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Ata de Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos da Freguesia de Caldelas 

Mandato 2021 – 2025 
 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil vinte e um, no salão 

nobre da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas e 

imediatamente após a sua instalação, reuniu a Assembleia de Freguesia de Caldelas, 

presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia eleito, Luís Miguel de Freitas Marques 

Carvalho Soares e com a presença dos membros empossados anteriormente e a saber:  --  

Ele próprio, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares - PS;  ------------  

José Inácio da Fonseca – PS;  -----------------------------------------------------------  

José Maria Fernandes Ferreira Gomes – PPD/PSD.CDS/PP;  ---------------------  

Patrícia Alexandra Gomes Correia – PS;  ---------------------------------------------  

João Manuel Fernandes da Silva Ribeiro – PS;  -------------------------------------  

Maria da Luz da Silva Alves Duarte – PPD/PSD.CDS/PP;  -----------------------  

Sérgio Nuno Pereira de Araújo – PS;  -------------------------------------------------  

Manuel José de Araújo Ribeiro – PPD/PSD.CDS/PP;  -----------------------------  

Rosa Maria Silva de Lima – PS;  -------------------------------------------------------  

Sónia Cristiana Ferreira Mendes – PPD/PSD.CDS/PP;  ----------------------------  

José Alexandre Maia de Freitas – PS; e -----------------------------------------------  

António Augusto da Silva Mendes – PS.  ---------------------------------------------  

Tomando a palavra o Presidente da Junta informou como pontos da Ordem de 

Trabalhos:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Eleição dos vogais da Junta de Freguesia;  ------------------------------------------  

- Preenchimento dos lugares deixados vagos, pelos cidadãos imediatamente a 

seguir na ordem da respetiva lista;  ----------------------------------------------------------------  

- Eleição do Presidente e dos Secretários da Assembleia de Freguesia.  ---------  

Abertos os trabalhos, o Presidente colocou à discussão a forma de eleição, nos 

termos da Lei n.º 169/99 e do Artigo décimo oitavo do Regimento em vigor, propondo 

que a mesma fosse por lista, em detrimento de uninominal.  ----------------------------------  

A sua proposta foi aceite por unanimidade.  ------------------------------------------  
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 De seguida apresentou a lista para eleição dos vogais da Junta de Freguesia e a 

saber:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

José Inácio da Fonseca;  -----------------------------------------------------------------  

Patrícia Alexandra Gomes Correia;  ---------------------------------------------------  

João Manuel Fernandes da Silva Ribeiro; e  ------------------------------------------  

Rosa Maria Silva de Lima.  -------------------------------------------------------------  

De seguida foram distribuídos os boletins de voto, que, depois de recolhidos 

deram a seguinte votação:  --------------------------------------------------------------------------  

Sim, 12 votos.  ----------------------------------------------------------------------------  

Não, 0 votos.  ------------------------------------------------------------------------------  

Abstenções 0 votos.  ----------------------------------------------------------------------  

Ficaram, assim, eleitos os membros da Junta de Freguesia, que foram 

convidados a tomar lugar próprio.  ----------------------------------------------------------------  

De seguida foram chamados para preenchimento dos lugares deixados vagos, os 

cidadãos imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista e a saber:  --------------------  

Eduarda Sofia de Oliveira Ferreira;  ---------------------------------------------------  

José Horácio da Silva Nogueira;  -------------------------------------------------------  

Clara Sofia Abreu Barros;  --------------------------------------------------------------  

Alexandra Santos Gonçalves Ferreira; e ----------------------------------------------  

António Joaquim Azevedo de Oliveira.  ----------------------------------------------  

Depois de ter procedido à verificação da sua identidade e legitimidade, solicitou 

a assinatura de cada um dos eleitos pela referida ordem, em cada uma das linhas que 

segue: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Feita a recomposição da Assembleia, o Presidente da Junta informou que se iria 

passar à eleição dos Presidente, primeiro e segundo Secretários da Assembleia, voltando 



  
Assembleia de Freguesia de Caldelas 

Ata n.º 1 – 18/10/2021  

 

 

Autenticação 

 

__________________ 

 

Página 3 de 4 

 

a propor a eleição por meio de lista que foi aprovada com os mesmos votos da votação 

anterior.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida perguntou aos partidos representados na Assembleia se tinham 

alguma lista para propor a sufrágio. O representante do Partido Socialista, António 

Augusto da Silva Mendes, apresentou uma candidatura, composta pelos seguintes 

membros da Assembleia:  ---------------------------------------------------------------------------  

Presidente – António Joaquim Azevedo Oliveira;  ----------------------------------  

Primeira Secretária – Eduarda Sofia de Oliveira Ferreira; e  -----------------------  

Segunda Secretária – Clara Sofia Abreu Barros.  ------------------------------------  

De seguida foram distribuídos os boletins de voto, que, depois de recolhidos 

deram a seguinte votação:  --------------------------------------------------------------------------  

Sim, 11 votos.  ----------------------------------------------------------------------------  

Não, 0 votos.  ------------------------------------------------------------------------------  

Abstenções 1 voto.  -----------------------------------------------------------------------  

Ficaram, assim, eleitos os membros da Mesa da Assembleia de Freguesia, que 

após o Presidente da Junta ocupar o seu lugar, tomaram, eles próprios, lugar na Mesa da 

Assembleia.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Instalada a Mesa da Assembleia de Freguesia, António Joaquim Azevedo 

Oliveira, Presidente eleito informou, que de acordo com o Regimento da Assembleia de 

Freguesia em vigor seriam convidadas a intervir as forças políticas representadas na 

Assembleia, pela ordem crescente de eleição, seguindo-se o Presidente da Junta e por fim 

o Presidente da Assembleia. Cada um dos oradores disporá de um máximo de 15 (quinze) 

minutos, para a sua intervenção.  ------------------------------------------------------------------  

De seguida convidou a coligação composta pelos partidos – PPD/PSD – 

CDS/PP, a usar da palavra, tendo-o feito o deputado José Maria Fernandes Ferreira 

Gomes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o representante do PS – Partido Socialista, deputado António 

Augusto da Silva Mendes, usou da palavra.  -----------------------------------------------------  

Seguiu-se Luis Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta 

de Freguesia eleito.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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Por fim o Presidente da Assembleia de Freguesia eleito, António Joaquim 

Azevedo Oliveira.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Todas as intervenções, disponibilizadas pelos oradores, serão anexadas à 

presente ata.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluídas as intervenções e nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Assembleia de Freguesia propôs a aprovação da ata em minuta, de forma às suas 

deliberações se tornarem efetivas de imediato. Nenhum membro de opondo, foi a ata 

colocada a votação e aprovada por unanimidade.  ----------------------------------------------  

Seguidamente o Presidente da Assembleia deu a mesma por encerrada.  --------  

Caldas das Taipas e Assembleia de Freguesia de Caldelas, 18 de outubro de 

2021.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente: ____________________________________________________ 

O 1º Secretário: __________________________________________________ 

O 2º Secretário: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


