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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE ABRIL DE 2019 

==== Aos quinze dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniu em 

sessão ordinária, no salão da sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pinheiro da 

Bemposta, Travanca e Palmaz, a Assembleia de Freguesia desta União de Freguesias, com a presença 

de todos os seus membros exceto Isabel Quintela, que apresentou um requerimento de substituição, 

cujo lugar foi com legitimidade ocupado por Eduardo Ferreira. Nesta sessão seguiu-se a seguinte 

ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período de Antes da Ordem Do Dia -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um: Leitura e votação da ata da sessão anterior. ------------------------------------------------------------ 

Ponto Dois: Apreciação da informação escrita da Sra. Presidente da Junta de Freguesia, acerca da 

atividade e situação financeira da freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três: Apreciação e votação da conta de gerência e PPI relativos ao ano 2018. ----------------------- 

Ponto Quatro: Apreciação e votação da 1a Revisão Orçamental e 1a revisão ao PPI. ----------------------- 

Ponto Cinco: Apresentação, e apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações Patrimoniais 

da União das Freguesias e respetiva avaliação. ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Seis: Apresentação, discussão e votação das propostas de colocação de sinalização vertical.---- 

Ponto Sete: Proposta de Regime a Tempo Inteiro da Sra. Presidente da Junta – Verificação da 

conformidade dos requisitos legais para o exercício das funções a tempo inteiro. --------------------------- 

Ponto Oito: Apreciação do Relatório do Direito de Oposição. ----------------------------------------------------- 

====António Choupeiro, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, começou por 

cumprimentar os membros da assembleia, os membros do executivo bem como o público presente. 

Antes de iniciar o período antes da ordem do dia informou a assembleia acerca da correspondência 

recebida desde a última sessão: Recebeu e compareceu ao convite do grupo juvenil do Pinheiro da 

Bemposta para a inauguração da requalificação da sede. ----------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o presidente da mesa solicitou a inscrição dos membros da assembleia de freguesia 

para o período de antes da ordem do dia. Inscreveram-se para este período: Eduardo Ferreira, 

Guilherme Soares, Adalberto Caçoilo, José Lourenço, Hernâni Dias, Ana Oliveira e Cátia Monteiro.----- 

===Eduardo Ferreira questionou qual o ponto de situação da rua Futebol Clube Pinheirense. Refere 

que para além do mau estado do asfalto, quem usa esta estrada, vê que ela tem muito movimento, e 

que por ser uma rua estreita causa muito transtorno no trânsito. Refere que a solução poderia passar 
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por criar um acesso alternativo. Termina a sua intervenção questionando se está previsto alguma 

medida para melhorar esta via, pois caso contrário considera de extrema importância no mínimo 

uma reabilitação desta rua.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O presidente da mesa da assembleia deu a palavra a Guilherme Soares e autorizou a 

intervenção da Srª Presidente para dar resposta a Eduardo Ferreira e Guilherme Soares.------------------ 

===Guilherme Soares questionou se havia intenção ou estimativa para a rua João de Lemos em 

Damonde (“uma obra que já estava para ser feita há vários anos, mas até hoje nada foi feito”). Outra 

situação é relativa às obras do saneamento em Travanca, mais concretamente, perto da rotunda do 

São Martinho. “Penso que já foram ou irão ser feitas umas elevatórias dentro da rotunda (…) mas o 

que me preocupa mais (…) é aquele muro que fizeram no meio da rotunda pois não fica bem.” Assim, 

sugeriu que se devia de arranjar forma de embelezar aquela rotunda. Deu um reparo acerca de um 

carro abandonado no parque do cemitério sugerindo que se devia de saber quem é o proprietário e 

pedir a retirada do mesmo daquele local. Questionou acerca do ponto de situação da rua dos 

Meeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente cumprimentou todos os presentes e iniciou a sua intervenção dando resposta a 

Eduardo Ferreira. Deu nota que apesar de não estar previsto para este ano a 

requalificação/alcatroamento desta rua têm noção da dificuldade dos acessos pois é a única via de 

acesso ao Fundo do Pinheiro e ao estádio. Refere que “é uma situação difícil e que requer tempo (…) 

seria importante haver uma alternativa até por uma questão de emergência, no entanto para já não 

há uma alternativa ou solução.”--------------------------------------------------------------------------------------------

Dando resposta a Guilherme Soares sobre a rua João Lemos a intervenção tem a ver com o suporte 

daquela via que dá acesso a uma habitação. Explica que relativamente ao muro “nós não tínhamos 

presente esta necessidade, como algo que esteja na iminência de haver algum risco, no entanto 

iremos lá para verificar o estado desse muro e caso seja necessário pedir apoio à Câmara Municipal. 

Foi-nos pedido um parecer acerca da alteração da estética da rotunda de São Martinho e uma vez 

que terá de ter aquela caixa a solução foi colocar na rotunda e não nos passeios que já são estreitos. 

Agora torna-se um desafio para nós de alguma forma melhorarmos a situação tendo em conta as 

soluções destas instalações. Vamos nos esforçar para encontrar alguma solução estética que 

minimize o impacto. ”Deu nota acerca do início do processo da possível instalação da caixa de 

multibanco. Sobre o carro abandonado deu nota que irá tomar as devidas diligências. Sobre a rua dos 
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Meeiros explica que “esta rua já estava contemplada no PPI da Câmara Municipal para ser 

supostamente realizada em 2019 mas o PPI foi alterado e esta passou para a execução em 2020. O 

que estão a prever é uma parceria entre a Junta e a Câmara Municipal para se executar esta via para 

este ano. Isto foi proposto há pouco tempo e se tudo correr bem pode ser executada este ano.”------- 

===Adalberto Caçoilo inicia a sua intervenção cumprimentando todos os presentes. Alerta para a 

situação do piso no cruzamento da rua da Quintã com a Rua da Nossa Senhora das Flores. Refere que 

era importante a tomada de medidas face a este problema. Continua referindo que “nessa mesma 

rua e aquando dos incêndios verificou que as bermas estavam cheias de mato”, questionou de quem 

é a responsabilidade e se tem sido tomadas medidas relativamente aos donos dos terrenos ou a 

quem tem a responsabilidade de os limpar. Questionou mais uma vez, o que é que a junta está a 

pensar fazer relativamente a essas situações. Alertou para a questão do escoamento das águas na 

rua Drº José Pereira Tavares, junto ao lavrador, (devido a um acesso não alcatroado quando chove 

muitos detritos são arrastados para a estrada, terra e pedras que degradam a via). Deu a sugestão de 

se fazer uma caixa de escoamento com uma grelha para as águas serem escoadas, de forma a não 

irem para a via pública, assegurando a segurança de todos. Quis saber sobre o ponto de situação das 

placas de toponímia que já foram faladas nesta assembleia. Por fim, alerta para a importância da 

colocação de barras de proteção junto à Escola Soares Basto “Atual Pólo Multigeracional de Palmaz” 

pois há risco de poder cair uma viatura se houver necessidade de um desvio.--------------------------------- 

===Srª Presidente refere que o alcatroamento do cruzamento não está previsto para este ano no 

entanto é uma rua de importante atenção. “A questão do mato é nas bermas mas dentro das 

propriedades e ai é da responsabilidade dos proprietários. Se fosse uma faixa afeta à Câmara 

Municipal seria da sua responsabilidade (como a estrada para Vilarinho de São Luís e Minhoteira) no 

entanto e não acreditando que seja da Câmara Municipal seriam os proprietários a fazer a limpeza. 

Sei que estão a dar prioridade às situações mais junto das habitações. Irei verificar a situação e  

comunicar também à Câmara Municipal.” Concordou com o referido relativamente à rua Dr. José 

Pereira Tavares e no que concerne à toponímia referiu que está dependente do levantamento no 

terreno. Refere que como pressupõe deslocações demora sempre mais tempo até que seja possível a 

sua execução e colocação. “No que diz respeito às vias referidas vamos referir à Câmara Municipal 

esta e outras vias.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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===José Lourenço após cumprimentar todos os presentes refere também que o cruzamento da rua 

da Quintã com a Rua Nossa Senhora das Flores está de facto perigoso e pede intervenção rápida 

(pelo menos a remoção das areias e pedras da via). ------------------------------------------------------------------ 

Continuou a intervenção referindo-se à colocação de herbicidas “O controle de plantas infestantes, 

recorrendo ao uso de herbicidas de síntese, é uma prática com um uso regular pelas autarquias em 

Portugal. Em Portugal está autorizada a sua comercialização de um herbicida à base de glifosato, 

para usos humanos, o qual se chama spasor o que segundo o seu fabricante não é toxico para as 

células humanas e é inócuo para insetos auxiliares como minhocas, abelhas, (…) e completamente 

biodegradável na água e no solo. No entanto e segundo alguns estudos a degradação do glifosato 

ocorre entre os 30 e 90 dias, período relevante para a manifestação de efeitos indesejáveis para a 

contaminação ambiental. Contrapondo a alegada inocuidade vários estudos científicos evidenciaram 

também graves impactos na saúde mesmo em doses muito baixas. O ideal mesmo seria erradicar de 

vez estes químicos, substituindo-os pela limpeza mecânica e em muitas situações bastaria só colocar 

alcatrão desde a estrada até aos muros das propriedades.” Assim, colocou duas questões: “os 

operacionais da nossa freguesia tem colocado herbicida com estas características enunciadas 

(inócuos para a saúde humana)? ; Porque razão, e sendo uma boa prática, porque não se colocam 

avisos (em paredes ou em postes) de que naquela zona se irá proceder à colocação de herbicida nos 

passeios, nos canteiros (…) durante o mês x na altura x?” Concluí que esta seria uma boa prática com 

vista a informar a população bem como os detentores de animais de companhia, que ao circularem 

pelas áreas tratadas, o façam coma devida precaução de forma a evitar o contacto direto de pessoas 

e animais nos locais onde foi aplicado o herbicida, de forma a prevenir a ocorrência de situações de 

irritação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Outro aspeto que também queríamos aqui dar nota tem a ver com algo que se calhar pouca gente 

se apercebeu, quando foi feito. (…) Tem a ver com uma propriedade junto ao cruzeiro na zona das 

vendas. No mandato do Sr.º António Nobre alguns de nós fazíamos parte desta assembleia e foi 

sugerida e aceite de bom grado de que para um embelezamento daquela zona para além do 

necessário ajardinamento, verificamos que existia uma fachada que ainda estaria em boas condições 

e sugerimos pintar e fechar as janelas de modo a embelezar o espaço. Isto foi feito e acabou por se 

tornar homogéneo e embelezar uma das entradas na nossa freguesia.” Assim, terminou dando a 

sugestão de pintar novamente para que este sítio continue aprazível. ------------------------------------------ 
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Outra questão teve a ver comas passagens de nível na nossa união de freguesias. Refere que “a nossa 

freguesia tem passagens de nível que foram encerradas e tendo em conta as notícias não se prevê 

investimentos nesta linha nomeadamente no troço de Oliveira de Azeméis até Sernada.” Referiu o 

constrangimento pelo corte destas vias, e aproveitou para questionar se valeria a pena este 

constrangimento às populações. “Será que duas simples passagens da automotora, uma de manhã e 

outra à noite, a velocidades que não excedem os 10 km/h, valerá a pena continuar a ter estas vias 

encerradas? Não seria altura de dizer basta junto de quem de direito, e dizer que aqueles cortes já 

não tem o efeito em nome da segurança que tinham na altura, e sugerir a abertura de algumas 

delas?(…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionou sobre um eventual arranjo do largo do cruzeiro. Interrogou sobre a reunião tida entre o 

executivo e a vereadora Ana Jesus sobre o projeto que visa apoiar a reconstrução e remodelação 

(ARU). Elogiou o esforço da Sr.ª Presidente pelos esforços aplicados no que diz respeito à renovação 

para que o Pinheiro a Bemposta, em função do seu património, também possa ser contemplado. 

Assim, questionou qual a zona que eventualmente possa vir a ser contemplada pelo projeto ARU e 

especificamente o largo do cruzeiro. Referiu ainda um projeto de arquitetura que estava a ser 

elaborado com a Câmara Municipal e o antigo executivo para o arranjo deste espaço.--------------------- 

Por fim questionou a possibilidade de uma possível candidatura do Polidesportivo de Travanca. “Pelo 

despacho a 3 de abril, e tendo em conta as normas, foi aberto até 30 de abril um período para 

candidaturas para apoio a obras de instalações desportivas e com possibilidade de retroação a 

janeiro de 2018.” Refere que é um “excelente momento para aproveitarmos esta oportunidade de 

nos candidatarmos a requalificar este espaço”, e que é um apoio que vai de 60 a 85 % pelo que 

deveria ser aproveitado. Referiu que o tempo poderia ser escasso, mas que o executivo era 

composto por cinco pessoas e que teriam valências para fazer este tipo de coisas, pelo que lançou o 

desafio ao executivo, tendo-se oferecido também para ajudar (tendo em conta o seu conhecimento 

de outras candidaturas deste género). ----------------------------------------------------------------------------------- 

====O presidente da mesa da assembleia questionou os presentes se autorizavam o aumento em 

mais trinta minutos do período de antes da ordem do dia. Não havendo oposição continuou-se com 

as intervenções dos restantes membros da assembleia. Explicou a José Lourenço que o tempo é para 

ser utilizado individualmente e não para utilizar o dos restantes membros. Solicitou uma breve 

intervenção da Sr.ª Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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===Sr.ª Presidente referiu que, no que diz respeito à limpeza da rua da Quintã, que iria proceder ao 

pedido da limpeza das areias e pedras e que se iria deslocar para ver melhor o estado da via.----------- 

“No que concerne aos herbicidas e à marca que referiu, e que usa o glifosato, todas as outras 

empresas que se vêm apresentar, trazem os certificados de garantia que não afetam os animais e 

outros tipos de plantas, mas que atuam só sobre as ervas infestantes. Quem está a comprar este tipo 

de produtos as únicas garantias que têm é do fabricante tendo em conta os certificados que têm. 

”Referiu concordar com o aviso à população da colocação de herbicida e que efetivamente não é 

feito e também não era uma prática anterior, pois exige um planeamento reforçado e escolher qual a 

melhor forma de avisar a população. Referiu ser sensível a estas recomendações e que farão os 

possíveis para que sejam bem aplicados e sejam tomadas todas as providências no que concerne a 

estes produtos. Concordou que a colocação de alcatrão solucionaria algumas questões de ervas 

infestantes e que já foram feitas em alguns casos/situações. Face ao território ser extenso e muito 

rural é difícil de controlar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à pintura da fachada “é efetivamente uma questão de se obter autorização junto 

dos proprietários, mas é difícil de enquadrar o trabalho no que temos previsto para este ano, iremos 

analisar a  sugestão pois melhora o aspecto visual daquele espaço”. -------------------------------------------- 

Sobre as passagens de nível refere que “é pena que o investimento não possa vir até nós e que 

tenhamos estas condicionantes. Muitas vezes não se avançam porque se vão adiando as questões. 

Refere concordar que atualmente não faz sentido haver estes condicionalismos visto só haver duas 

passagens da automotora durante o dia.-------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o projeto de Área Reabilitação Urbana refere que insistiu em ser um projeto de ARU mais 

complexo, pois é importante ser com investimento privado e público, mas acabou por ser a ARU 

simplificada para ser implementada mais rápido. “Este irá abranger o percurso do caminho de 

santiago: rua dos Paços do Concelho, Rua D. Manuel I, Passagem na Ponte até ao largo do cruzeiro. 

Vai acabar por ser confinado só a este percurso abrangendo estes edifícios que estão junto a estas 

ruas.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente à candidatura do Polidesportivo nós tivemos já este ano investimentos no 

Polidesportivo (melhorias após os danos causados após o roubo, melhoria dos balneários etc…) e 

faremos o esforço para integrar esse investimento nesta candidatura que é até 30 de abril. ------------- 
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===Hernâni Dias após cumprimentar todos os presentes deu a sugestão da requalificação das placas 

de sinalização / toponímia mais antigas, substituindo a compra de novas placas pela sua 

requalificação, ajudando na preservação de uma componente histórica da nossa freguesia.-------------- 

===Ana Oliveira cumprimentou todos os presentes e agradeceu a participação da Sr.ª Presidente na 

caminhada organizada pelo Pólo Multigeracional e também de toda a ajuda prestada nas limpezas de 

ruas e caminhos florestais. Congratulou a colocação do sinal de proibido a pesados na rua do Outeiro 

e todo o levantamento histórico realizado na zona histórica do Pinheiro da Bemposta. Parabenizou e 

salientou que a participação no Carnaval de todas as associações, instituições/grupos e escolas é 

muito positiva e uma mais-valia para a União de freguesias. ------------------------------------------------------- 

===Cátia Monteiro agradeceu em nome do Pólo Multigeracional a limpeza do Caminho da Arriba (faz 

ligação à antiga escola de Palmaz). Referiu já ter mencionado a criação de uma rota de percursos que 

acha fazer todo o sentido. Salienta que o lugar de Palmaz é uma mais-valia nesse sentido por 

existirem percursos muito bonitos à beira rio. Interrogou acerca do ponto de situação da Estrada de 

Vilarinho de São Luís. Quis saber se sempre irá ser reabilitada e se irá ser com alguma parceria entre 

a junta e a Câmara Municipal, “pois é uma situação que já se arrasta há algum tempo”.------------------- 

===Sr.ª Presidente agradeceu a sugestão dada por Hernâni Dias relativamente à sinalética. Da 

intervenção da Ana Oliveira agradeceu o reconhecimento da limpeza e elogiou toda a participação 

no Carnaval da União. Respondendo a Cátia Monteiro agradeceu o reconhecimento da limpeza e 

refere que a ideia dos percursos é uma boa ideia pois temos que potenciar o que melhor temos em 

termos paisagístico e cultural. Seria interessante a promoção destes percursos. Referiu que cada vez 

mais há promoção de caminhadas e que é uma forma de promover a atividade física e ajudar as 

instituições. “A criação de rotas exigem esforço e um projeto que talvez a Cátia seja chamada a 

ajudar.” No que diz respeito à estrada que vai para Vilarinho de São Luís ainda não está prevista para 

este ano. “Todos nós reconhecemos a necessidade desta intervenção e ainda não está prevista em 

PPI por ser um investimento muito grande.”---------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia iniciou o período de apresentação e leitura de propostas 

apresentadas por Helena Oliveira (2 votos de recomendação (Inclusão de análises à presença de 

glifosato na água destinada ao consumo humano; Voto de recomendação de medidas de proteção de 
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abelhas e criação de apiários comunitários); e 1 voto de pesar vítimas ciclone IDAI em Moçambique). 

Anexo 1Todas as propostas depois de lidas foram colocadas a votação e aprovadas por unanimidade.- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia dá por terminado o período de “antes da ordem do dia” 

dando início ao «período da ordem do dia passando, de imediato, para o ponto um “Leitura e 

votação da ata da sessão anterior”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço solicitou a correção na página 7 pois onde se lê grupo juvenil deveria ler-se centro 

infantil e na página 8 alerta para a correção do nome da Associação de solidariedade Social de 

Travanca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====Sr.º Presidenteda Assembleia refere que estas notas serão devidamente corrigidas colocando 

este ponto a votação, sendo que foi aprovado com abstenção de Eduardo Ferreira.------------------------ 

Terminado este ponto foi dado início ao ponto dois” Apreciação da informação escrita da Sra. 

Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade e situação financeira da freguesia.”---------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia falar acerca deste ponto, não 

havendo pedido de esclarecimentos, visto que este não carecia de votação, foi dado como terminado 

e deu-se início ao ponto três “Apreciação e votação da conta de gerência e PPI relativos ao ano 

2018”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem se pretendia inscrever para este ponto, 

havendo apenas a inscrição de José Lourenço.------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço tomou a palavra e referiu que o “que já vinham constatando acabou por se 

realizar! A gestão poupadinha permitiu não se gastar em obra e noutras necessidades, resultando de 

um saldo na ordem dos 70 mil euros, ou seja, os quase 17 mil euros que transitaram do ano de 2017 

mais os quase 53 mil e 500,00 euros que poupou neste último ano. Se considerarmos aquilo que se 

gastou em despesas de capital, o valor gasto acaba por representar somente 20 por cento do total de 

receitas arrecadadas por esta junta de freguesia. Pelo que, se considerarmos esta execução do 

orçamento, foi pouco ambiciosa, diria até algo receosa, mas se formos mais longe, e a confirmar 

aquilo que temos vindo a dizer, constata-se uma grave execução orçamental nas despesas na ordem 

dos 69,5 por cento, ou seja, abaixo do que seria desejável. Deste modo, não se cumpriu com as 

exigências das populações nem se fizeram algumas obras que estavam inicialmente previstas, 
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nomeadamente a requalificação da rua Abel Ribeiro, da rua da Gândara, da rua Nossa Senhora da 

Ribeira, Parque Natural, Parques Infantis, Toponímia, entre outras necessidades há muito 

identificadas.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continua a sua intervenção indicando que se verificou uma poupança na ordem dos 500,00 euros em 

senhas de presença pagas a um vogal da junta de freguesia, referindo que havia um elemento do 

executivo que faltou a 40 por cento das reuniões desta instituição. Indicando que “em nada nos 

move contra a pessoa, nem deve sentir esta observação como um ataque pessoal. A minha 

experiência pessoal ao nível de instituições de freguesia diz-me que temos que ser solidários com a 

equipa pelo qual abraçamos um projeto, para que no momento das decisões, possamos ser leais 

para com o nosso líder e corresponsáveis das mesmas decisões e quando não podemos, damos o 

lugar a outro. Só a título de exemplo, e para terminar esta observação, na documentação trazida a 

esta assembleia, verifica-se que em duas reuniões (importantes) da junta: a da revisão orçamental e 

a da votação do regime a tempo inteiro da senhora presidente, este elemento esteve ausente.” ------- 

Para terminar a sua intervenção mencionou: “Por fim, em política não pode valer tudo, não podemos 

fazer promessas que possam iludir as pessoas induzindo-as em erro. No programa eleitoral de 2017, 

apresentado pela presidente de junta referiu que doaria parte das retribuições obtidas como 

presidente de junta, assim como todo o executivo faria o mesmo, para a ajuda ao desenvolvimento 

de ação social e saúde da nossa união de freguesias.” Concluiu questionando a Senhora Presidente se 

podia nos informar se doou, quanto doou, a quem doou parte da retribuição que auferiu no âmbito 

de 2018. Referindo que queria a mesma informação relativamente ao restante executivo. Ou se a 

própria estaria também disposta a pedir desculpa aos Pinheirenses, Travanquenses e Palmacenses, 

caso não tenha cumprido este que era um dos principais desígnios no programa eleitoral. --------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra à Presidente da União de Freguesias.--------- 

===Sr.ª Presidente: começa por referir que não atribuía a denominação de gestão poupadinha à sua 

gestão, porque “se verificarem o orçamento previsto inicial de 2018, nós tínhamos de despesas de 

capital 56 mil e 300 euros e fizemos despesas de capital, que no fundo é o investimento puro. 

Portanto fizemos 66 mil e 210 euros, ou seja, trata-se relativamente daquilo que estava previsto em 

orçamento para o ano de 2018 de 117 por cento, ou seja investimos mais do que aquilo que estava 

previsto.” Continuou a sua explicação indicando “O que acontece é que tínhamos algumas obras que 
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tínhamos alguma cotação, nomeadamente na capela mortuária (10 mil euros), portanto não era de 

todo possível avançar com a obra só com esse valor. Tínhamos cotação de 5 mil euros para o parque 

infantil do curval e 4 mil euros para o parque infantil de travanca que são projetos que serão 

executados em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.” Refere que “havendo este 

tipo de parcerias, faz com que haja mais investimentos para a União de Freguesias, como é o caso, 

por exemplo, do parque infantil de Travanca que ficou dependente do projeto por parte do 

município. Sendo que, agora, por haver uma certa dificuldade em concretizar o projeto e se ter 

verificado que a zona do parque é da junta de freguesia, ficamos de liderar o processo. Portanto, 

seremos nós a avançar com a execução e a concretização desse projeto e depois da entrega do 

relatório ao município, este irá transferir as verbas que estão previstas (15 mil euros).” Continua 

indicando que “esta poupança é um bocado estratégica no sentido que podermos trazer esses 

recursos do ano passado para poder, agora, encaixar estas verbas que são transferidas (70 mil euros) 

numa rúbrica em projetos que já estamos a preparar para este ano. Que é o caso da capela 

mortuária que sendo uma obra de empreitada tem que avançar na sua totalidade. Se não houvesse 

estas transferências de verbas que vieram do ano passado não seria possível concluir a capela 

mortuária este ano.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Queria dar nota do seguinte, neste primeiro trimestre, dos investimentos que vêm da Câmara 

Municipal, já atingimos metade daquilo que conseguimos trazer o ano anterior. Há algum mérito na 

nossa parte neste feito, indicado pelo próprio executivo camarário, visto que estamos sempre 

disponíveis para trabalhar em parceria. Quando necessitamos de pedir material para fazer pequenos 

alargamentos ou manutenções das vias, a Câmara está sempre disponível para nos ajudar.” Em 

conclusão refere, uma vez mais, que “não pode aceitar que digam que é gestão poupadinha, uma vez 

que é uma gestão de estratégia da nossa parte em relação aos projetos que pretendemos fazer e os 

objetivos que pretendemos atingir.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta à poupança de 500,00€ das senhas de presença indica que esta poupança não é de 

certeza de uma só pessoa. Referindo que o executivo realiza reuniões semanais e por vezes não é 

possível realizar as mesmas, por incompatibilidade de agenda, visto que existem, às vezes, reuniões 

sobrepostas e é exigida a presença da Sr.ª Presidente. Refere que nem sempre é possível a realização 

das mesmas, na mesma semana, porque as pessoas têm a sua vida e desse modo, nem sempre é 

possível estarem presentes em todas. Indica que se houver o número suficiente de pessoas para 
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aprovação dos documentos, não há nenhum inconveniente, de não estarem presentes todos os 

elementos na reunião, visto que entregaram a justificação da não comparência. ---------------------------- 

Em relação às doações das retribuições, informa que tinham essa medida no programa eleitoral em 

que consistia doar parte do valor ao desenvolvimento social da freguesia, indicando que é uma 

medida que ainda não conseguiram concretizar. A Sr. ª Presidente Susana Mortágua questiona o José 

Lourenço se este estava a associar este assunto ao ponto do regime a tempo inteiro, ao que o 

próprio responde que não. E a Sr. ª Presidente indica que então não entendeu a questão colocada.--- 

José Lourenço pede a intervenção ao presidente da mesa, o qual permite a palavra informando que 

tem que ser muito breve.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== José Lourenço: “Relativamente ao vogal, a especulação foi feita porque a junta tem dois vogais, 

à partida os cinco participaram, em simultâneo, nas reuniões e a diferença dos 500,00€ é a diferença 

do valor das senhas de presença de um vogal para o outro. O que se pressupõe que um dos vogais 

que está a receber menos 500€ faltou a 40 por cento das reuniões. Daí se fazer a observação que 

tem que haver um dever de lealdade e solidariedade para quem tem que tomar a decisão, quando 

não podemos temos que dar o lugar a outro.” Continua a sua intervenção, indicando que o que quis 

dizer em relação à doação, tem haver com a promessa eleitoral que referia que as retribuições eram 

doadas para a ação social. Em conclusão, reforça que a questão que colocou foi: quanto é que deu? 

se vai dar? e se tem intenções de dar? Menciona que estas questões nada têm  a ver com o regime 

que vai ser votado no ponto a seguir.------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questiona a Sr.ª Presidente se já tinha terminado a sua 

intervenção, ao que a mesma responde que pretendia responder.----------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente indica que no manifesto eleitoral não fala da doação para a ação social, mas que 

iam doar em prol do desenvolvimento da freguesia. E questiona o José Lourenço se no próprio 

manifesto fala em ação social. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio e passa a ler o que está escrito no respetivo documento “doação da 

parte do salário obtida enquanto presidente da junta e todo o executivo para ajudar o 

desenvolvimento: criar a rede de apoio social“. A Sr.ª Presidente interrompe indicando que isso era o 

que estava mais à frente no texto, em que o José Lourenço responde que o item principal é “Ação 

social e saúde”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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===Sr.ª Presidente responde que tudo o que seja investimento num parque também pode ajudar à 

ação social. “De início, o que foi definido, foi que, em quanto executivo, não iríamos retirar ajudas de 

custos das deslocações realizadas ao terreno (temos uma área territorial muito vasta)”. Referindo 

que poderiam tê-lo feito e depois, em seguida, tê-lo-iam doado para ficar registado o que foi, 

efetivamente, doado. Indica que se verificarem nos documentos houve um decréscimo de mil euros 

nas ajudas de custo em relação ao mandato anterior. --------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia interrompeu a Sr.ª Presidente indicando que a sua 

intervenção já ia em 19 minutos e que tinha que concluir a sua intervenção. --------------------------------- 

===Sr.ª Presidente: Para concluir refere que “Ainda não houve uma decisão sobre a doação, não 

estamos a retirar as despesas e isso acaba por ficar na junta, claro que depois, é difícil de quantificar 

o valor doado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia interveio e indica ao José Lourenço que o mesmo não 

esteve atento à segunda reunião de 2017, mencionando que uma pessoa do público já tinha 

colocado essa questão ao executivo e foi justificado na hora. Terminando a sua intervenção indicou 

que de qualquer modo o programa eleitoral não era o programa da junta de freguesia.------------------- 

Assim, e depois de discutido e apreciado o ponto 3, foi colocado a votação, tendo sido aprovado com 

7 abstenções (Adalberto Caçoilo, Cátia Monteiro, Isabel Quintela, João Vieira, José Lourenço, 

Guilherme Soares e Helena Oliveira) e 6 votos a favor (António Choupeiro, Ana Oliveira, Hernâni Dias, 

Josefa Tavares, Manuel Murça, Ricardo Gomes).---------------------------------------------------------------------- 

=== José Lourenço pediu a palavra para fazer a declaração de voto do Nosso Partido é a Nossa Terra: 

“Queria fazer uma pequena notazinha, indicando que, pelo que consta nos documentos, a poupança 

em ajudas de custo, foi de 1.661,00€ euros. Antes de passar a ler a declaração de voto verbal, queria 

dar nota ao Sr. Presidente da Mesa que, de facto o público já fez esta questão e na altura a Sr.ª 

Presidente justificou que até o próprio trabalho voluntário que fizeram na elaboração dos cabazes de 

natal e o facto de terem adquirido alguns produtos para completar alguns cabazes já entrou nas 

doações.” Refere que a questão que se prende é se está quantificado, porque a lei não permite que 

se possa cumprir o que está no programa eleitoral. Ressalva que “realmente o partido e a junta não 

são iguais e a lei não permite que se possa abdicar da retribuição auferida com o cargo”.----------------- 
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Refere que enquanto os membros da assembleia de freguesia não forem esclarecidos de qual o valor 

que a presidente da junta e o executivo doaram em prol de ações sociais na união de freguesias, irá 

recordar, de novo, esta questão. Terminando a nota passou a ler a declaração de voto referindo que 

“considerando que a execução orçamental referente ao ano de 2018 esteve abaixo do que seria 

desejável, com obras e projetos por realizar. Considerando que em política não pode valer tudo, que 

não se devem fazer promessas que possam iludir as pessoas, induzindo-as em erro no seu momento 

de escolhas. Considerando que o programa eleitoral do ano de 2017 apresentado pela Sr.ª 

Presidente de Junta, referia que doaria parte das retribuições obtidas como presidente de junta, 

assim como todo o seu executivo faria o mesmo, para a ajuda ao desenvolvimento da ação social e 

saúde da nossa união de freguesias, não tendo obtido informações satisfatórias ou precisas 

relativamente às supostas doações, os elementos afetos a esta assembleia o nosso partido é a nossa 

terra abstêm-se neste ponto. Anexo 2---------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto quatro “Apreciação e votação da 1a 

Revisão Orçamental e 1a revisão ao PPI.” Questionou quem pretendia se inscrever para este ponto, 

havendo apenas a inscrição de José Lourenço.------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço congratula o executivo, visto que na documentação que foi entregue, estes 

apresentam o resultado da votação das reuniões do executivo (dados que nunca tinham sido 

apresentados), mencionando que esta atitude é uma forma de mostrar organização. Contudo, 

indicou que, se repararem no quadro de votação que entregaram existe um documento que consta 

com quatro votos assinalados e quatro assinaturas, mas no somatório dos votos temos a indicação 

de cinco votos. Conclui: “A pessoa que me quis referir falhou nesta reunião.” -------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questiona a Presidente da União de Freguesias se 

pretende acrescentar alguma informação a este ponto. ------------------------------------------------------------ 

===Sr.ª Presidente: Explica que esta forma de apresentação das propostas é o resultado do que 

pretendem implementar no trabalho, isto é, ter cada vez mais as coisas organizadas. Refere que 

“tudo o que vai à reunião de junta e que implica investimento por parte da junta será realizado o 

mais possível como forma de proposta, uma vez que é uma forma de nos organizarmos e é assim que 

a lei nos exige”. Ressalva que “ estamos empenhados em que haja mais transparência naquilo que 
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são as nossas decisões. Desta forma, a informação torna-se mais explícita e clara para quem quiser 

consultar as atas e toda a documentação referente à mesma.----------------------------------------------------- 

===Assim, e sem mais questões, foi colocada à votação o ponto 4 tendo sido aprovado por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto cinco “Apresentação, e apreciação 

do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da União das Freguesias e respetiva 

avaliação” Questionou quem pretendia se inscrever para este ponto, havendo apenas a inscrição de 

Ricardo Gomes e José Lourenço.------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Ricardo Gomes cumprimentou os presentes e congratulou o executivo por ter apresentado este 

trabalho de inventariação dos bens da união de freguesia. Referindo que era um trabalho que ainda 

não estava feito. Indica que, uma vez que tinham este levantamento realizado e que todos os 

membros tinham a lista de imóveis que estão na propriedade da junta de freguesia e que a maioria 

eventualmente não conhecia a grande parte deles, sugeriu que seria interessante realizar uma visita 

aos terrenos com o objetivo de os membros da assembleia conhecerem as propriedades.---------------- 

===José Lourenço indica que concorda com a ideia do colega Ricardo e menciona que se a ideia for à 

avante sugere que se faça uma “patuscada” no final da visita. Continua a intervenção indicando que 

também reconhece o valor do trabalho realizado. Deu os parabéns pela iniciativa e recorda que foi 

uma sugestão feita pela nossa colega Helena e que de facto foi um trabalho meritório e tem um 

levantamento pormenorizado. A questão que coloca é a seguinte: “na hora de ter que se fazer o 

abate no inventário do material quer seja por fim de vida, por roubo ou até por dano sem reparação, 

a junta tem as credenciais para gerir esta informação, ou seja se a própria junta consegue efetuar 

alterações no próprio programa, ou se estamos na mão da empresa que tem o software e mediante 

a retribuição temos que pagar alguma coisa?” ------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra à Sr.ª Presidente.----------------------------------- 

===Sr.ª Presidente responde à intervenção do Ricardo indicando que a sugestão apresentada pelo 

próprio é bastante interessante, permitindo assim que todos conheçam o património e possamos 

estar habilitados a fazer algumas sugestões em relação ao mesmo. Em resposta ao José Lourenço, 

indica que o executivo tem a possibilidade de fazer o abate de material no software e que nem fazia 

sentido não o conseguirem fazer. Informa que de facto foi uma sugestão da Helena mas este 
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processo era uma obrigatoriedade. A junta, por lei, tinha que realizar a inventariação de bens. 

Continua a sua intervenção informando que “este serviço foi adjudicado a uma empresa externa 

porque este trabalho era muito especializado e para o fazer com os nossos próprios meios ia ser um 

trabalho muito difícil, árduo e demoroso. Indica que existem aspetos que pretendiam melhorar, 

como é o caso dos imoveis que sabem a localização, mas não sabem os limites nem os registos das 

plantas dos mesmos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia interveio  dizendo que a sugestão do Ricardo era boa, 

mas como tínhamos 41 imóveis as visitas iriam durar um ano.  Referiu que existem alguns que não 

eram de todo despropositados para quem estivesse interessado em conhecer. Indicando que talvez 

alguns deles já nem existissem.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto seis “Apresentação, discussão e 

votação das propostas de colocação de sinalização vertical.”------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia se inscrever para este ponto, 

havendo apenas a inscrição de José Lourenço.------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço indica que existem centenas de situações na nossa união que terão de ser revistas 

e terá que ser realizado um levantamento exaustivo. No entanto, tendo já identificado esta questão, 

há muito tempo, aqui no Pinheiro da Bemposta, e tendo em conta que o ponto é a aprovação da 

sinalização vertical, O nosso Partido é a Nossa Terra apresenta uma proposta de colocação de três 

sinais. “Queria deixar claro que esta questão não deve ser uma imposição desta assembleia à junta 

de freguesia. Esta deve aceitar, estudar e implementar se quiser. Fazemos a proposta, se for aceite e 

implementada tudo bem, apresentamo-la agora, se entenderem que não deve ser votada agora e 

que seja repensada e votada numa situação futura também é aceite de bom grado. Dado que é uma 

situação de sentidos de trânsito. Nós achamos que é a melhor solução, mas podem ter 

eventualmente outra ideia que podem explorar esta questão.” Pediu para a secretária da mesa 

distribuir a proposta para os restantes membros da assembleia analisarem. Anexo 3--------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia interrompeu a intervenção do José Lourenço, indicando 

que iria aceitar a proposta como uma sugestão, justificando que não podia ser aprovado situações 

sem ser as que estavam indicadas no período da ordem do dia. Referindo que depois iria partir do 

executivo a apresentação da proposta  para aprovação da colocação desses sinais.------------------------- 
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===José Lourenço: Continua a sua intervenção mencionando em que consiste a proposta 

apresentada. “Trata-se da rua da Banda da Música, atualmente tem dois sentidos e diariamente tem 

bastantes constrangimentos, mais ao fim de semana, quando há atividades na banda de música, quer 

na escola como na banda. Temos na mesma rua um estabelecimento comercial e um cabeleireiro 

onde as pessoas estacionam ali os carros. E o que acontece é que são vários os constrangimentos 

que acontecem naquela rua, desde carros que tocam uns nos outros, de carros que vão à valeta 

quando descem no sentido norte/sul. Uma das formas de diminuirmos esta questão seria segundo a 

nossa proposta a colocação de um sentido proibido desde o largo das vendas, ou seja, junto à banda 

até o largo do cruzeirinho. Na mesma linha no passeio do IC2 um sinal, pode não ser da competência 

da junta, mas terá que ser recomendado, um sinal de proibição de virar à direita porque senão for 

colocado esse sinal em plena nacional as pessoas se não repararem no sinal de proibição pode gerar 

algum constrangimento de trânsito. Para além disso, a colocação de um sinal de sentido obrigatório 

no largo do cruzeirinho que é no início da rua da Banda de Música. Isto permitiria que as pessoas 

quando entrassem naquela rua saberiam que não poderiam fazer inversão de marcha se fossem até 

meio da rua e não podiam recuar na estrada. Entendemos que esta é a melhor solução para que 

desta forma permita haver na freguesia duas vias de escoamento do trânsito, porque se limitássemos 

a única via de saída só pelo Cavaco, em dias de missa e em dias de futebol, iria haver fila de trânsito 

desde o semáforo até à linha do comboio. Esta proposta pretende que haja fluidez em que as 

pessoas possam tanto entrar por um lado e sair por outro. Sabemos que é um problema já 

identificado há muitos anos, se noutras alturas não houve vontade de o fazer, achamos que neste 

momento é a altura para o fazermos e acabarmos com este problema de uma vez por todas.”---------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra à Sr.ª Presidente.----------------------------------- 

===Sr.ª Presidente responde à intervenção indicando que a junta não tem competência para decidir 

sinais, porque essa competência é da Câmara Municipal. Refere que” não havendo uma postura e 

regulamento de trânsito nas freguesias temos que ir de alguma forma aprovando estes sinais e acho 

que estas propostas que nascem na Junta de Freguesia e que também poderão nascer na assembleia 

municipal ajudam a que se consiga ir implementando alguma sinalização. Portanto, acho que apesar 

de não termos a competência de decisão sobre estes sinais é importante o trabalho que estamos 

aqui a fazer (levantamento, sugestões e propostas que depois são levadas ao gabinete de trânsito da 

autarquia que as analisará). Se esta questão de alteração de sentido fosse fácil de implementar 
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certamente já tê-lo-iam feito”. Na sua opinião esta situação devia ser realizada como um debate, 

porque antes de se levar esta proposta à Câmara Municipal devia-se falar com os residentes desta 

rua. “É uma preocupação que temos e vamos refletir sobre esta proposta”, indicando que era 

importante encontrar uma solução.--------------------------------------------------------------------------------------- 

===Assim, e sem mais questões colocadas foi colocada à votação o ponto seis tendo sido aprovado 

por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto sete “Proposta de Regime a Tempo 

Inteiro da Sra. Presidente da Junta – Verificação da conformidade dos requisitos legais para o 

exercício das funções a tempo inteiro.”---------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou se a Presidente gostaria de dar uma prévia 

explicação acerca deste ponto---------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente começou a explicar que começou o cargo de presidente de junta a meio tempo, 

porque na altura pensava que era o tempo necessário para executar um trabalho digno. “Porém, fui-

me apercebendo que esse meio tempo não era suficiente. Mantive-me, também, no trabalho onde 

estava a meio tempo, mas com o tempo percebi era muito difícil ter uma atividade que fosse tão 

rígida. O trabalho que tinha também exigia muito de mim e com isto deparei-me com duas situações 

que exigiam muito de mim. Este trabalho na junta não tem um horário específico, a qualquer 

momento era necessário a minha presença numa reunião ou para resolver algum problema. Deste 

modo, sinto-me bastante empenhada nesta função para a qual fui eleita e não me conseguia focar 

noutras coisas, porque há muitas exigências e muitas responsabilidades. Cada vez mais as exigências 

que são feitas por parte das autarquias são maiores e, deste modo, tive a necessidade de me dedicar 

a este cargo a 100 por cento porque quero sempre melhorar mais e fazer mais e este cargo absorve 

totalmente o meu tempo. Por estas razões, decidi dedicar-me a tempo inteiro a este cargo na junta 

de freguesia.” Explicou que verificou os requisitos legais para o exercício de funções a tempo inteiro. 

“No caso de freguesias que não têm os dez mil habitantes ou mais de cem mil quilómetros 

quadrados, têm que se reger pelo exercício de tempo inteiro do n.º 3 do artigo 27 que diz: podem 

exercer em mandato de regime de meio tempo o presidente da junta de freguesia com mais de mil 

eleitores e regime de tempo inteiro o presidente da junta de freguesia com mais de mil e quinhentos 

eleitores desde que as respetivas freguesias no encargo anual com a respetiva remuneração, não 
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ultrapasse o valor de doze por cento do valor total geral da receita constante da conta de gerência do 

ano anterior nem do valor escrito do orçamento em vigor. É válida a requisição de tempo inteiro das 

funções de presidente da junta de freguesia. “Quero esclarecer que o regime de tempo inteiro 

consiste na remuneração, nas despesas de representação, nos dois subsídios extraordinários, nos 

descontos da segurança social e no subsídio de refeição. Destes direitos de tempo inteiro informo 

que não vou retirar as despesas de representação”. ----------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia se inscrever para este ponto, 

havendo apenas a inscrição de José Lourenço.------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço Questionou a Sr.ª Presidente sobre o que iria fazer com o valor das despesas de 

representação que tem direito, se o iria doar ou ficava no saldo da gerência.--------------------------------- 

===Sr.ª Presidente respondeu que não faz sentido estar a retirar para depois ser doado, o valor fica 

no saldo da gerência para a junta investir nos projetos previstos. ------------------------------------------------ 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto oito “Apreciação do Relatório do 

Direito de Oposição.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia se inscrever para este ponto, 

havendo apenas a inscrição de José Lourenço.------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço pretendia fazer uma pequena observação ao relatório, que é obrigatório, 

indicando que já é o segundo ano que este relatório é apresentado aos membros da oposição. “Os 

membros da oposição como é natural, têm os seus direitos e também têm deveres. Tendo em conta 

o ano 2018. Na prática e na generalidade todos concordamos com o que o relatório nos apresenta, 

mas queremos recordar que se passaram algumas questões em algumas assembleias que foram algo 

desagradáveis. Em que na prática, em algumas situações, foi nos cortado ou retirado a palavra ou 

que nos foi exigido olhar para a mesa e não para o público, insinuações do livre pensamento dos 

membros quase como se não pensassem por eles próprios (cada um pensa com a sua cabeça), ou 

seja, estas pequenas coisas na prática acabaram por, no fundo, em algumas situações nos inibir do 

nosso direito e do nosso sentimento como oposição. Aliás nas conclusões deste mesmo relatório, na 

alínea D, em que refere que não foi nenhum dos titulares do direito de oposição apresentada 

qualquer reclamação ou voto de protesto. Por analogia, poderíamos considerar e poderia ter 

considerado o voto de recomendação, na prática o que nós apresentamos foi uma maneira simpática 
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de apresentar um voto de protesto. Podia ter feito essa analogia e ter entendido que realmente era 

um voto de protesto por uma questão de simpatia e para que o ambiente ficasse resolvido 

definitivamente e em boa hora foi apresentado porque na prática o ambiente melhorou duzentos 

por cento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Terminada a ordem de trabalhos, António Choupeiro, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a 

palavra ao público presente, tendo sido solicitada intervenção de Álvaro Marques------------------------- 

===Álvaro Marques: Sobre a rua da Banda de Música parte do problema tem a ver com a valeta que 

lá existe. Na sua opinião devia se arranjar as valetas com manilhas e tapar e assim, uma parte do 

problema já ficava resolvido. Porque está sujeito os carros ao tentarem se desviar de outros caírem 

nas valetas danificando os mesmos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sr.ª Presidente.--------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente: respondeu que esta situação teria que ser bastante analisada e até 

mesmo a questão dos sentidos de trânsito.------------------------------------------------------------------

Sem que mais ninguém usasse da palavra o Presidente da Mesa de Assembleia deu por terminados 

os trabalhos desta assembleia de freguesia pelas 23 horas e 30 minutos, da qual se lavrou a presente 

ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos da mesa.-------------------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia 

António Marques de Oliveira Choupeiro 

 

                       A 1ª Secretária             A 2ª Secretária 

                     Ana Filipa Bizarro Oliveira                        Cátia Susana de Pinho Monteiro 

 


