
 

 

 

 

Assembleia de Freguesia de Vinhais 

 

Largo do Arrabalde n.º1 – 5320 - 318  VINHAIS 

Telefone/Fax 273 772 695 

E-mail: jfvinhais@.mail.telepac.pt 

 

1

 

ATA N.º 3 – ANO 2021 

 

PRESIDENTE - Luís Filipe Garcia 

 

SECRETARIOU - Joaquim Domingos Alves  

                          

MEMBROS PRESENTES - Nuno Miguel Ramos Veiga 

                                          - Francisco Augusto Pinto 

   - Susana Cristina Sousa Martins 

    

HORA DE ABERTURA – Vinte e uma horas do dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e 

um. 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

1. Período de antes da ordem do dia. 

2. Ordem do dia: 

2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

2.2. Leitura resumida do expediente; 

2.3. Informação escrita do Senhor Presidente da Junta; 

2.4. Período de intervenções; 

3. 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento de 2021; 

4. Diversos. 

5. Período reservado ao público. 

1. Período de antes da ordem do dia:  

Antes de mais felicito o executivo liderado pelo sr. Marco Costa pelo excelente trabalho 

realizado neste 4 anos mesmo com todas as adversidades que sugiram durante este mandato, 

nomeadamente o aparecimento desta pandemia que a todos afetou, mais ainda, quero referir 

que apesar da falta de cooperação sempre demostrada por parte da Câmara Municipal, este 
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executivo fez um brilhante trabalho em prol dos fregueses de Vinhais, por isso Marco dou-te os 

meus parabéns foste um guerreiro e obrigado pela tua dedicação. 

Quero também lamentar a ausência dos membros da oposição por não comparecerem a 

esta ultima assembleia, isto demostra a falta de respeito que sempre manifestaram por este 

órgão deliberativo. 

2. Ordem do Dia: 

2.1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

Depois de verificada esta ata foi votada e aprovada por com 4 votos a favor e uma 

abstenção.  

2.2. Leitura resumida do expediente: 

 Pedido de substituição por falta, justificada, de Carla Tavares para o membro Susana 

Cristina Sousa Martins. 

 Justificou ainda as suas faltas, o Sr. Nuno Fernandes, a Sra. Teresinha Gomes e Sr. Luis 

Gonçalves.  

2.3. Informação Escrita do Sr. Presidente da Junta:  

 

INFORMAÇÃO ESCRITA | 23.09.2021 

Exmo. senhor presidente da assembleia freguesia 

Senhores membros da mesa e caros restantes membros desta assembleia. 

Começo a minha intervenção com uma palavra de enorme agradecimento e louvor, pela 

forma, sempre exemplar, democrática e isenta como o Sr. Presidente desta Assembleia de 

Freguesia, ao Luis Filipe Garcia conduziu este órgão deliberativo.  

Foi um orgulho partilhar estes quatros anos contigo, ideias e as exigências de todos os 

vinhaenses no qual “deste” sempre o contributo válido e mais que válido para colocar em prática 

sempre com o dever cívico e público que sempre te caraterizou.  

A ti, em nome deste executivo e acima de tudo em nome pessoal o meu muito 

obrigado!!!  
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Há quatro anos iniciei o mandato dizendo que o início de algo é sempre um tempo de 

esperança, de alguma ansiedade, de alguma incerteza, mas sobretudo de desafio e estímulo! 

Mas mais uma vez, não por questões político-partidárias, mas sim com uma enorme 

honra que me dirijo a esta assembleia pela última vez no meu mandato quadriénio como 

Presidente da Junta de Freguesia de Vinhais. Nesta data de hoje, para mim como uma data 

ímpar, sinto que incumbe à geração a que pertenço uma responsabilidade inadiável: a de dar 

resposta aos maiores desafios da freguesia que, cada vez mais, exigem respostas integradas e 

coletivas, repito, integradas e coletivas e de uma união conjunta para corresponder às justas 

aspirações de todos os vinhaenses.  

Nestes dias onde se apresentam várias propostas e soluções para o concelho é exigida, a 

todos, a renovada capacidade de dar respostas concretas às expectativas e ansiedades dos 

vinhaenses. As mesmas não podem ser nem exercícios teóricos sem debate local, nem 

instrumento de desnecessária conflitualidade política, mas sim modalidades de aproximação e 

união entre todos. Só assim serão compreendidas e aceites pela população vinhaense. Para mim 

é nessa direção que temos de caminhar. 

Mas como forma de despertar consciências, dar um grito de alerta para evitarmos o 

caminho para o abismo, não deixando só nas mãos de Deus, aquilo que os homens não se têm 

alheado de fazer, não podemos esquecer que Governar é agir e não reagir, governar é prevenir e 

não remediar, governar é planear e não improvisar.  

Assim fazemos jus ao que recentemente disse um ex-primeiro ministro “temos a obrigação de 

não deixar as novas gerações sozinhas”. 

Em homenagem a um homem ícone na vida política nacional e internacional, Jorge 

Sampaio, cito: 

"Não há economia, nem mercado, nem política, nem democracia sem esse cimento de 

base, a confiança. Não há paz duradoura se a desconfiança minar as relações entre 

comunidades, povos e nações, se o pacto social for rompido."  
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Vivemos, felizmente em democracia e quero dizer-vos que se a vida é breve, o poder é 

transitório e num concelho como o nosso, será sempre o momento certo para todos trabalharem 

para o bem comum, para o bem de Vinhais, e se nalgum lugar houver rancores, ódios ou 

malquerenças por razões políticas ou outras, é altura de recordar esse grande Homem da 

literatura chamado Tagore quando nos diz que “a vida é-nos dada e nós merecemo-la dando-a”. 

Como porta-vozes e mediadores dos interesses das suas comunidades. Deram corpo a 

uma das formas de representação política onde a dimensão de responsabilização direta e de 

resposta imediata às expectativas das populações são, porventura, mais exigentes.  

Com esta introdução, permitam-me agora uma particular referência aos colegas presidentes de 

juntas e uniões de freguesia, com alguns dos quais, durante este período, tive o privilégio de 

privar, de construir e até estabelecer alguns laços institucionais, bem como, laços de amizade e 

de cumplicidade. Foram tempos difíceis no contexto pandémico, mas estou certo que cada um 

fez e deu o seu melhor para fazer face às adversidades exigidas. Mas também pela amizade, 

companheirismo e espirito de equipa.  

No mesmo seguimento, permitam-se que agradeço de forma muito pessoal a quem me 

acompanhou nestes quatros anos e que desde o primeiro dia que aceitaram de imediato abraçar 

este projeto, este desafio.  

- ao Sr. Joaquim Alves; 

- ao Sr. Francisco Pinto; 

- ao Sr. Nuno Veiga; 

- à Sra. Carla Tavares; 

- à Sra. Susana Martins  

E aos restantes membros da lista eleita à quatro anos, que mesmo sem assento nesta 

assembleia, nunca deixaram de ter uma voz ativa e participativa em prol das exigências desta 

freguesia. A todos o meu muito obrigado.  
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Permitam-me agora um agradecimento especial. Em primeiro lugar à minha família, à 

minha mulher e à minha filha, pelo apoio, tolerância e acima de tudo pela compreensão durante 

este período. Mas também, a elas, um pedido de desculpas por, muitas vezes ter falhado em 

momentos cruciais como marido e como pai. E não quero agora, neste momento ímpar e árduo, 

falhar como filho! 

Pedindo desculpa a todos pelo desabafo, termino invocando que o melhor agradecimento 

não passa pelas palavras mas sim pelas ações.  

 

Muito obrigado!  

 

2.4. Período de intervenções. 

Nada a registar. 

 

3. 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento de 2021; 

O Relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

4. Diversos 

Nada a registar. 

 

5. Período reservado ao público. 

Sem intervenções. 
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Não havendo mais nada a tratar, cerca das vinte e duas horas, foi encerrada a reunião 

pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Luís Filipe Garcia, da qual se lavrou a 

presente ata e aprovada em minuta que vai ser assinada nos termos da Lei.  

 

 

 

O Presidente 

___________________________________________ 

(Luís Filipe Garcia) 

 

Secretariou 

______________________________________________ 

(Joaquim Domingos Alves) 

 

 


