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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE OUTUBRO DE 2013 
 

 
---Aos dezassete dias do mês de Outubro de 2013, teve lugar a Sessão de Instalação 
da nova Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, no Ateneu Artístico 
Vilafranquense, sito na Rua Dr. Vasco Moniz.---------------------------------------------------
---A Sessão teve início pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------
---Ponto 1 – Acto de instalação e verificação da identidade e legitimidade dos eleitos;-- 
---Ponto 2 – Eleição dos vogais da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira;------------
---Ponto 3 – Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia.------------------------------------
---O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cessante deu início aos trabalhos, 
começando por cumprimentar todos os presentes. Foi com pesar que pediu que se 
fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Cláudio Lopes, figura muito 
importante na vida de Vila Franca, especialmente na área associativa e desportiva 
atendendo ao trabalho que desenvolveu em prol do futebol em Vila Franca de Xira. De 
seguida, passou à leitura da acta da instalação da Assembleia de Freguesia, chamando 
os eleitos a tomar posse.----------------------------------------------------------------------------
---O Sr. Orlando Silva disse que estes quatro anos foram frutuosos e não foram fáceis. 
Procurou, dentro da medida do possível, conciliar diferentes tendências da parte de 
todos aqueles que compunham esta Assembleia. Não foi fácil mas também não é assim 
tão complicado como se possa pensar desde que se tenha um pouco de calma, bom 
senso e ponderação. Foi isso que tentou ao longo deste mandato. Procurou de alguma 
forma equilibrar todas as divergências existentes para se chegasse a bom porto. Se 
melhor não fez, foi porque não foi capaz de o fazer e não por má vontade. Às vezes 
também falham e erram. Culmina hoje também a actividade de 36 anos como autarca. 
Pensa que neste mandato dificilmente passará pela Assembleia de Freguesia ou pela 
Câmara Municipal. Fica uma vida dedicada à democracia e ao interesse desta terra, 
sempre disposto a avançar e a colaborar com todos. Pensa que cumpriu o seu 
trabalho. Deseja a todos um bom mandato.-----------------------------------------------------
---Foi dada a palavra ao Sr. Mário Calado que disse que o facto do Sr. Orlando Silva ter 
dedicado grande parte da sua vida à causa pública é merecedor da sua maior 
consideração e respeito. O Sr. Orlando foi sempre uma pessoa dedicada a Vila Franca 
e isso é um facto inegável. Em nome de todos os vilafranquenses gostaria de 
agradecer a sua prestação sempre pela causa de Vila Franca. De seguida, 
cumprimentou todos os presentes e agradeceu a sua presença neste acto da mais alta 
importância para a freguesia.----------------------------------------------------------------------
---Para a eleição dos quatro vogais do Executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca 
de Xira, o Sr. Mário Calado questionou as bancadas se têm listas para apresentar.------ 
---A bancada da CDU apresentou a lista composta por João Conceição, António 
Cavacas, Isabel Barbosa e Isabel Fonseca.------------------------------------------------------
---Não havendo mais propostas, procedeu-se à eleição por escrutínio secreto.------------
---Foi feita a contagem dos votos, tendo a lista da CDU ganho com 7 votos a favor, 4 
abstenções e 2 votos em branco.------------------------------------------------------------------
---Ficaram então eleitos como vogais do Executivo o Sr. João Conceição, o Sr. António 
Cavacas, a Sr.ª Isabel Barbosa e a Sr.ª Isabel Fonseca, os quais foram convidados a 
tomar os seus lugares na mesa do Executivo.---------------------------------------------------
---Passou-se de imediato à tomada de posse dos novos elementos da Assembleia de 
Freguesia, designadamente: Sr.ª Alice Grazina, Sr. José Machado, Sr. André Nunes, Sr. 
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Francisco Banza, Sr.ª Maria Manuel Saldanha e Sr. Carlos Barroso.-------------------------
---De seguida, passou-se à eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia, tendo sido os 
presentes questionados se haveria listas a apresentar.----------------------------------------
---Procedeu-se então à eleição por escrutínio secreto.-----------------------------------------
---Feita a contagem dos votos, foi eleito por unanimidade o Sr. António Matos para 
Presidente da Assembleia de Freguesia, o qual foi chamado a tomar posse.---------------
---O Sr. António Matos começou por cumprimentar os presentes, passando a chamar a 
Sr.ª Alice Grazina, 1.ª Secretária e a Sr.ª Ana Cristina Santos, 2.ª Secretária a 
ocuparem os seus lugares na Mesa da Assembleia de Freguesia.----------------------------
---De seguida, o Sr. António Matos passou a ler o seu discurso, o qual se encontra em 
anexo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Passou-se à intervenção de cada um dos porta-vozes das várias forças partidárias, 
encontrando-se os respectivos discursos em anexo.-------------------------------------------
---Interveio o Sr. Mário Calado, estando o seu discurso apenso à presente acta.--------- 
---O Sr. António Matos agradeceu a contribuição de todos os eleitos do mandato 
anterior na pessoa do Sr. Orlando Silva. Agradeceu ainda à Sr.ª Maria da Luz Rosinha 
o empenho que demonstrou durante os anos em que foi Presidente da Câmara.-------- 
---Foi dada a palavra à palavra à Sr.ª Maria da Luz Rosinha que começou por 
cumprimentar os presentes, especialmente aqueles que hoje foram empossados numa 
tradução clara da vontade expressa no passado dia 29 de Setembro. Há também 
associado a este acto, um compromisso claro de todos aqueles que juraram 
comprometer-se com a população desta freguesia no sentido de tudo fazerem para 
que se cumpram, não só as promessas eleitorais, mas todas aquelas necessidades que 
surgem no dia-a-dia e que não estão contempladas nessas mesmas promessas 
eleitorais. Significa claramente fazer o acompanhamento da vida das pessoas, ajudá-
las em tudo aquilo que é necessário e que muitas vezes é algo para além das suas 
portas de casa, principalmente nos momentos de dificuldade que as famílias 
atravessam. Por isso, essa responsabilidade é grande. Num momento em que se lida 
com a vontade da expressão popular, vale a pena agradecer àqueles que cessaram 
funções. Agradece, por isso, à Sr.ª Ana Câncio e ao Sr. Orlando Silva. Pelo 
conhecimento pessoal que tem de todas as pessoas que constituem quer o Executivo, 
quer a Assembleia de Freguesia, não tem dúvidas de que irão esforçar-se por cumprir. 
No caso concreto do Sr. Mário Calado, já o conhece há muitos anos e sabe que irá 
desempenhar o seu cargo com responsabilidade, com empenho e com emoção que é 
uma particularidade que habitualmente lhe assiste, o que também faz falta pois 
quando nos comovemos é porque sentimos. Agradeceu a colaboração que sempre lhe 
foi prestada ao longo destes dezasseis anos de mandato e disse que está segura que a 
Câmara Municipal ficará em boas mãos e que haverá uma excelente colaboração com 
os órgãos autárquicos agora empossados no sentido de servir melhor Vila Franca de 
Xira.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada esta 
Sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---A Sessão foi encerrada pelas 23h30.----------------------------------------------------------- 
 
 


