro tinha proposta a apresentar quanto à 

metodologia para a eleição dos vogais da Junta – secretário e tesoureiro –, tendo sido apresentada 

apenas uma proposta, por parte do PS (Partido Socialista), a qual foi apensa [ ANEXO 2 ] à presente 

ata. Através da referida proposta, subordinada ao título “Eleição dos Vogais da Junta de Freguesia”, 

os eleitos pela lista do PS, nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 169/99, de 18-set, na 

redação legal vigente e para efeitos do n.º 1 em conjugação com o n.º 2, ambos do mesmo artigo, 

propuseram que a eleição dos vogais da Junta de Freguesia fosse uninominal, preconizando dois atos 

distintos, a saber: 1) Eleição do secretário da Junta de Freguesia; 2) Eleição do tesoureiro da Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo mais propostas, nem inscrições para intervir na discussão da apresentada, o 

senhor presidente da Junta colocou-a a votação, tendo sido APROVADA, por unanimidade. -------------

---------- No cumprimento da deliberação, o presidente da Junta informou que se iria proceder de 

imediato à eleição do Secretário da Junta. Nesta circunstância, deu conhecimento da sua proposta 

que indicou o membro ANA PAULA GERVÁSIO PENTEADO CORREIA DE ALMEIDA para aquela função de vogal, 

cujo documento ficou apenso à presente ata [ ANEXO 3 ]. -----------------------------------------------------------

---------- Tendo-se procedido à votação, por escrutínio secreto, foram obtidos os seguintes resultados: 

---------- a) votos favoráveis – 7 (sete) votos; ----------------------------------------------------------------------------

---------- b) votos contra – 2 (dois); -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- c) votos brancos – 0 (zero); ---------------------------------------------------------------------------------------

---------- d) votos nulos – 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Após comunicação dos resultados, o Presidente da Junta declarou ANA PAULA GERVÁSIO 

ALMEIDA como eleita Secretária da Junta, que assumiu funções de imediato. ----------------------------------

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

---------- Continuando, o Presidente da Junta conferiu a posse ao cidadão imediatamente seguinte na 

mesma lista pertencente ao PS (Partido Socialista) – JOSÉ GUILHERME TEIXEIRA MARTINIANO, 24 anos de 

idade, portador do cartão de cidadão n.º 13863249 9 ZY0, com a profissão de comercial/conselheiro 

de segurança, residente na Travessa do Viador, n.º 9 - 1.º direito, 8550-472 Monchique –, cujo termo 

de posse (n.º 02/2017, de 14-out), constitui anexo à presente ata [ ANEXO 4 ]. --------------------------------

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

---------- De seguida, e ainda em cumprimento da deliberação anterior, o presidente da Junta 

informou que se iria proceder de imediato à eleição do Tesoureiro da Junta. Nesta circunstância, deu 

conhecimento da sua proposta que indicou o membro VILSON SANTANA MARTINS AMADO para aquela 

função de vogal, cujo documento ficou apenso à presente ata [ ANEXO 5 ]. ------------------------------------
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---------- Tendo-se procedido à votação, por escrutínio secreto, foram obtidos os seguintes resultados: 

---------- a) votos favoráveis – 7 (sete) votos; ----------------------------------------------------------------------------

---------- b) votos contra – 2 (dois); -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- c) votos brancos – 0 (zero); ---------------------------------------------------------------------------------------

---------- d) votos nulos – 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Após comunicação dos resultados, o Presidente da Junta declarou VÍLSON AMADO como eleito 

Tesoureiro da Junta, que assumiu funções de imediato. ------------------------------------------------------------

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

---------- Prosseguindo, a fim de ocupar o lugar vago na Assembleia causado pela eleição do vogal 

Tesoureiro, o Presidente da Junta conferiu a posse ao cidadão imediatamente seguinte na mesma 

lista pertencente ao PS (Partido Socialista) – JOSÉ PEDRO VALÉRIO ALVES, de 52 anos de idade, portador 

do cartão de cidadão n.º 06994513 6 ZY1, com a profissão de operador de resíduos, residente na Rua 

de São Roque, 23, 8550-446 Monchique –, cujo termo de posse (n.º 03/2017, de 14-out), constitui 

anexo à presente ata [ ANEXO 6 ]. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- A substituição dos lugares vacantes resultantes da eleição do presidente e dos vogais da 

Junta de Freguesia foi feita de acordo com o consignado no n.º 5, do artigo 9.º da LAL, na redação 

vigente, por ocasião da saída da presidente e dos vogais da Junta. ----------------------------------------------

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

---------- Estando de novo constituído o órgão deliberativo e encerrados os trabalhos reportados ao 

ponto um, o Presidente da Junta prosseguiu para o ponto seguinte. --------------------------------------------

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

---------- Ponto dois: ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA: -----------------------------------------

---------- O presidente da Junta inquiriu se algum membro tinha proposta a apresentar quanto à 

metodologia para a eleição dos membros da Mesa, tendo sido apresentada apenas uma proposta, 

por parte do PS (Partido Socialista), a qual foi apensa à presente ata [ ANEXO 7 ]. ----------------------------

---------- A proposta, subordinada ao título “Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia”, os eleitos 

pela lista do PS, nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 169/99, de 18-set, na sua atual 

redação e para efeitos do n.º 1 em conjugação com o n.º 2, ambos do mesmo artigo, propuseram 

que a eleição dos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia fosse efetuada uninominalmente, 

preconizando três atos, a saber: 1) Eleição do presidente da Mesa da Assembleia; 2) Eleição do 1.º 

secretário da Mesa da Assembleia; 3) Eleição do 2.º secretário da Mesa da Assembleia. ------------------

----------- Não havendo mais propostas, nem inscrições para intervir na discussão da apresentada, a 

presidente da Junta colocou-a a votação, tendo sido APROVADA, por unanimidade. -----------------------

----------- No cumprimento da deliberação, o Presidente da Junta informou que se iria proceder de 
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imediato à eleição do Presidente da Mesa, tendo questionado se as forças políticas tinham alguma 

proposta para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Apenas o PS apresentou uma proposta, apensa à presente ata [ ANEXO 8 ], indicando o  

membro VICTOR MANUEL DOS SANTOS CORREIA. ----------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo mais nenhuma proposta, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo 

sido obtidos os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------------------------------

---------- a) votos favoráveis – 6 (seis) votos; ----------------------------------------------------------------------------

---------- b) votos contra – 3 (três); -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- c) votos brancos – 0 (zero); ---------------------------------------------------------------------------------------

---------- d) votos nulos – 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Após comunicação dos resultados, o Presidente da Junta declarou VICTOR SANTOS CORREIA 

como eleito Presidente da Mesa e, por força disso, Presidente da Assembleia. -------------------------------

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

---------- Ainda no cumprimento da deliberação, o Presidente da Junta informou que iria proceder-se 

à eleição do Primeiro Secretário da Mesa, tendo voltado a perguntar se as forças políticas tinham 

alguma proposta de membro. De novo, só o Partido Socialista apresentou uma proposta, a qual foi 

anexada à presente ata [ ANEXO 9 ], indicando o membro PAULO SÉRGIO MARTINS SAMPAIO. -----------------

---------- Não havendo mais nenhuma proposta, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo 

sido obtidos os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------------------------------

---------- a) votos favoráveis – 6 (seis) votos; ----------------------------------------------------------------------------

---------- b) votos contra – 3 (três); -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- c) votos brancos – 0 (zero); ---------------------------------------------------------------------------------------

---------- d) votos nulos – 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Após comunicação dos resultados, o Presidente da Junta declarou PAULO SAMPAIO como eleito 

Primeiro Secretário da Mesa e, por força disso, da Assembleia. ---------------------------------------------------

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

---------- Para terminar o processo de eleição da Mesa, a presidente da Junta disse que iria proceder-

se à eleição do Segundo Secretário, tendo inquirido se as forças políticas tinham alguma proposta. 

Apenas o Partido Socialista apresentou uma proposta, a qual foi apensa à ata [ ANEXO 10 ], indicando 

o membro ANA ISABEL NUNES MARREIROS. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo mais nenhuma proposta, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo 

sido obtidos os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------------------------------

---------- a) votos favoráveis – 7 (sete) votos; ----------------------------------------------------------------------------

---------- b) votos contra – 2 (dois); -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- c) votos brancos – 0 (zero); ---------------------------------------------------------------------------------------
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---------- d) votos nulos – 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Após comunicação dos resultados, o Presidente da Junta declarou ANA ISABEL MARREIROS como 

eleita Segundo Secretário da Mesa e, por força disso, da Assembleia. ------------------------------------------

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

---------- Estando eleita a Mesa da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Junta cedeu a condução 

dos trabalhos ao presidente da Mesa, VICTOR SANTOS CORREIA, sendo coadjuvado pelo 1.º secretário, 

PAULO SAMPAIO e 2.º secretário, ANA ISABEL MARREIROS. ---------------------------------------------------------------

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

---------- Ponto Três: FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. ---------------------------------------

---------- E sendo 22:00 horas, o Presidente da Mesa, VICTOR SANTOS CORREIA, informou que iria ser 

expedido, por via eletrónica, aos membros da Assembleia, um compêndio de legislação constituído 

pelos seguintes diplomas legais: a) Lei n.º 5-A/2002, de 11-jan (Primeira alteração à Lei n.º 169/99, 

de 18-set, que estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funciona-

mento, dos órgãos dos municípios e das freguesias); b) Lei n.º 52-A/2005, de 10-out (Altera o regime 

relativo a pensões e subvenções dos titulares de cargos políticos e o regime remuneratório dos 

titulares de cargos executivos de autarquias locais; Republica o estatuto dos eleitos locais); c) Lei n.º 

73/2013, de 3-set (Estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermuni-

cipais); d) Lei n.º 75/2013, de 12-set (Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competên-

cias do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime 

jurídico do associativismo autárquico); e) Regimento da Assembleia de Freguesia de Monchique do 

mandato 2013-2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Seguidamente, o Presidente da Mesa solicitou que as forças políticas representadas nesta 

Assembleia apresentassem, querendo, até dia 20-out-2017, por escrito, eventuais propostas de 

alteração ao regimento, a fim de serem analisadas e, verificada a sua conformidade legal, agendadas 

para apreciação e votação na próxima sessão. Acrescentou que este órgão iria reunir, em sessão 

extraordinária, no próximo dia 25-out-2017, cuja convocatória seria expedida no início da próxima 

semana e onde seriam tratados os seguintes assuntos: a) Apreciação e aprovação do regimento da 

Assembleia de Freguesia de Monchique para o mandato 2017-2021; b) Informação do Presidente da 

Junta sobre a organização e funcionamento da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------

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

---------- Sucessivamente, o presidente da Mesa questionou se algum dos membros da Assembleia 

queria intervir, tendo-se registado as inscrições de JOSÉ GUILHERME MARTINIANO (PS) e PAULO SAMPAIO 

(PS), de cujas comunicações se regista o essencial, a saber: --------------------------------------------------------

---------- a) JOSÉ GUILHERME MARTINIANO (PS) – justificou a sua intervenção lembrando que era o autarca 
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mais jovem que tinha tomado posse nesta Assembleia e nessa condição queria dar uma palavra de 

alento aos jovens para a importância da participação cívica bem como assumir o compromisso de ser 

porta-voz das questões da juventude. Saudou os autarcas que cessavam funções, pela sua postura e 

pelo dinamismo que tinham colocado na Freguesia. Agradeceu aos eleitores que votaram no PS e 

que optaram pelo programa socialista. Terminando, felicitou os membros eleitos e empossados, 

desejando muito sucesso ao novo executivo da Freguesia. ---------------------------------------------------------

---------- b) PAULO SAMPAIO (PS) – citou uma comunicação cujo conteúdo se transcreve, a seu pedido: 

«Os membros da Assembleia de Freguesia de Monchique, eleitos pela lista pertencente ao Partido 

Socialista, aproveitam o ensejo desta reunião para felicitar os novos autarcas eleitos e empossados 

para a Junta e para a Assembleia desta Freguesia fazendo votos para que, ao longo do mandato, 

contribuam para a afirmação deste território, para a defesa dos interesses coletivos dos 

monchiquenses e para a dignificação destes órgãos autárquicos e desta autarquia: a Freguesia de 

Monchique. Os homens e as mulheres, militantes e independentes, que integram a lista do Partido 

Socialista que mereceu uma votação expressiva no passado dia 01-out-2017, não podem deixar de, 

nesta primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, manifestar a gratidão e o reconheci-

mento pela confiança que nos foi depositada e de afirmar que continuaremos sempre a exercer estas 

nobres funções com zelo, honestidade, determinação e dinâmica, empenhados na realização do 

programa eleitoral que apresentámos a sufrágio e na valorização da nossa terra. Por último, 

dirigimos uma palavra de reconhecimento e de agradecimento aos autarcas que hoje cessaram 

funções – personalizando na Dra. HELENA MARTINIANO que liderou esta Junta de Freguesia –, pela sua 

postura também zelosa, honesta, determinada e dinâmica que muito nos contagia e orgulha.». --------

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

---------- De seguida, o Presidente da Mesa, VICTOR SANTOS CORREIA, perguntou se algum dos cidadãos 

presentes no público queria intervir. Apesar do número considerável de cidadãos a assistir à sessão, 

não se verificou qualquer inscrição. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- Não havendo mais inscrições para intervir, o Presidente da Mesa, VICTOR SANTOS CORREIA, 

passou a palavra ao Presidente da Junta, JOSÉ GONÇALO, que interveio saudando os membros da 

Assembleia na pessoa do Presidente da Mesa e o público na pessoa do Presidente da Câmara que 

também se encontrava a assistir à sessão. Lembrou o propósito do desafio que arrogara como líder 

do projeto que saiu vencedor nas eleições, referindo que a sua candidatura fazia parte de um 

processo de cidadania que assumia enquanto monchiquense e se consubstanciava num desafio de 

relevante interesse, porque devia ser entendido com o espírito de missão que defendia intransigen-

temente como regra e forma de estar na sociedade. Considerou que a Freguesia vinha sendo bem 

gerida e que, por isso, iria dar continuidade ao que à sua equipa parecia que estava bem, corrigir 



8 
 

alguma coisa com que não concordassem e acrescentar ideias novas. Salientou que a equipa que 

liderava fazia um perfeito traço de união do presente para o futuro. Considerou que as tradições 

deviam ser preservadas mas a modernidade e as vanguardas não podiam ser escamoteadas. Afirmou 

a vontade de tornar a freguesia, enquanto território e autarquia, uma entidade dinâmica, viva, 

atuante, onde todas as pessoas, mais jovens ou mais idosas, se sentissem valorizadas e o património 

quer natural quer cultural fosse defendido. Salientou que em parceria com as outras autarquias – 

Município e Freguesias –, com o movimento associativo e as forças vivas locais e regionais, seria 

possível executar o projeto de maneira sustentável, ambiciosa e firme. Concluindo, disse que esse 

era o seu modo de estar, «nada contra ninguém e tudo por todos», proferiu. A autenticidade, referiu, 

seria a ferramenta a usar nos próximos quatro anos na gestão da Freguesia, acreditando que desse 

modo se alcançava um Monchique melhor. Terminando, apelou às forças representadas para que a 

relação de respeito mútuo e de amizade fosse uma boa base de começo para se trabalhar em prol da 

Freguesia e dos fregueses. Lembrando que herdara trabalho, dinâmica e uma parte da equipa que 

fora liderada por HELENA MARTINIANO no mandato que ora terminava, dirigiu uma palavra de apreço, 

de agradecimento e de reconhecimento àquela autarca pela boa marca que deixava na Freguesia. ----

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

---------- Terminada a intervenção, o presidente da Mesa, VICTOR SANTOS CORREIA, usou da palavra 

fazendo votos de bom trabalho ao executivo e também aos membros da Assembleia, lembrando que 

as funções que agora se iniciavam se revestiam de uma enorme importância e responsabilidade, 

desde logo porque ninguém ali estava por si próprio, aliás, pelo contrário, cada autarca estava em 

representação dos concidadãos, dos fregueses de Monchique. ---------------------------------------------------

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

---------- Aprovação em minuta: Sob proposta do presidente da Mesa, a ata foi aprovada em minuta, 

a fim de produzir efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- Encerramento: E nada mais havendo a tratar, o presidente da Mesa, deu por encerrados os 

trabalhos, pelas 22:14 horas, que para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada por ele e por mim, PAULO SAMPAIO, primeiro secretário, que a lavrei. ---------

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

---------- O presidente, 

---------- O secretário,   

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


