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ATA DE POSSE 
--------Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e 
dezassete, às dezoito horas e trinta, no edifício da Sede da Junta de 
Freguesia, sita na Rua do Olival, nº1, desta Freguesia, compareceram 
pessoalmente e por convocatória do Presidente da Assembleia de Freguesia 
cessante, Sr. José Luís Rodrigues Fernandes, para e em conformidade com 
o nº 1, do art.º 8º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com redação dada pela 
lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se proceder à instalação da Assembleia de 
Freguesia de Bertiandos, do Município de Ponte de Lima, para o quadriénio 
2017-2021, os cidadãos que foram eleitos para aquele órgão da Freguesia, 
por sufrágio universal e direto, em ato eleitoral realizado no passado dia 01 
de outubro do ano 2017, a seguir identificados. ---------------------------------
----------Presentes: Pela lista independente “Juntos por Bertiandos”: Isabel 
Rodrigues Vilaverde, Isaac José Vilas Boas Gonçalves, António Germano 
Amorim Rodrigues Moure, José Luís Rodrigues Fernandes, Hilário Manuel 
Teixeira Correia Lopes, Tânia Catarina Sá de Brito Esteves, Emília 
Fernanda Oliveira Lopes Morado Ferreira, Paulo Manuel Lopes Teixeira, 
Alexandra Maria Lima Lopes Velho. ---------------------------------------------- 
--------Antes de iniciar os trabalhos e atendendo a que ainda não existia 
secretário da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Assembleia 
cessante, nomeou a cidadã Tânia Catarina Sá de Brito Esteves para 
secretariar a presente sessão e redigir a minuta de constituição do Órgão, 
que teria que ser enviada posteriormente para o Município de Ponte de 
Lima. -----------------------------------------------------------------------------------
--------Em seguida verificada a identidade e legitimidade de cada um dos 
aludidos presentes, o Presidente da Assembleia cessante declarou-os 
investidos nas suas funções. Além disso, informou que sr. Estevão Manuel 
Portela Pereira, também tinha sido eleito e que informou previamente da 
sua indisponibilidade para o ato de instalação. Assim sendo, o Presidente da 
Assembleia cessante, informou que atendendo à sua ausência na reunião, 
seria verificada a sua identidade e legitimidade na próxima Assembleia de 
Freguesia e de imediato também seria investido nas suas funções. Em 
seguida e em conformidade com o que a Lei determina, deu posse à Sra. 
Isabel Rodrigues Vilaverde, cidadã eleita que encabeçou a lista mais 
votada, que de imediato, passou a dirigir os trabalhos. -------------------------
--------Em seguida e usando então da palavra a Presidente da Junta recén- 
eleita, propôs para seus vogais na Junta de Freguesia, as seguintes pessoas: 
Para Secretário: Isaac José Vilas Boas Gonçalves e para Tesoureiro: 
António Germano Amorim Rodrigues Moure. Procedeu-se então de 
imediato à eleição dos vogais que irão ocupar os cargos de Secretário e 
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Tesoureiro da Junta de Freguesia. Nesta votação participaram além da 
Presidente da Junta de Freguesia, os seguintes seis membros eleitos, sendo 
a mesma efetuada por voto secreto, tendo-se apurado o seguinte resultado: 
Secretário: Isaac José Vilas Boas Gonçalves, eleito por unanimidade com 7 
votos a favor, Tesoureiro: António Germano Amorim Rodrigues Moure, 
também eleito por unanimidade com 7 votos a favor. Desta forma, foram 
então investidos e constituem a Junta de Freguesia os seguintes cidadãos: 
Presidente: Isabel Rodrigues Vilaverde, Secretário: Isaac José Vilas Boas 
Gonçalves, Tesoureiro: António Germano Amorim Rodrigues Moure. 
Depois de definida a constituição da Junta de Freguesia, a Presidente em 
funções, procedeu à eleição do futuro Presidente da Assembleia de 
Freguesia, mas antes da votação, chamou os membros Paulo Manuel Lopes 
Teixeira e Alexandra Maria Lima Lopes Velho, respetivamente oitavo e 
nono membros eleitos, para substituição dos dois vogais que constituem a 
Junta de Freguesia. Procedeu-se então à eleição do futuro Presidente da 
Assembleia de Freguesia e também por voto secreto, foi eleito por 
unanimidade, o membro José Luís Rodrigues Fernandes com 7 votos a 
favor. Em seguida e após a eleição, a Presidente da Junta que presidia a 
reunião até ao momento, concedeu de imediato a posse ao membro José 
Luís Rodrigues Fernandes como Presidente da Assembleia de Freguesia de 
Bertiandos para o mandato 2017-2021, que de imediato assumiu o cargo e 
passou a presidir a sessão. ----------------------------------------------------------- 
----------Seguidamente e já sobre a presidência do recém-eleito Presidente 
da Assembleia de Freguesia, Este começou por informar que era o 
momento do membro Estevão Manuel Portela Pereira, eleito em decimo 
lugar na lista, integrar a Assembleia de Freguesia em substituição da 
Presidente da Junta de Freguesia. No entanto, não estando o membro 
presente, o Presidente da Assembleia informou que o membro eleito, 
tomaria posse na próxima Assembleia de Freguesia, tal como previsto no 
n.º 3, do art.º 8.º da lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Em seguida, o 
Presidente da Assembleia, solicitou aos presentes para se proceder à eleição 
do primeiro e segundo secretários da Assembleia de Freguesia. Na eleição 
do primeiro secretário, por voto secreto foi eleito o membro Tânia Catrina 
Sá de Brito Esteves, por unanimidade dos membros presentes. Na eleição 
do segundo secretário, também por voto secreto, foi eleito o membro 
Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado Ferreira, por maioria com 5 votos 
a favor, contra 1 votos em Hilário Manuel Teixeira Lopes.---------------------
--------Assim e em conclusão foram investidos nas suas funções, ficando a 
Assembleia de Freguesia de Bertiandos, constituída pelos seguintes 
membros: Presidente da Assembleia: José Luís Rodrigues Fernandes; 
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Primeiro Secretário: Tânia Catarina Sá de Brito Esteves; Segundo 
Secretário: Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado Ferreira; Vogais: 
Hilário Manuel Teixeira Correia Lopes, Paulo Manuel Lopes Teixeira, 
Alexandra Maria Lima Lopes Velho e Estevão Manuel Portela Pereira, que 
só tomará posse na próxima Assembleia de Freguesia.--------------------------
---------Após a instalação da Assembleia de Freguesia, o Presidente da 
Assembleia de Freguesia, frisou que sentia muito orgulho pelo cargo que 
vai desempenhar, cargo que já desempenha há doze anos, salientou que iria 
tentar ser o mais imparcial possível nas decisões, tal como o cargo exige e 
que esperava lealdade dos restantes membros da Assembleia, no 
desempenho das suas funções. Pediu ainda empenho à Junta de Freguesia 
na continuidade do trabalho que tem feito. Referiu ainda que se todos 
fizermos um pouco, é possível chegar ainda mais longe na qualidade e 
melhoria de vida dos Bertiandenses. Em seguida e concedida a palavra à 
Presidente da Junta, Esta começou por agradecer a presença de todas as 
pessoas presentes no público e que esperava que a população assista às 
Assembleias de Freguesia, pois é o local certo para nos inteirarmos e 
esclarecermos de todos os assuntos da competência da Junta e da 
Assembleia de Freguesia. Disse ainda esperar que as Assembleias de 
Freguesia fossem assembleias com proveito para o bem da freguesia e da 
sua população. Por fim declarou ainda, e tal como disse durante a 
campanha eleitoral, que entende a política como arte de fazer, como tal é 
com isso que se compromete com todos, com trabalho. ------------------------ 
---------Em seguida e para finalizar os trabalhos, o Presidente da 
Assembleia, procedeu à leitura da minuta, onde constava a constituição 
definitiva dos membros que compõe os dois Órgãos da Freguesia, para ser 
enviada para o Município de Ponte de Lima. ------------------------------------- 
----------Nada mais havendo a tratar, para que conste e produza os legais 
efeitos, se lavrou a presente ata, que depois de lida na presença simultânea 
de todos os intervenientes e aprovada, vai por eles ser assinada, tomando 
posse imediata. -----------------------------------------------------------------------
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