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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 

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

sessão ordinária, na antiga sede da extinta Junta de Freguesia de Palmaz, a Assembleia de Freguesia 

desta União de Freguesias, com a presença de todos os seus membros exceto José Lourenço que foi 

substituído por Eduardo Ferreira, Guilherme Soares que foi substituído por Renata Pinho e Ricardo 

Gomes que foi substituído por Vera Domingues. 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 2ª Revisão Orçamental e 2ª revisão ao PPI. ---------------------------- 

Ponto Quatro: Apreciação e Votação do contrato interadministrativo de delegação de competências 

na União da Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz para o desenvolvimento de 

atividades de animação e de apoio à família no âmbito da Educação pré-escolar e gestão dos 

refeitórios escolares do 1º ciclo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a 

Junta da União de Freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

====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, 

solicitou a inscrição dos membros da assembleia de freguesia para o período de antes da ordem do 

dia. Inscreveram-se para este período: Ana Oliveira, Eduardo Ferreira, Renata Pinho, Isabel Quintela, 

João Vieira, Adalberto Caçoilo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Ana Oliveira após saudar todos os presentes referiu que pretendia saber qual o ponto de 

situação da construção da capela mortuária. --------------------------------------------------------------------------- 

===Eduardo Ferreira cumprimentou todos os presentes e deu os parabéns pela festa do foral, 

porém, deixou um reparo que este evento deveria ser diversificado porque os espetáculos que lá se 
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realizaram, que são muito bonitos, eram exatamente iguais aos do ano passado. Sugere que deveria 

ser trabalhado um tema para se ir diversificando os espetáculos todos os anos, para que este evento 

aos poucos não vá perdendo visitantes e termine em desuso, visto que são sempre os mesmos a 

participar e é sempre a mesma dinâmica. Congratulou o evento dos minis que ocorreu no domingo 

dando os parabéns ao Clube de Minis de Portugal pela boa iniciativa-------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente cumprimenta todos os presentes e inicia a sua resposta à questão colocada por 

Ana Oliveira sobre a capela mortuária. Referindo que a Junta de Freguesia tem feito tudo o que está 

ao alcance para dar continuidade à obra e nunca indicaram que não a iriam concretizar. No entanto, 

menciona que tem de deixar claro que a obra nunca deveria ter sido iniciada nas condições que 

começou, e passou a explicar: “O terreno com as condições atuais não permite a legalização da 

construção da capela mortuária devido à existência do edifício ao lado do terreno. Fizemos um 

pedido de licenciamento da capela mortuária à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e o mesmo 

foi indeferido”, passando a ler o que consta no parecer técnico da Câmara Municipal: “ A pretensão 

não cumpre a alínea a) do n.º1 do artigo 21º do RPDM, dado que pese embora o prédio tenha acesso 

à via pública, a construção não confronta diretamente com esta, dado que se desenvolve em 

segunda fila, originando desordenamento a nível urbanístico. Pese embora a pretensão seja uma 

obra realizada pela União de Freguesias e por tal isenta de controlo prévio, nos termos do disposto 

no n.º 6 do artigo 7º do Regulamento Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), deve observar as 

normas legais e regulamentares nomeadamente as constantes no PDM, o que não se verifica como 

no referido ponto. Ou seja, face ao exposto no ponto n.º 5 emite-se o parecer desfavorável à 

obtenção, ou seja, ao pedido de licenciamento.” Ao terminar a leitura do parecer referiu que “ somos 

uma autarquia, no entanto, devemos cumprir com a legislação.” Referindo que “estamos aqui para 

gerir o bem público com o máximo rigor e responsabilidade cumprindo sempre os trâmites da 

legislação e para sermos exemplos para os cidadãos. Uma junta de freguesia não está acima da lei. 

Temos aqui um problema que nos deparamos ao longo da construção da capela mortuária, isto é, 

temos um terreno que não nos permite a sua construção”. Continuou, indicando que para quem 

questiona o que está a ser feito para resolver este problema, informa que já estão a entrar em 

conversações com o proprietário do terreno no sentido de negociar a compra do mesmo. Continua a 

sua explicação afirmando que “outro problema que justifica, quando digo que a obra nunca devia ter 

começado, é o facto de a obra não ter projetos (não tem o projeto de estabilidade, de águas 

residuais, de águas pluviais, entre outros). Quando se inicia uma obra devem ter sempre os projetos 
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iniciais para a sua construção. Tratando-se de edifícios públicos as exigências são ainda maiores. Para 

além destes projetos temos também que ter obrigatoriamente o projeto de segurança do imóvel e o 

projeto de gestão de resíduos.” Para solucionar este segundo problema a Sr.ª Presidente informou 

que pediu apoio à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis para a concretização destes projetos e 

estes têm sido pressionados para os entregar à Junta de Freguesia, referindo que “hoje foram 

entregues parte desses projetos e as plantas e temos também o mapa de quantidades, falta o 

orçamento, que é a base para lançarmos a consulta prévia e só com este trabalho todo é que é 

possível lançar o concurso. Ainda não está aqui tudo mas já tem muito trabalho feito entregue. 

Vamos só aguardar dois projetos que estão em falta. Estas coisas demoram o seu tempo, fomos 

sempre pressionando os técnicos da Câmara Municipal para que estes projetos fossem concluídos.” 

Continuou a sua resposta indicando qual o investimento necessário para executar a obra da capela: 

“Já investiram 30.446,52€, prevê-se agora a necessidade de investir 85 mil euros para a conclusão do 

edifício e depois mais 25 mil euros para os arranjos exteriores.” Indicou que as duas últimas parcelas 

eram previsões. Informou que o total desta obra iria ficar por 140.000,00€, fora a questão das 

compras dos terrenos que já foram adquiridos e o que falta adquirir para concluir o processo de 

acordo com a lei. Reforçou novamente que a junta tem que ser exemplo para os cidadãos, até 

porque estão sujeitos a maiores responsabilidades. A Sr.ª Presidente informou que para a realização 

desta obra foi angariado e entregue pela população cerca de (valor aproximado) 13.500,00€, a 

Câmara Municipal vai apoiar com 25.000,00€ e o investimento da Junta de Freguesia é de 

101.000,00€, fora a aquisição do terreno. Para terminar a sua resposta, refere que “a dificuldade da 

continuação da obra são os procedimentos de acordo com a lei para que a mesma se torne legal, 

indicando que esta é a maneira do executivo realizar as suas tarefas, sempre com o máximo rigor e 

responsabilidade”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respondendo a Eduardo Ferreira em relação à feira quinhentista, refere que concorda com a opinião 

deste, embora o executivo tenha reparado que este ano houve um aumento do número de visitantes 

apenas no dia 14, uma vez que no dia 15 é sempre um dia difícil por haver outras festas e romarias 

que já têm muitos anos e é difícil conciliar com essas tradições. Concorda que devem apostar em 

dinâmicas diferentes e eleger temas que tenham a ver com a história local, para que este evento 

tenha mais adesão e notoriedade junto da população. Refere que para melhorar este evento é 

necessário mais trabalho, mais organização e é necessário começar a organizá-lo atempadamente, 

indicando que é um desafio que já tinham pensado em colocar em prática de forma a cativar mais os 
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participantes e os visitantes. Para terminar, a Sr.ª Presidente também congratulou o evento do clube 

dos minis indicando que foi um evento bastante interessante. ---------------------------------------------------- 

===Renata Pinho, por sua vez, refere que tinha algumas questões pertinentes a colocar: Começando 

por indicar que as placas de toponímia situadas na zona do cruzamento de Nespereira de Cima em 

direção a Vilarinho de S. Luís estão a cair e necessitarem de ser substituídas por novas placas, bem 

como a placa situada no lugar da Quinta que está partida a meio e está segura apenas pela placa da 

rua; Outra situação que pretendia fazer referência tem a ver com a zona do rio, mais propriamente o 

parque Bento Carqueja e a questão da mini hídrica. Refere que o rio está muito assoreado e deveria 

ter uma intervenção mais séria, questionando o executivo se tem planeado algum tipo de 

intervenção para solucionar este problema, ou se tem supervisionado a central, visto que não estão a 

cumprir minimamente com o que foi proposto na altura. Indicou que a queda dos peixes está sempre 

seca, não passa nenhuma água, convidando esta assembleia de freguesia a visitarem o local e 

verificarem esta situação, mencionando que antes existiam naquele local lontras e outros animais 

que com o tempo acabaram por desaparecer. Continuou a sua intervenção referindo que como 

aquela zona nunca foi desassoreada, a água tem tendência a subir e inunda completamente o parque 

Bento Carqueja impossibilitando a utilização do mesmo para lazer como já foi noutros tempos. Para 

concluir a sua intervenção, indica que a estrada dessa zona está completamente intransitável (tanto 

pelo pavimento como pela vegetação) necessitando de limpeza e requalificada. ---------------------------- 

===Isabel Quintela cumprimenta todos os presentes e questiona qual o ponto de situação do parque 

infantil de Travanca, porque verificou que já existia lá o material e as máquinas, mas ainda não 

estava ninguém a trabalhar, bem como o ponto de situação da rua dos Meeiros se vai ser 

pavimentada ou não. Indicou que fizeram os passeios para passarem os caminheiros de Santiago de 

Compostela e a par do passeio ao lado da Estrada de Real também tem buracos e mais à frente dessa 

estrada tem os caixotes do lixo que estão uma miséria, tem um caixote do lixo todo arrebentado, os 

ecopontos estão atrás do caixote do lixo. Na sua opinião deveriam fazer uma intervenção para que os 

caixotes e os ecopontos estivessem mais organizados e fossem substituídos os caixotes do lixo 

danificados. Por fim, queria dar uma palavra de agradecimento à Junta de Freguesia pela ajuda que 

deram à Associação Cultural de Travanca no evento “Há festa na aldeia”. ------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente concordou com a situação das placas de toponímia na zona de Palmaz, indicando 

que estas estão muito degradadas e que obriga ao levantamento do nº de placas em mau estado. 
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Informou que a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis pediu para sinalizar estas situações para 

estes efetuarem uma substituição mais organizada e neste momento o executivo está a tratar desse 

levantamento. Em relação ao parque Bento Carqueja, a questão de desassorear o rio deve ser 

pensada para perceber qual seria o objetivo de desassorear o rio, referindo que este tipo de ações 

não é da competência da junta de freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

===Eduardo Ferreira interrompe a intervenção da Sr.ª Presidente indicando que esta devia visitar o 

local, porque o sítio que por onde devia passar água e os peixes, não tem água e a parte que está 

assoreada faz com que o rio suba, quando não devia subir. Refere que a mini-hídrica está a levar a 

água toda e não está a passar nenhuma para os peixes. ------------------------------------------------------------ 

===Sr.ª Presidente continuou a sua intervenção mencionando que em relação ao estado da via dessa 

zona já foi efetuada uma pequena intervenção na mesma no ano passado, indicando que este ano 

iriam proceder a limpeza da vegetação e iriam identificar esta rua e comunicar à Câmara Municipal, 

visto que é da sua competência a requalificação da mesma. Em resposta às situações de Isabel 

Quintela explicou que a obra do parque infantil já iniciou, que foram já montados os equipamentos e 

na quinta-feira vão colocar o piso. Indica que a obra de requalificação deverá ficar pronta entre esta 

semana e a próxima. Em relação à rua dos Meeiros ficou para aquando da preparação do orçamento 

para este ano, a Câmara Municipal não considera uma rua prioritária, propôs uma parceria (davam as 

massas betuminosas e a junta a mão-de-obra) com a junta para a realização desta requalificação. A 

junta pediu orçamento para a execução da obra, contudo o valor era muito elevado (acima de 27 mil 

euros). Neste momento estão a estudar uma solução para ver se a Câmara Municipal prepara melhor 

o pavimento para que o encargo para a Junta de Freguesia não seja tão elevado. Apesar de acharem 

que é uma via de ligação muito importante, esta obra não é da competência da Junta. Tomou nota 

da situação da outra rua degradada (Estrada Real). Informou que estão com falta de pessoal e deste 

modo a candidataram-se aos contratos CEI para poderem reforçar a equipa e poderem dar 

continuidade aos trabalhos de reparação que são da sua competência. Por esta razão, pediram à 

Câmara Municipal para efetuarem a requalificação das vias das três freguesias e usarem a nova 

máquina que adquiriram que dá mais durabilidade ao pavimento. Em relação aos passeios informa 

que essa obra ainda não está terminada, ainda faltam terminar os remates e que ia comunicar à 

Câmara Municipal a questão dos caixotes do lixo. -------------------------------------------------------------------- 
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===João Vieira cumprimentou todos os presentes e informou que no cruzeiro à uma parte em pedra 

que está partida e está prestes a cair. Pretendia que o executivo verificasse esta situação; Referiu 

que o acesso ao campo do Futebol Clube Pinheirense está uma miséria (indicando que não sabe se 

esta obra de requalificação do pavimento é da competência da Junta ou se é da Câmara Municipal) 

mencionando que mais parece “um campo de batalha” do que uma estrada, visto estar bastante 

degradada e cheia de buracos. Com o início da época de futebol vem muita gente a este local e não 

existem condições para aceder ao mesmo. Caso a Junta possa fazer algum tipo de requalificação 

deveria pensar fazê-lo porque aquela rua merece a devida atenção; verificou que tem máquinas de 

alcatroamento paradas em frente à “tasca” gostaria de saber se vão ser realizadas algumas obras de 

requalificação naquele sítio ou se em todas as freguesias. --------------------------------------------------------- 

===Adalberto Caçoilo cumprimenta todos os presentes e o executivo e dá os parabéns à Junta de 

Freguesia porque já colocou a página do site da Junta a funcionar e acha importante o irem 

alimentando e se as pessoas acharem que há alguma informação pertinente deveriam fazer chegar à 

Junta para que seja divulgado por esse canal. Saudou a colocação dos bancos novos no cruzeiro. 

Outra situação que colocou foi que na assembleia de abril foi questionado sobre as placas de 

toponímia e na altura foi dito que era necessário fazer um levantamento de todas as placas que 

existiam. Pretendia saber se já foi realizado esse levantamento porque já passaram mais de 5 meses; 

Outra situação tem “a ver com o cruzamento na rua 15 de agosto, as pessoas têm que colocar o 

carro quase todo de fora da estrada para verificar se vem algum carro ou não”. Sugeriu a colocação 

de um espelho ou a Junta tentar criar uma maior visibilidade naquele local para não acontecer 

situações deste tipo. Continua a sua intervenção mencionando que nas últimas semanas tem visto 

com bastante frequência (de manhã, à tarde e à noite) a GNR na freguesia, refere que é positivo e é 

bom que ande nesta zona, mas gostaria de saber se há alguma razão que a Sr.ª Presidente da Junta 

tenha conhecimento, porque não é normal de um momento para o outro haver tanto 

patrulhamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente iniciou a sua intervenção dando resposta às questões levantadas por João Paulo, 

indicando que em relação ao cruzeiro já foram ao local e por ser uma peça diferente já falaram com o 

vereador Rui Luzes Cabral a pedir opinião sobre o seu restauro. Em relação à rua do Futebol Clube 

Pinheirense indicou que o orçamento para este ano já está condicionado, visto que a obra da capela 

mortuária absorve um grande valor no investimento. “Será uma rua que poderemos identificar para 
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ver se no próximo ano podemos dar alguma dotação no orçamento. É claro que se víssemos alguma 

verba disponível poderia ser uma das ruas que nessas parcerias poderíamos fazer, mas para já não se 

vai realizar.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===João Vieira interrompeu pedindo para tapar pelo menos os buracos já que não há previsão para 

pavimentar aquela rua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===A Sr.ª Presidente continuou a dar a resposta indicando que relativamente às máquinas, no início 

do ano passado, identificaram algumas vias que achavam que eram prioritárias para a Câmara 

Municipal fazer. Como esta adquiriu novas máquinas vão requalificar a rua Avelino Tavares, a rua dos 

Soares, a rua da Ucha em Figueiredo e em Palmaz vai requalificar a Travessa das Fontainhas e a rua 

das Laranjeiras. Em relação ao site, agradece as felicitações deixando o apelo que o site é de todos, 

quanto mais informação puderem fazer chegar mais rico se torna. Sobre a questão das placas de 

toponímia ainda não foi possível fazer as mesmas porque tiveram que tratar de outras obras (por 

exemplo parque infantil) mas informou que para o ano espera tratar de colocar as novas placas de 

toponímia na união de freguesias. Em relação à visibilidade do cruzamento informou que vai analisar, 

porque a dificuldade desse cruzamento tem a ver com a curva e a colocação de um espelho poderá 

não ajudar. Para terminar, informa que a GNR é uma entidade autónoma e está a fazer o trabalho 

deles e não tem nenhum conhecimento sobre a presença deles na freguesia, reforçando mais uma 

vez que estarão a fazer o trabalho deles e que é positivo para a nossa freguesia. ---------------------------- 

====O presidente da mesa de assembleia declara que a mesa aceita a proposta do voto de 

recomendação entregue pela Helena Oliveira do partido Bloco Esquerda Anexo 1 Esta proposta é lida a 

todos os presentes e colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia deu início ao período da ordem do dia passando, de 

imediato, para o ponto um da ordem do dia “Leitura e votação da ata da sessão anterior”. -------------- 

====Sr.º Presidente da Assembleia questionou quem pretendia se inscrever neste ponto ao qual não 

obteve resposta indicando que o nome do João Paulo na ata estava incorreto “João Oliveira” e que já 

foi corrigido, passando de seguida este ponto a votação, sendo que este foi aprovado com abstenção 

de Eduardo Ferreira e Renata Pinho. ------------------------------------------------------------------------------------

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.” Foi 
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questionado quem pretendia se inscrever neste ponto, tendo havido apenas a inscrição de Adalberto 

Caçoilo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Adalberto Caçoilo iniciou a sua intervenção dizendo que das atividades da junta nota-se um 

ligeiro decréscimo. Referindo que isto o preocupa, visto estar a meio do mandado e estas estarem ao 

nível de 27,25% enquanto a receita está mais equilibrada. Na sua opinião “estamos a meio do 

mandato, deveria ter sido feito mais investimento na união de freguesias. Diz que nota que não tem 

sido realizado os devidos trabalhos de limpeza” ----------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente em resposta a Adalberto refere que em relação às limpezas, como têm falta de 

pessoal, tiveram a necessidade de contratar mais pessoal e com isto têm dificuldade de recolher 

atempadamente os resíduos das limpezas. Referiu que estiveram três funcionários de baixa, em 

simultâneo, durante vários meses e isso atrasou a continuidade dos trabalhos. “A falta de execução 

prende-se com o facto de termos uma obra que nos vai absorver muito do nosso investimento e 

estão a aguardar a conclusão dos processos, há muito trabalho feito que foi entregue hoje e quando 

entregar os restantes trabalhos vamos estar em condições para decidir o que vamos fazer.” 

Continuou indicando que o orçamento ainda não reflete a obra que está a ser feita, mais 

propriamente, o parque infantil (investimento mais de 30 mil euros) e refere que se tivesse refletida 

já tinha outro impacto no orçamento. Termina a sua explicação dizendo que trabalha todos os dias 

para conseguir fazer obra, fazer o que são as suas competências e as suas responsabilidades, 

querendo sempre fazer as coisas com planeamento rigor e muita responsabilidade. ----------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia deu como terminado este ponto e deu-se início ao ponto 

três “Apreciação e votação da 2a Revisão Orçamental e 2a revisão ao PPI.” Questiona a Presidente da 

União de Freguesias se pretende acrescentar alguma informação a este ponto. ----------------------------- 

===Sr.ª Presidente refere que esta revisão orçamental tem haver com a verba que a Câmara 

Municipal atribuiu à Junta de Freguesia para apoiar a obra do parque infantil, atribuindo assim 20 mil 

euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia falar acerca deste ponto. Não 

havendo pedido de esclarecimentos, foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Deu como terminado este ponto e deu-se início ao ponto quatro “Apreciação e Votação do contrato 

interadministrativo de delegação de competências na União da Freguesias de Pinheiro da Bemposta, 



 

 
9 

Travanca e Palmaz para o desenvolvimento de atividades de animação e de apoio à família no âmbito 

da Educação pré-escolar e gestão dos refeitórios escolares do 1o ciclo, a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis e a Junta da União de Freguesias.” Pediu à Presidente da União de 

Freguesias para dar uma breve explicação sobre este ponto. ------------------------------------------------------ 

===Sr.ª Presidente deu uma breve explicação indicando que este contrato tem a ver com o 

desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família no âmbito da educação pré-escolar e 

gestão de refeitórios escolares do 1º ciclo indicando que não há mais nada a acrescentar sobre este 

ponto visto que todos os anos se celebra este contrato com a Câmara Municipal de Oliveira de 

Azeméis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia falar acerca deste ponto. Não 

havendo pedido de esclarecimentos, foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. - 

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

palavra ao público presente, tendo sido solicitada intervenção de Vítor Choupeiro, Artur Costa, 

Nuno Jesus, Agostinha, Luzia Sobral e José Soares ------------------------------------------------------------------- 

=== Vítor Choupeiro cumprimenta todos os presentes e inicia a sua intervenção indicando que falou 

na última assembleia que Travanca tinha 4 km de Caminhos de Fátima e sente-se satisfeito porque 

alguns quilómetros já foram feitos e foi inclusive alertado para a Estrada Real, visto que os passeios 

estão feitos, mas não estão devidamente concretizados. “Relativamente aos passeios na avenida Sá 

de Carneiro ou por incompetência daquela altura da Câmara Municipal ou do empreiteiro, perto da 

ponte não existe nenhum passeio, gostava que essa rua fosse contemplada com os passeios, uma vez 

que em Santiago de Riba Ul ou em Lações as pontes foram executadas com o alargamento do 

passeio.” Deixou outro alerta indicando que na rua do Pégo fosse também contemplada com um 

passeio porque também está na rota dos Caminhos de Fátima. Alertou o executivo para um 

problema grave de sinalizações, na saída da zona industrial Ul -Loureiro as pessoas estão a utilizar a 

saída Besteiros -Ul, o acesso à autoestrada presumo que no cruzamento que dá para Damonde -

Besteiros verifica-se um aumento de viaturas pesadas que acabam por desgastar o piso da rua. 

Sugere que deveriam alertar esta situação à Câmara Municipal para que fosse colocado uma 

sinalização a proibir veículos pesados nessa saída. Pediu para fazerem as limpezas no lugar de 

Damonde porque como não há limpeza, as águas pluviais andam por cima do pavimento e acaba por 

deteriorar ainda mais o piso da estrada. Agradece a execução da obra do parque infantil e questiona 



 

 
10 

se há aproveitamento de algum material que tinha no antigo parque e se sim qual a finalidade do 

mesmo. Para terminar alertou para o estado de degradação do polo desportivo de Travanca e 

sugeriu solicitar à Câmara Municipal para arranjar um projeto para a sua recuperação. ------------------- 

=== Artur Costa – Cumprimenta todos os presentes e inicia a sua intervenção referindo que fez parte 

do anterior executivo e que não foi candidato nas últimas eleições. No que refere à capela mortuária 

de Palmaz esclarece que fizeram o projeto e que se reuniram com o vereador da Câmara Municipal, 

Dr. º Ricardo Tavares. Refere ainda, que o projeto foi entregue na Câmara Municipal e que “parece 

que foi feito ilegal, mas não foi”. A incapacidade de resolver os assuntos deve ficar com cada 

executivo. Reforça, mais uma vez, que o que interessa ao povo de Palmaz é a capela mortuária. 

Informa os membros da assembleia e público presente, que foi entregue um abaixo-assinado pelos 

elementos que constituíram o grupo de angariação de fundos para a capela mortuária, mas que até 

ao momento não receberam qualquer resposta da parte do executivo. Relativamente à legalidade do 

projecto, refere que acha estranho pois a função da Câmara Municipal não é fazer projetos, a 

Câmara Municipal até já contribuiu com 25 mil euros (será para colocar a capela a baixo?). “A 

Câmara Municipal tem conhecimento da capela mortuária e por tanto tudo o resto cabe à Junta de 

Freguesia fazer, ou não fazer.” Termina este tema referindo que não falará mais sobre este assunto e 

que fará o que achar mais certo. Outro assunto que alertou foi sobre um “buraco” já existente há 3 

meses, numa estrada na zona da Bolfeta. Alertou para a limpeza da marginal do rio Caima. 

Referenciou também alguma desigualdade / desfasamento da limpeza na freguesia de Palmaz. 

Alertou para vários postes de iluminação públicos que estão fundidos. Terminou a sua intervenção 

referindo que estará atento às ilegalidades e que sobre a capela mortuária é um assunto encerrado, 

e que pensa que não está a ser tratado da forma que o povo de Palmaz merece. ---------------------------- 

=== Sr.ª Presidente responde primeiro ao Sr. º Vítor Choupeiro “sobre os Caminhos de Fátima que há 

situações que já foram identificadas e reportadas e outras que serão, pois, faz sentido… A situação 

dos camiões / viaturas pesadas terá de ser averiguada para também ser possivelmente sinalizada 

junto da Câmara Municipal. A limpeza em Damonde já foi feita este ano, mas possivelmente nesta 

altura já estará a necessitar. Relativamente ao parque infantil e ao equipamento ele estava 

efetivamente muito degradado, a empresa já nos tinha dado um orçamento, mas a degradação torna 

difícil essa requalificação.” Sobre o polidesportivo de Travanca responde que já pediram orçamentos 

e que preveem algumas obras de manutenção para a preservação do campo. Em resposta a Artur 
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Costa indica que quando se fala na Capela Mortuária temos que ser diretos porque é a realidade e a 

verdade. “A construção em si não é possível para já legalizar (o que não quer dizer que isso não 

venha a ser possível quando a questão do edifício que está em frente for resolvida). Quando diz que 

entregaram o projeto na Câmara Municipal é um projeto de licenciamento, certo? Pois há uma 

diferença entre projeto de licenciamento e projeto de execução. O projeto de licenciamento não tem 

definido o que são os materiais. O projeto não é a escala 1:100, pois não se constrói, sobretudo em 

obras públicas à escala 1:100 (há escala 1:50, 1:20). Tem de ser ao pormenor da maçaneta. Estamos a 

falar de uma obra pública que vai para mais de 140 mil euros, uma obra de muita responsabilidade e 

não temos aqui luxos, mas a capela é uma obra que naturalmente tem que ter dignidade. A nossa 

reposta tem que ser dura e realista perante a pressão a que estamos a ser sujeitos. Só podemos fazer 

as coisas dentro daquilo que a lei nos diz e se não o fizermos quem é o principal responsável? Eu e os 

meus colegas. A Câmara Municipal tem técnicos especializados, engenheiros e arquitetos e quando 

nos disponibiliza esses meios para as autarquias e para as juntas de freguesia, nós temos que 

aproveitar esse apoio, mas claro que estamos sujeitos aos tempos que determinam, pois, têm outros 

projetos para fazer. Por isso é que as coisas demoram mais tempo, mas se tivesse-mos que contratar 

engenheiros iriamos gastar muitos milhares de euros.” Relativamente à limpeza e pela condicionante 

da falta de pessoal justificou, assim, a dificuldade em dar resposta. Relativamente à recolha/limpeza 

na rua principal em Palmaz referiu que ainda está pendente, pela necessidade de auxiliar a pedido da 

Câmara Municipal ajuda na limpeza das ruas que queria pavimentar. “Em relação aos focos de luz da 

EDP fundidos não é da competência da junta, pois há um número que todos nós temos acesso e 

podemos ter essa autonomia de poder participar. No que concerne ao buraco, foi verificado que não 

houve uma intervenção da Indaqua mas sim uma pesquisa naquele ponto e que a Câmara Municipal 

iria tapar esse mesmo buraco. Até agora ainda não o resolveram, mas já fizemos várias notificações.”  

=== Nuno Jesus cumprimenta todos os presentes e começa por dar uma sugestão relativa ao site da 

junta de freguesia pois acha que deveria conter um espaço para se puder dar opiniões / sugestões via 

online. Alertou para o facto de na página existir a constituição da assembleia, regimento, atas e de 

não existir nada acerca da constituição do executivo, atas, etc. Outra sugestão que indicou é nas 

páginas relativas ao património refere que na sua opinião se exagerou nas fotografias do património 

religioso. Questionou acerca do equipamento de combate a incêndios que era de Travanca pois já na 

assembleia de abril teria sugerido à Sr.ª Presidente que deveria questionar os bombeiros se ainda 

estavam a dar uso a esse equipamento (pois caso não estivessem a ser utilizado poderia estar na 
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União de Freguesias e ser utilizado para um ataque mais rápido a um foco de incêndio). Quis saber 

também, sobre o ponto de situação da caixa de multibanco em Travanca (mais algum banco foi 

questionado?). Na última assembleia a Sr.ª Presidente apresentou, no que concerne a orçamentos, 

mais concretamente à mão-de-obra para pavimentação da rua dos Meeiros ficou em 27 mil euros. 

Deu a sugestão de pedir apoio à Câmara Municipal para ajudar nesta obra e baixar os custos 

(tubagens, massas asfálticas). Na rua da Estrada Real aquando da construção dos passeios e para se 

adaptar o escoamento de águas pluviais a Câmara Municipal teve que autorizar essa alteração ao 

caderno de encargos. Deu este exemplo no sentido de querer demonstrar que nestes casos podem 

haver parcerias entre junta, Câmara e empreiteiro. Para finalizar a sua intervenção alertou para a 

posição dos contentores da união de freguesias pois vê-se que muitos estão desalinhados, inclinados 

e sem resguardo (se não forem travados deslizam pela rua). Sugere que a junta deveria de realizar 

uns “encaixes próprios” para os contentores (sabe que não é uma competência da junta mas muitas 

vezes se os contentores estiverem melhor condicionados resolvem-se também alguns problemas das 

valetas.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== António Choupeiro, presidente da mesa de assembleia, refere que excecionalmente dará o 

restante tempo para as intervenções que restam e alertou que nas próximas assembleias dará 

apenas o tempo regimental e que as intervenções devem ser interpelações sucintas à Sr.ª Presidente 

da Junta. Solicita a breve intervenção da Sr.ª Presidente após intervenção da Sr.ª Agostinha. ------------ 

=== Sr.ª Agostinha alertou para a degradação do cemitério de Palmaz, mais concretamente uma 

parede que está a cair. Solicitou que alguém do executivo fosse visitar o local. Solicitou que fosse 

colocado um contentor do lixo perto da capela de São João. ------------------------------------------------------ 

=== Sr.ª Presidente responde que relativamente ao site da junta é uma plataforma que vai sendo 

construída e que pode ser sempre melhorada e agradece as sugestões. Responde que relativamente 

ao equipamento de combate a incêndios que não questionou os bombeiros mas que dispunham da 

cisterna que dá para utilizar também como meio de primeiro combate e “já o tivemos que utilizar 

nos incêndios deste ano”. “No que diz respeito à caixa de multibanco já questionamos mais uma 

agência de multibanco, mas não vamos parar por aqui apesar de dizerem nas agências que essas 

colocações estão um pouco paradas. Em relação à rua dos Meeiros trata-se de nós estarmos a 

investir numa obra que fique bem e pelo menor valor possível. Claro que está a ser dialogado com a 

Câmara (deu nota também que o orçamento dos 27 mil euros não inclui a execução das valetas). 
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“Identificámos algumas situações sobre os passeios na avenida Sá Carneiro, que merecem ser 

sinalizadas e na rua da Estrada Real também. Claro que quem autoriza a obra tem que pagar os 

excessos. Em relação à esquina do cemitério já tínhamos conhecimento e inclusive já foi lá um 

técnico especializado que referiu que o muro não estava em risco pois há uma zona de escoamento 

de águas que dá uma certa proteção à parede.” Relativamente ao contentor do lixo irá ser solicitado 

à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Luzia Sobral começou a sua intervenção por destacar a ausência de intervenções por parte de 

metade dos membros da assembleia de freguesia, estranhando o facto de não destacarem situações 

a ser melhoradas nas suas terras. Alertou para as fontes na freguesia de Palmaz, pois julga que não 

deve haver uma fonte com água potável. Sugeriu a análise de duas ou três fontes para que as 

pessoas pudessem ter a certeza da água que consomem. Outro alerta, foi acerca da desinfeção dos 

caixotes do lixo em Valmadeiros e noutros pontos da freguesia (indicou que apontou e tem os 

registos e que os vai apresentar e fazer a reclamação). A rua do Sol Nascente tem muita vegetação e 

quando há chuva os rancos das árvores tombam para via sendo perigoso podendo levar a acidentes. 

Sugeriu que o executivo e a assembleia visitassem o local. Alertou para a limpeza dos silvados perto 

da Igreja Matriz de Palmaz. Alertou também para a sinalização de Palmaz. ------------------------------------ 

=== José Soares de Valmadeiros referiu que há águas pluviais a cair para a terra de um particular. A 

terra fica tão enlameada que no verão nem o trator conseguia sair de la. O muro que tenho está em 

risco de ruir. A rua da igreja até ao rio está intransitável, tem pedras, etc. Sobre a toponímia referiu 

que no lugar da Mó há sinalização de Nespereira e Vilarinho mas sugeriu que também existisse 

sinalização sobre Valmadeiros e Telhadela. ----------------------------------------------------------------------------- 

=== Sr.ª Presidente informa que a Câmara Municipal pediu para se fazer o levantamento de todos os 

fontanários ativos nas 3 freguesias. Não é da competência da junta a análise das águas de uma forma 

sistemática. Claro que podemos, pontualmente, analisar uma ou outra, mas existem tantas que será 

difícil a opção. Uma análise por si só não basta, tem de ser feitas várias para obter resultados fiáveis. 

Tomou a devida nota de todos os alertas referidos quer da vegetação, ruas, quer das águas pluviais e 

sinalização das localidades que será reportada à Câmara Municipal. -------------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa de Assembleia solicitou a leitura para aprovação da ata em minuta que 

após elaborada foi lida e aprovada por todos os membros. -------------------------------------------------------- 
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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, 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 
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