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------ Aos vinte e dois dias do mês de Outubro de dois mil e nove, na 

Sede da Junta de Freguesia de S. Roque, em conformidade com o 

preceituado nos artigos números oitavo, nono, décimo e décimo primeiro 

da Lei cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, na redacção da lei cinco A do ano dois mil e dois, reuniu 

sob a presidência de Bernardo Amaro Moreira Simões, na qualidade de 

cidadão que encabeçou a lista mais votada nesta freguesia, nas 

eleições autárquicas do passado dia onze de Outubro, a Assembleia de 

Freguesia, para o próximo quadriénio, que acabou de ser instalada nos 

termos legais. ----- 

------ Aberta a reunião, verificou-se estarem presentes os seguintes 

elementos: -------------------------------------- 

------ Partido Socialista: Bernardo Amaro Moreira Simões, Maria Isabel 

Correia da Costa; Maria Alice Ferreira dos Santos Pinho, Rui Manuel da 

Silva Pinho e Alcides Santiago Ferreira Baptista.  

------ Partido Social Democrata: Célia Maria Fernandes de Sá, João da 

Costa Santos, e Mário Augusto da Rocha Pinto Magalhães. Verificou-se a 

ausência de Mabela Maria Parreira Valente Ferraz.  

------ Ponto Um - Eleição dos Vogais da Junta de Freguesia ---- 

------ Pelo referido cidadão que presidiu à reunião, foi então 

anunciado que, em conformidade com o estabelecido nos preceitos legais 

acima citados se iria proceder à eleição dos dois vogais, que serão 

Secretário e Tesoureiro da Junta de Freguesia, de que ele será 

Presidente. Foi proposto ao órgão, de acordo com o número dois do 

artigo nono, a eleição da Mesa dos Vogais da Junta de Freguesia se 

procedesse por votação de listas, o que foi aprovado por unanimidade. 

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

----- O Partido Socialista apresentou uma lista propondo Maria Isabel 

Correia da Costa e Maria Alice Ferreira dos Santos Pinho para vogais. 

Depois de apresentada a proposta que ficará anexa à acta, a mesma foi 

submetida à votação por escrutínio secreto, tendo sido aprovada por 

unanimidade dos presentes (oito votos).   

----- Ponto Dois - Eleição da Mesa da Assembleia --------------- 

----- Posto isto, estes dois membros eleitos foram dispensados desta 

reunião por terem passado a fazer parte da Junta de Freguesia. Foram, 

por isso, chamados à efectividade de funções para os substituir, os 

seguintes membros convocados e ali presentes, eleitos pela lista do 

Partido Socialista a que pertenciam: Teresa Daniela da Costa Xará, 

portadora do B.I. n.º seis, quatro, dois, cinco, nove, três, zero, 
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emitido em quinze de Março de dois mil e quatro, residente na Rua da 

Toca, nº trezentos e vinte e seis, que estava posicionado na lista do 

Partido Socialista em sexto lugar e André Filipe de Pinho Tavares, 

portador do B.I. n.º um, dois, nove, oito, três, nove, nove, sete, 

emitido em dez de Outubro de dois mil e sete, residente Rua do Passal, 

nº duzentos e quarenta e sete, que estava posicionado na lista do 

Partido Socialista em sétimo lugar. ----------------------------------

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

----- Uma vez refeito o elenco da Assembleia e verificada a identidade 

e legitimidade destes dois últimos cidadãos, foi proposto ao órgão 

que, de acordo com o citado número dois um do artigo nono, a eleição 

da Mesa da Assembleia de Freguesia se procedesse por votação de 

listas, o que foi aprovado por unanimidade. --------------------------

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

----- Aberto o período de apresentação de candidaturas, apenas o 

Partido Socialista apresentou uma lista, cuja cópia se anexará a esta 

acta. Foram propostos os seguintes elementos: Presidente Teresa 

Daniela da Costa Xará, Primeiro Secretário André Filipe de Pinho 

Tavares e Segundo Secretário Alcides Santiago Ferreira Baptista. Esta 

proposta foi submetida à votação por escrutínio secreto, tendo sido 

aprovada por sete votos a favor e um voto em branco. -----------------

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

------ Do resultado da votação, ficou deste modo composta a Mesa da 

Assembleia de Freguesia: ------------------------------------ 

Presidente: Teresa Daniela da Costa Xará ----------------------- 

Primeiro Secretário: André Filipe de Pinho Tavares ------------- 

Segundo Secretário: Alcides Santiago Ferreira Baptista --------- 

----- Assim, Bernardo Amaro Moreira Simões, cidadão que até aí 

presidiu à Assembleia cedeu o seu lugar à mesa acabada de eleger, 

dando esta continuidade aos trabalhos. O cidadão mais votado foi 

ocupar o seu lugar de Presidente de Junta sendo substituído, na 

Assembleia de Freguesia, pela cidadã que ocupava o oitavo lugar na 

Lista do Partido Socialista, Júlia da Costa Pinho, portador do B.I. 

n.º cinco, dois, três, cinco, seis, três, nove, emitido em quatro de 

Fevereiro de dois mil e dois, residente na Rua das Uchas, número 

setenta e sete. ------------- 

----- Ponto três – Intervenções -------------------------------- 

----- Terminada a ordem de trabalhos e havendo muito público presente, 

a Presidente da Mesa inquiriu se alguém pretendia usar da palavra, 
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tendo obtido resposta positiva, pelo que foram efectuadas inscrições. 

A Presidente da Mesa deu a palavra. ----- 

Rui Pinho, membro eleito pelo PS, interveio para solicitar que estes 

quatro anos corram com cordialidade e bem-estar. --------- 

----- Seguidamente, Isabel Costa Presidente da Junta de Freguesia 

cessante, agradeceu ao Presidente de Assembleia de Freguesia cessante 

assim como aos restantes elementos. --------- 

----- Alice Pinho aproveitou para agradecer o apoio do povo 

sanroquense e referiu querer ser na Junta de Freguesia o elo de 

ligação a Bustelo. --------------------------------------------- 

----- Rogério Pinho Costa do Movimento Reviver, felicitou todos os 

membros eleitos e pediu para a oposição puxar as orelhas quando 

verificasse estar alguma coisa mal na freguesia. -------- 

----- Em representação do Grupo de Cantares, Almerinda Ribeiro, 

agradeceu à Junta de Freguesia actual assim como à cessante, fez votos 

de que na Assembleia de Freguesia não exista a diferenciação das cores 

políticas e pediu a colaboração da oposição. -------------------------

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

O Pároco Joaquim Ribeiro deixou uma palavra de apreço à campanha 

efectuada pelas listas, e desejou a continuação da boa colaboração 

entre a Igreja e a Junta, porque actualmente a Igreja e a política 

coexistem. --------------------------------- 

----- Célia Sá interveio para saudar os membros eleitos e comunicar 

que, como membro da oposição, vai zelar pela transparência e pelas 

contas da Junta de Freguesia. ------------ 

----- A professora Laurinda Leite felicitou todos os eleitos e apelou 

à cidadania. -------------------------------------------- 

----- Em representação de A Chama, Basílio Alves da Silva, felicitou 

toda a Assembleia de Freguesia. ---------------------- 

----- Célia Ferreira Alves, em representação da Comissão de Festas de 

Bustelo, felicitou todos os eleitos. ----------------- 

----- José Pereira da Costa, em representação do Grupo Desportivo de 

São Roque e da Comissão de Festas de São Roque, felicitou os membros 

eleitos. ---------------------------------- 

----- Bernardo Amaro Simões, Presidente de Junta de Freguesia eleito, 

disse que quanto mais altas estão as expectativas maior é o perigo de 

as defraudar. No que dele depender não dará descanso na luta pelas 

condições de vida dignas e justas para a população de São Roque. Tendo 

em conta que há possibilidades de concluir o processo de saneamento, 

vai dar prioridade absoluta a esse objectivo, nos lugares de Vila Chã 
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e Bustelo. Os outros lugares aguardam simplesmente a sua ligação à 

Etar. Simultaneamente quer começar a implementação da Zona Industrial 

“Há que consolidar e dar condições às empresas que revelam 

consistência e capacidade de manter e criar postos de trabalho, bem 

como proporcionar oportunidades a indústrias alternativas e 

diversificadas”. Destacou outras prioridades: a recuperação da rua da 

Lomba (entrada poente de Bustelo); o prosseguimento de passeios e 

segurança de peões; a restauração da Ponte de Silvar (Vila 

Chã/Bustelo); o alargamento da ponte dos Moinhos (Samil/Devesa Velha – 

São João da Madeira), conclusão do jardim envolvente à Junta e arranjo 

do espaço envolvente ao cemitério/recinto de festas em Bustelo. 

Referiu não perder a esperança de ver a cobertura e piso sintético do 

Polidesportivo da Escola da Igreja/ARC. A Chama ou, de acordo com uma 

proposta alternativa, do PSD, que lhe parece mais ousada, implantar 

uma piscina na área de lazer. Salientou que irá convidar os amigos do 

Partido Social-Democrata a envolverem-se neste projecto. Devem ser 

apoiadas todas as propostas válidas, venham elas de onde vierem. -----

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

----- Na defesa do Centro de Saúde, referiu ser sua intenção seguir o 

exemplo da Câmara Municipal na defesa do Hospital: sem espectáculo, 

aproveitamento, demagogia ou manipulação irá defender as melhores 

condições de saúde para São Roque. Referiu ainda que as escolas 

merecerão necessariamente a sua atenção, de acordo com as competências 

da Junta de Freguesia. Considera que estão bem entregues à direcção do 

Agrupamento. ----------------- 

----- Com a Câmara Municipal irá haver uma cooperação institucional 

construtiva e saudável sem quaisquer constrangimentos político-

partidários. Apelou ainda à Assembleia de Freguesia, Instituições e 

Associações e cidadãos de boa vontade, o apoio indispensável para 

prosseguir a tarefa pelo bem-estar e pelos legítimos interesses de São 

Roque. --------------------------------------------------------------- 

----- José Pereira da Costa interveio novamente para chamar a atenção 

para as obras necessárias no Grupo Desportivo de São Roque. ---------- 

----- António José Santos disse estar preparado para sofrer pelo 

saneamento e que podia já começar hoje. De seguida pediu autorização 

para oferecer duas peças de artesanato, criado por si, a Bernardo 

Simões e Isabel Costa, ex presidentes da Assembleia e Junta de 

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

----- Manuel Alberto, vereador do Partido Socialista, elogiou os 

membros eleitos e elogiou a freguesia pela gestão que tem tido e por a 
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evolução que se fez notar. O mesmo referiu que é preciso aproveitar a 

divergência que é composta na Assembleia para ajudar a freguesia. ---- 

----- Armindo Nunes, Presidente eleito da freguesia de Pinheiro da 

Bemposta, veio felicitar todos os membros eleitos e Amaro Simões, em 

particular. ---------------------------------------------------------- 

----- Rui Cabral, Presidente eleito da freguesia de Loureiro interveio 

para felicitar todos os membros da Assembleia de Freguesia e mencionou 

estar contente pela eleição dos mesmos. ------------------------------ 

----- Isabel Costa, como presidente de Junta de Freguesia cessante, 

felicitou todos os membros da Assembleia de Freguesia e proferiu que 

deu tudo por São Roque nos quatro anos em que foi Presidente da 

Junta.----------------------------------------------------------------  

---- Por fim, Bernardo Amaro Simões lançou o desafio a Hermínio 

Loureiro e todos os restantes membros a despirem as camisolas dos 

partidos e a trabalhar em prol de uma freguesia melhor. -------------- 

---- V - Encerramento ------------------------------------------------ 

----- Nada mais havendo a tratar nesta reunião, o Presidente da Mesa 

deu-a por encerrada, dela sendo elaborada a presente acta que irá ser 

posta à votação. ----------------------------------------------------- 

 

----- Presidente _____________________________________ 

----- Primeiro Secretário ______________________________ 

----- Segundo Secretário ______________________________  


