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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 

==== Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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 Helena Oliveira. Nesta sessão seguiu-se a seguinte ordem de trabalhos: -- 

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

Ponto Um: Leitura e aprovação 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: Apresentação do plano de atividades para o ano de 2020. ---------------------------------------------- 

Ponto Quatro: Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento para o ano de 2020 e do Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco: Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020--------------------- 

Ponto Seis: Apreciação e votação da Minuta do Contrato Interadministrativo de Apoio Financeiro a 

celebrar com a União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz – Beneficiação do 

Parque Infantil de Travanca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Sete: Apresentação e votação da proposta de atribuição de Topónimo. ----------------------------------- 

====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 aos seguintes convites: O evento Paço del Rey realizado pela Associação 

Figueiredo de Rey; A comemoração dos 16 anos do Centro Social Paroquial do Pinheiro da Bemposta no 

dia treze de outubro; A comemoração dos 138 anos da Banda de Música do Pinheiro da Bemposta e as 

Festas de S. Martinho de Travanca. Indicou que recebeu o convite para participar no almoço de natal 

Centro Social Paroquial do Pinheiro da Bemposta, porém não pode estar presente e informou a respetiva 

instituição. Comunicou que recebeu uma carta de agradecimento do Sr. Vítor Choupeiro a agradecer a 

presença no evento dos 120 anos do nascimento do Professor Amadeu dos Santos Bodas.  Seguidamente, 
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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: Adalberto Caçoilo, Isabel Quintela, Guilherme 

Soares, Ricardo Mortágua, José Lourenço, Cátia Monteiro, Ana Oliveira e Hernâni Dias. ----------------------- 

===Adalberto Caçoilo cumprimenta todos os presentes e o executivo. Pretende com a sua intervenção 

saber o ponto de situação sobre o aluimento de terras que ocorreu no Pinheiro da Bemposta aquando 

das obras do passeio. Quanto irá custar a resolução deste problema e de quem será a responsabilidade 

do mesmo. Continuou a sua intervenção referindo que devido à ocorrência de chuvas voltou-se a verificar 

na rua Dr. José Pereira Tavares, junto ao café Lavrador, bastante areia na estrada que com a passagem de 

viaturas desgasta o piso da mesma, levando ao aparecimento de alguns buracos. Pretendia saber qual a 

solução que a Junta de Freguesia tem para esta situação, uma vez que já sugeriu na assembleia que 

deveria ser colocada uma grelha para que permitisse que o fluxo da água não fosse para o eixo da via. 

Continuou mencionando que o horário da iluminação pública devia ser revisto, uma vez que às seis da 

manhã esta encontra-se apagada e a esta hora ainda é de noite e existe muitos trabalhadores que vão 

para os seus locais de trabalho a esta hora. Sugeriu que devido à época natalícia o cruzeiro do Pinheiro da 

Bemposta deveria ter uma iluminação de natal mais vistosa. Para concluir a sua intervenção, deu os 

parabéns a todas as associações que participaram no embelezamento dos espaços públicos com temas 

alusivos ao natal tornando a nossa união de Freguesias mais bonita nesta época festiva. ---------------------- 

===Isabel Quintela cumprimenta todos os presentes e começa a sua intervenção indicando que na rua da 

Fontinha, em frente à turma da Bola, onde era a antiga escola de Besteiros, existem árvores que, neste 

momento, estão a degradar os passeios devido às raízes das mesmas e verifica-se, também, que estas 

passaram os alicerces do muro para um terreno particular. Os donos deste terreno indicaram que são 

muitas raízes e num espaço de um metro e meio não podem plantar nada naquele local. Estes 

mencionaram que cortam as raízes, porém elas voltam a nascer. Alerta para verificarem esta situação 

porque como está, alguém pode cair devido à danificação do passeio. Para concluir, desejou a todos um 

santo e feliz natal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===Srª Presidente cumprimenta todos os presentes e inicia a sua resposta à questão colocada pelo 

Adalberto Caçoilo sobre a rua do Pinheiro e o aluimento de terras. Referindo que esta situação foi 

reportada à Proteção Civil da Câmara Municipal aquando da sinalização por parte do responsável do 

terreno. “Houve o cuidado de verificar esta situação porque houve uma conduta de gás que ficou exposta 

e pedimos através da Câmara Municipal o apoio técnico da entidade responsável para verificar se havia 

algum perigo nessa conduta. Neste momento, estamos a aguardar que a Câmara Municipal resolva este 
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problema, visto que este tipo de obra (reposição do muro de suporte) é da responsabilidade desta 

entidade.” Refere, ainda que, “já se devia ter verificado as condições de suporte do muro para poder 

aguentar com aquele passeio, que trouxe uma pressão adicional relativamente à via. Contudo, estas 

situações nem sempre são tidas em conta na altura das obras, pois é realizado o que está previsto e depois 

estas situações acontecem e naturalmente têm que ser resolvidas.” Reforça que esta obra é da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Em relação à rua Dr.  José Pereira Tavares, 

refere que, de facto, já é uma situação que já foi referida na Assembleia de Freguesia, “no fundo há que 

canalizar as águas para evitar que atravessem a via. Este é um problema como outros que existem em 

outros locais, este está evidenciado e temos que tentar resolver essa situação definitivamente, visto que 

está a degradar o pavimento naquela zona.” Continuou a sua resposta indicando que tomou nota da 

situação da iluminação pública e vai reportá-la à EDP, com o conhecimento da Câmara Municipal de 

Oliveira de Azeméis, visto que cabe a esta a coordenação do respetivo horário. Relativamente à 

iluminação de natal no Cruzeiro refere que este ano tiveram uma dificuldade acrescida devido às 

exigências por parte da EDP. Refere que a Câmara Municipal deu instruções para a ligação dos 

equipamentos mencionando que estes não podiam ser ligados como era realizado no passado. Cada 

equipamento que fosse ligado e colocado nos diversos locais estipulados deveria ter um pedido de 

baixada e um quadro para cada um.  Este ano, tiveram que fazer um esforço e pedir a alguns particulares 

e empresas para ligarem os equipamentos aos seus edifícios para que o custo da iluminação não ficasse 

dispendioso para a Junta de Freguesia. Foram definidos três locais, um por cada Freguesia, para a 

colocação de iluminação de natal, sendo colocado um na Junta de Freguesia no Pinheiro da Bemposta, 

outro em Travanca na Avenida Sá Carneiro e em Palmaz na Junta de Freguesia. Reconhece que o cruzeiro 

é um local que devia ser evidenciado, porém ao colocar iluminação neste local não iria conseguir a 

colocação da mesma pelas três Freguesias, e não ia conseguir ter um equilíbrio nesta quadra natalícia. 

Para concluir a sua resposta, refere que “quer subscrever os parabéns dado pelo Adalberto às associações, 

de facto, são uma mais-valia para nós, para podermos ter a nossa Freguesia bonita nesta altura natalícia 

que se espera que seja mais bonita e mais mágica.”----------------------------------------------------------------------- 

Em resposta à Isabel Quintela referente à rua da Fontinha indica que esta situação “já é um problema que 

já foi aqui falado, e em noutras ruas, como por exemplo a rua do Pinheiro que tem aquelas árvores que 

são uma espécie de liquidâmbar que são mais direcionadas para jardim do que propriamente para serem 

colocadas em vias públicas. Estas causam estes problemas nos passeios e nos muros devido às suas raízes. 

Estas situações já foram sinalizadas e já houve conversas para alertar estas situações. Se calhar a única 

maneira de resolver estas situações era cortar as árvores, porém quando se fala em cortar existe toda a 

questão ecológica, embora se possa voltar a plantar árvores menos nocivas e que mantenham a boa 
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acessibilidade nos passeios e não destruam a propriedade alheia.” Conclui que “é preciso estas situações 

para as resolver definitivamente, mas para isso também é necessário a colaboração da Câmara Municipal 

de Oliveira de Azeméis.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Guilherme Soares cumprimenta todos os presentes e inicia a sua intervenção a indicar que na rua da 

Quintã a estrada desabou um bocado, deste modo gostaria de saber se a Junta de Freguesia ou a Câmara 

Municipal tem alguma solução para o problema devidamente sinalizado. Para concluir, gostaria de saber 

se na Rua dos Meeiros, que foi requalificada com Tout-Venant, existe algum projeto para a pavimentação 

da referida via.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço após cumprimentar todos os presentes, começou a sua intervenção a indicar que 

verificou que a partilha da divulgação dos editais da Assembleia de Freguesia foi efetuada em poucos 

locais e que no futuro deveria estar partilhada no facebook ou na página de internet da Junta de Freguesia. 

Continuou a sua intervenção a indicar que o fontanário no Cruzeiro é um dos poucos que ainda corre água 

livremente sem a gestão da Indaqua. “Reparamos e temos em memória que sempre correu bastante água 

no fontanário e reparávamos que ele muitas vezes secava, mesmo em períodos de inverno e o que se 

verificava era que a água se perdia a montante, depois da reparação voltava a correr água no mesmo”. 

Continua referindo que já reparou que este está quase sempre seco ou a pingar, gostaria que a Junta 

verificasse esta situação porque a água poderá estar a perder-se a montante ou até eventualmente a ser 

desviada. Menciona que neste mesmo local, como é o centro cívico da Freguesia do Pinheiro da Bemposta, 

existe um caixote do lixo (no canto junto à paragem do táxi) que está sempre abarrotado de lixo acabando 

por se espalhar pelo chão e acaba por não dar uma imagem positiva àquele espaço. “Tratando-se de um 

imobiliário urbano da Junta de Freguesia, o que se recomenda é que se faça uma recolha diária desse lixo 

para que não dê mal aspeto àquele local.” Continua a sua intervenção falando acerca do cadastro dos 

cemitérios indicando que “temos bons exemplos noutras Freguesias, até por uma organização interna e 

também de informação externa, em que estão a organizá-los com a atribuição de setores e letras. Esta 

medida tem 2 efeitos positivos: a organização interna, em termos de cadastro, e para quem vem de fora 

possa se referenciar pelo setor e encaminhar corretamente para o local pretendido.” Pretende saber se 

este trabalho de dados, foi iniciado, continuado ou se está suspenso e o que pretendem fazer 

relativamente a este assunto. Continua indicando que “Na estrada 13EN/3, na entrada de Sanfins houve 

um remate de alcatrão até ao muro de uma habitação (na esquina da rua do Sr. Alves). Gostaria de saber 

qual o critério para se realizar este tipo de obras, visto que já há outras situações aqui referenciadas, uma 

vez que com esse tipo de remates evitam-se limpezas com mais frequência nas ruas e não há tantas ervas 

a crescer. ” Ressalva que não tem nada contra estes remates, mas existem outras situações idênticas e 
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não estão a serem salvaguardadas. Continua indicando que “No passado dia 25 de outubro, efetuou-se 

no cineteatro Caracas a entrega de prémios para alunos do quadro de excelência e de mérito do 

Agrupamento de Escolas de Loureiro. Vimos todas as outras Freguesias representadas com os seus 

respetivos presidentes e não vimos a nossa representa pela nossa presidente de junta nem qualquer um 

dos membros do executivo. Gostaria de saber se foram convidados para este evento, se sim, quais as 

razões para nenhum dos cinco elementos do executivo não estarem presentes a representar a nossa 

Freguesia. Dar boa nota da inauguração do parque infantil de Travanca, uma obra tão esperada por todos 

e que permite que as crianças possam brincar em segurança e com maior comodidade e diversidade. 

Vimos e justamente, por sugestão do Sr. Vítor Choupeiro, numa das assembleias anteriores, a 

homenagem ao professor Amadeu Bodas pelos 120 anos do seu aniversário de nascimento, uma 

homenagem justa e merecida que contou com a presença da sua família. Faço um pequeno reparo para 

a hora do evento, às 10:30, não é compatível para quem trabalha e que gostaria de poder estar presente.” 

Sugere que para futuros eventos deveriam ser realizados em horários mais convenientes para angariarem 

mais participantes. Para concluir, congratula todos os órgãos sociais (Maestro, Professores, Alunos) e 

todos os que acompanham a banda de música uma vez que no dia 24 de novembro esta celebrou 138 

anos de atividade ininterrupta, motivo de orgulho por divulgar o nome da nossa terra pelo país. ----------- 

===Srª Presidente inicia a sua resposta à questão colocada por Guilherme sobre a rua da Quintã, 

indicando que ainda não houve condições para intervir e espera que seja a Câmara Municipal a fazê-lo, 

uma vez que é o que está definido. Em relação à rua dos Meeiros, já foi lançado o concurso por ajuste 

direto com convite a quatro empresas, já foi enviada a adjudicação (a empresa que ganhou foi a 

Paviazeméis) neste momentos estão a aguardar os 5 dias úteis para a entrega dos documentos de 

habilitação para finalizar o processo e dar inicio à execução da obra (têm 30 dias para a executar 

dependendo das condições meteorológicas). Em resposta ao José Lourenço, em relação à publicação dos 

editais, indica que vai tomar nota para no futuro colocá-los em todos os meios que a Junta tem à sua 

disposição para a divulgação da assembleia. Em relação à água do fontanário no Cruzeiro indica que não 

é o único que não tem a gestão da Indaqua, pois já fizeram esse levantamento e existem muitos 

espalhados pela união de Freguesias.  Refere que vai averiguar esta situação para analisar se a nascente 

está a perder água ou se existe algo mais a obstruir a passagem da mesma, bem como tomou nota da 

averiguação e recolha mais diária do caixote do lixo no mesmo local. Em relação ao cadastro dos 

cemitérios “há um trabalho que foi recomeçado por esta Junta de Freguesia no cemitério de Travanca, 

visto que era o que estava mais atrasado, e têm feito o esforço de fazer esse levantamento para saberem 

as identidades das pessoas alocadas naquele sítio.” Refere que a sugestão dada pelo José Lourenço não é 

descabida e vai ter a mesma em conta. Sobre a questão das pequenas pavimentações que realizaram na 
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união de Freguesias refere que os critérios têm a ver com os alargamentos que são feitos e depois 

realização dos remates nos pisos de forma a ter condições de passagem nas ruas e existem outras 

situações que são solicitadas pelos proprietários (estas têm algum custo e nem sempre têm 

disponibilidade para as fazer). Em relação à não participação no evento do Agrupamento de Escolas de 

Loureiro, indica que não se recorda se foi por estar com problemas de saúde ou familiares, e que nem 

sempre é possível estar presente em todos os eventos, e que, por vezes, não é possível indicar uma pessoa 

no próprio dia. Ressalva que tenta estar sempre presente em todos os eventos para o qual é convidada. 

Em relação ao horário do parque infantil, indica que se fosse hoje voltaria a escolher o mesmo horário 

porque o grande objetivo deste evento era a envolvência das escolas, isto é, pretendia a participação das 

crianças na referida inauguração para puderem usufruir das novas instalações  e participar na homenagem 

ao Prof. Bodas que foi uma figura muito importante de Travanca.---------------------------------------------------- 

===Hernâni Dias cumprimenta todos os presentes e começa a sua intervenção indicando que tinha duas 

situações que já foram abordadas pelo Adalberto: A iluminação de Natal e a iluminação pública, 

reforçando que por volta das 6:30 existem pessoas na rua para irem trabalhar e as ruas encontram-se sem 

iluminação. Gostaria de saber se há alguma previsão para a reparação da via da estrada dos Covais (Rua 

do Vale da Água e a Rua da Nossa Senhora da Ribeira). ------------------------------------------------------------------ 

===Ana Oliveira após saudar todos os presentes referiu que pretendia deixar um alerta acerca do estado 

da estrada em frente ao restaurante Pouso Alto, visto que a mesma contém bastantes buracos e 

condiciona um bocado a circulação naquela via e com a chuva tem tendência a piorar. Alerta, também, 

que nessa mesma estrada no corte para Palmaz (Raposeira) existem muitas pedras no pavimento o que 

provoca algum perigo na condução de viaturas porque, por vezes, estes derrapam ao cortar para essa via. 

Queria dar nota da colocação de dois caixotes do lixo na zona de Palmaz (Avenida Bento Carqueja), na sua 

opinião, foi uma mais valia para quem mora nessa zona. Informa que verificou que existe alguma falta de 

iluminação pública na zona de Palmaz. Congratulou a requalificação do parque infantil de Travanca, pela 

estrutura do projeto. Indicou que não esteve presente, mas pelas fotos e entrevista verificou que as 

crianças usufruíram e interagiram com o espaço com enorme satisfação. Foi um projeto bastante 

proveitoso para aquele local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Cátia Monteiro cumprimenta todos os presentes e inicia a sua intervenção a informar que também 

tem um problema de iluminação pública na sua rua e que, inclusive, nessa semana teria contactado a EDP 

para a resolução da mesma. Estes questionaram-lhe se havia mais ruas com problemas, mencionou que 

se soubesse mais cedo que ter-lhes-ia indicado o nome das ruas que foram apresentadas nesta 
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assembleia. Como se verifica alguns problemas com a iluminação pública na União de Freguesia pediu ao 

executivo para fazerem um bocado de pressão junto da EDP e entregar-lhes a lista de ruas com as 

respetivas anomalias. Para terminar, indicou que no lugar de Ferreiros, no caminho da corga (lado da 

oficina Caima Car) tem um grave problema de segurança, visto que é uma descida junto à corga e não tem 

nenhum gradeamento de proteção. Informa que tem conhecimento que já caíram lá duas pessoas, uma 

no verão, mas como a corga não tinha água conseguiu sair pelo seu próprio pé e outra no mês de 

outubro/novembro escorregou nos degraus, fraturou a cervical e teve hematomas na cabeça e, por sorte, 

não caiu à corga que nesta altura estava cheia de água. Pediu para colocarem nesse local barreiras ou um 

gradeamento de proteção. Pediu, também, para se dirigirem ao local para verificarem os degraus. Na sua 

opinião, deviam estar mais reduzidos porque ao serem mais cumpridos faz com que o musgo e as folhas 

se acumulem nesse local, fazendo com que o piso se torne escorregadio e perigoso. --------------------------- 

===Srª Presidente iniciou a sua intervenção dando resposta às questões levantada por Hernâni Dias, em 

relação à rua Vale da Água, e indica que ainda não há previsão para a requalificação dos pavimentos nesta 

e noutras ruas que fazem parte da estrada que dá acesso aos Covais. Contudo revela que, caso no futuro 

haja algum projeto por parte da Câmara Municipal, já têm realizado o trabalho de reconhecimento dos 

proprietários dos terrenos para possíveis alargamentos da respetiva via, visto que antes de pavimentação 

é necessário efetuar estes alargamentos. Porém, ressalva que esta obra irá estar dependente da 

possibilidade da elaboração da rede de abastecimento de água (a partir da Branca) naquele local. Em 

resposta à Ana Oliveira, indica que tomou nota do estado de degradação do piso na estrada perto do 

restaurante Pouso Alto e vai verificar para realizar alguns trabalhos de reparação. No que consiste à 

disponibilização dos contentores do lixo em Palmaz, informa que tinham conhecimento que a Câmara 

Municipal tinha o objetivo de aplicar mais contentores pelo concelho e o executivo identificou algumas 

situações e fez o pedido a esta entidade. Relembra que foi uma ação muito importante para incentivar à 

reciclagem por parte de todos. Na parte da Iluminação pública questionou a Ana Oliveira a que se referia. 

===Ana Oliveira interveio e indicou que hoje de noite nessa mesma estrada não havia iluminação. -------- 

===Srª Presidente respondeu que essas situações têm que ser reportadas e pede que ao fazê-lo indiquem 

sempre bem a sua localização e a descrição da anomalia e dar alguma referência que permita a sua boa 

identificação, como por exemplo se tiver alguma habitação próxima indicar o n.º da porta. Continuou 

indicando que quando se fala de iluminação pública muitas vezes as situações são as mesmas e dão origem 

a diversas anomalias. Reforça que qualquer pessoa que tenha o número da EDP pode contactar para 

reportar com melhor precisão o problema. Refere que vai colocar no site da Junta de Freguesia este 
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contacto visto ser muito útil à população. Para concluir sua intervenção indica que tomou nota da 

colocação do gradeamento, no caminho da corga, para melhorar as condições de segurança dos pontos 

que vamos identificando. Em relação à redução dos degraus não sabe se será a melhor solução reduzir, 

indicando que uma coisa era se o degrau tivesse um espelho muito alto, na sua opinião a melhor solução 

é trabalhar no revestimento do piso de forma a evitar a acumulação de musgo. --------------------------------- 

 

====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”. Refere que pretende 

fazer duas correções: a primeira na página 7 onde consta “o voto de congratulação” foi corrigido para “o 

voto de recomendação” e na página 6 onde consta “Alberto” deve constar “Adalberto”. Questionou quem 

pretendia se inscrever neste ponto tendo apenas a inscrição de José Lourenço. ---------------------------------- 

===José Lourenço iniciou a sua intervenção a indicar que pretendia fazer uma observação referente à 

utilização dos termos utilizados e também como é um documento para ficar para memória futura convém 

utilizar os termos corretos. “Temos vindo a falar de capela mortuária, mas na prática aquela obra é uma 

Casa Mortuária”.  Refere que tem visto em várias reuniões de assembleia de Freguesia, inclusive, em 

documentos (atas e mapas contabilísticos) essa designação (Capela Mortuária). --------------------------------- 

=== A Srª Presidente interveio e respondeu que essa designação já constava nos documentos do executivo 

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

===José Lourenço continuou a sua intervenção referindo que “vamos sempre a tempo de corrigir essa 

situação e doravante passar a usar o termo correto, porque na prática não é o termo correto, é uma casa”.  

=== A Srª Presidente responde que esse assunto já foi abordado na assembleia e que é complicado alterar 

a rubrica que já foi criada pelo anterior executivo. ------------------------------------------------------------------------ 

====O Presidente da Mesa da Assembleia interveio e reforçou que, de facto, é difícil alterar no plano 

contabilístico esse termo, contudo pediu a todos os membros da assembleia de Freguesia para daqui em 

diante utilizarem sempre o termo correto “Casa Mortuária”, visto que aquela obra não tem interferência 

do padre e não é propriedade da igreja, mas sim da Junta de Freguesia. Passando, de seguida, este ponto 

a votação, tendo o mesmo sido aprovado com abstenção de José Lourenço. -------------------------------------- 

===José Lourenço interveio indicando que a razão da sua abstenção foi por não ter estado presente na 

última assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 questionado quem 

pretendia se inscrever neste ponto, tendo havido apenas a inscrição de José Lourenço. ----------------------- 

===José Lourenço pretendia questionar a Junta sobre qual o resultado das candidaturas à medida 

contrato-emprego inserção e reinserção, se foram aceites ou não e quais os benefícios para a Junta; 

continua a intervenção indicando que “ dá nota que como o executivo apresenta as contas quase fechadas 

a seis de dezembro, e quase que nos vamos repetindo, mas quase 140 mil euros na conta bancária 

continua a ser demasiado para as necessidades que temos. Bem sabemos que deste valor estão cativos 

70 mil euros para a Casa Mortuária, mas não poderá ser justificação para que haja tanto dinheiro. Se me 

chamasse André Ventura, se calhar dizia que era vergonhoso uma situação destas, mas não digo, direi: 

será inaceitável! Demonstra alguma estagnação, alguma inércia para fazer obra, de modo que estamos 

para ver como vamos fechar as contas até 31 de dezembro” Para concluir a sua intervenção, refere que 

“existem algumas questões com o programa POCAL, visto que a análise feita no grau de execução deve 

contar um erro, uma vez que na página dois na folha do mapa de controlo orçamental da receita podemos 

constatar que no grau de execução da receita existem alguns indicadores de 2909% de grau de execução 

e que depois desse indicador transita até ao final para 0% de grau de execução da receita. Convirá 

provavelmente retificar, para perceber de onde vem o erro”. --------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente interveio e respondeu que de facto deve ser um erro do programa e vai ter de pedir 

para o retificarem. Continuou indicando que em relação ao resultado das candidaturas, explica que 

pediram ajuda à Câmara Municipal para verificarem em quais candidaturas conseguiam recrutar pessoas 

capazes de efetuarem os trabalhos da Junta de Freguesia. Deste modo foram abertas seis candidaturas, 

quatro aos contratos CEI+ e duas ao contrato CEI. Destas candidaturas, recrutamos duas pessoas do 

contrato CEI, porém uma arranjou trabalho noutro local e tivemos de pedir a sua substituição. Em relação 

ao contrato CEI+ recrutamos três e pedimos novos candidatos para preencher as vagas disponíveis, visto 

que um foi chamado para fazer formação pelo IEFP e outro colocou baixa médica. Na realidade temos 

apenas duas pessoas a trabalhar na Junta através dessas medidas do IEFP. Indica que cada vez tem sido 

mais difícil encontrar pessoas que estejam inscritas no centro de emprego e que queiram vir prestar 

serviços. Para concluir, em relação ao valor que consta na conta bancária refere que de facto o José 

Lourenço está a repetir-se, contudo ela volta, também, a repetir-se dizendo que não é possível. Continua 

a sua intervenção dando uma pequena introdução do que tem sido realizado em dezembro e não aparece 

no relatório de atividades. Informa que a pavimentação da rua dos Meeiros que está em fase de 

adjudicação e assinatura do contrato tem o valor base de nove mil e duzentos e dez euros mais o valor do 
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iva e que lançaram o concurso da casa mortuária e o valor base para a execução de todos os trabalhos 

incluindo a pavimentação do exterior é de noventa mil euros mais o valor do iva. Refere que gostaria de 

saber que dinheiro gostariam constasse no banco para realizar uma obra desta amplitude, visto que é 

preciso ter dinheiro para avançar com esta, indicando que se tivesse cinco mil ou vinte mil euros no banco 

não avançava com a mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço pediu a palavra uma vez que não ficou totalmente esclarecido e aproveitou para 

questionar qual o ponto de situação da compra do terreno ao lado da respetiva obra, conforme falado na 

última reunião de assembleia. Continuou dizendo “que todos nós já fizemos ou estamos a fazer uma casa, 

noventa mil euros mais iva para concluir aquilo que já está feito, na minha opinião e daquilo que eu tenho 

perceção é demasiado. Trinta por cento da obra está feita, portanto noventa mil euros mais iva dá o total 

de cem mil euros. Para um edifício que na prática não vai ter as comodidades que uma habitação 

normalmente tem, terá que ser só o básico, na minha opinião ou caderno de encargos poderá estar algo 

desfasado ou há alguma coisa que está mal.”------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que a respetiva obra não é uma casa e não está trinta por cento feita porque 

ainda tem tudo por fazer como por exemplo: revestimentos exteriores, isolamentos que ainda tem que 

levar, as caixilharias exteriores de alumínio, isolamento da cobertura, revestimentos interiores, 

carpintaria, redes de água e saneamento, os equipamentos sanitários, a iluminação, tetos falsos, paredes 

falsas. Realça que “ainda há muito que fazer”. Continua a sua resposta indicando que trabalharam no 

caderno de encargo e mapa de quantidades cedido pela Câmara Municipal, de forma a lançar o concurso. 

“O preço base é noventa mil euros com o prazo de execução de um ano e trabalhamos no sentido de 

agora fazer o convite a cinco empresas para termos o preço mais competitivo do mercado.” Refere ainda 

que não acha que o caderno de encargos esteja exagerado, é uma obra simples e foi feito com a dignidade 

que aquela obra merece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Apresentação do plano de atividades para o ano de 2020.” Foi questionado quem pretendia se inscrever 

neste ponto, tendo havido apenas a inscrição de José Lourenço. ----------------------------------------------------- 

===José Lourenço congratulou o plano de atividades, visto que tem atividades interessantes e a 

manutenção de algumas estão a ser bem conseguidas. Contudo, notou que na época de natal existem 

entidades que estão a entregar cabazes e desconhecendo a quem estão a entregar poderão estar a 

entregar a pessoas que já receberam um cabaz por parte de outra entidade e que no fim essa pessoa 

recebe dois cabazes. A sugestão que dá para o próximo ano é que a Junta devia, previamente, se juntar 
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com todas as entidades (vicentinos e o agrupamento de escolas) para partilhar informações sobre as 

pessoas mais carenciadas para que não ocorra uma pessoa receber vários cabazes de diferentes entidades 

e assim fazer com que mais famílias recebam esta ajuda. Continuou a sua intervenção a indicar que 

relativamente às placas de toponímia “aqui no Pinheiro vão ser integralmente todas substituídas ou vão 

ser só as placas que têm um poste e uma chapinha, vão manter as que estão nas paredes? qual a situação 

relativamente às placas? E também se nas restantes Freguesias, no Pinheiro, Palmaz e Travanca, nas 

artérias que ainda faltam placas se estão a pensar contemplar nesta empreitada.” Continuou dizendo que 

“relativamente à construção reinserção de parques infantis já temos conversado acerca desta questão 

sobre um hipotético parque infantil da Areosa. Quem conhece sabe que a Areosa não tem parque infantil 

nem sequer tem espaço para isso. Temos conhecimento que há conversações com um proprietário de um 

terreno contíguo à escola para que possa vender uma pequena parcela do terreno para a escola ser 

alargada e ser dotada de equipamento para ser construído o parque infantil. Questiono, então qual o 

ponto de situação dessas conversações, se vai avançar ou não.” Para concluir a sua intervenção, sugere 

que deveríamos sensibilizar as pessoas para a limpeza dos canteiros da parte de fora junto às suas 

habitações, indicando que ele próprio faz isso. “Se todos o fizessem, com uma contrapartida por exemplo 

a recolha imediata do material, teríamos uma Freguesia mais limpa e poderíamos canalizar os nossos 

recursos para outras áreas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que em relação à entrega dos cabazes “já é feito esse cruzamento de 

informação com algumas entidades (Rotary Club de Oliveira de Azeméis e o PSD Oliveira de Azeméis), 

uma vez que estas pedem a identificação das famílias carenciadas na nossa união, porém cabe a nós 

também questionar quais as outras famílias que estão sinalizadas para entrega do cabaz.” Referiu que o 

ano passado e há dois anos fizeram o cruzamento de informações com os Vicentinos e irão fazer de novo 

este ano. Salientou que há o cuidado de cruzamento de informações entre as várias instituições para que 

não haja a duplicação de cabazes e para que seja possível ajudar o máximo de famílias carenciadas. 

Referiu, ainda, que não sabia que a escola entregava, até porque o ano passado entregaram os mesmos 

à Junta para serem distribuídos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===José Lourenço interveio e indicou que a sua intervenção foi sobre o agrupamento de escolas porque 

sabe que eles não cruzaram informações e estão a fazer a entrega dos mesmos. -------------------------------- 

 ===Srª Presidente responde que não tinha conhecimento e que vai pedir a informação das famílias 

carenciadas que vão receber o cabaz por parte do agrupamento de escolas. Continua a sua intervenção 

indicando que em relação às placas de toponímia refere que o levantamento das placas efetuado no 

Pinheiro da Bemposta já se encontra concluído com fotografias em cada uma das placas. “De facto, 
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verificamos que sessenta por cento das placas já estão degradadas. Este levantamento foi importante 

para percebermos se seria um investimento exagerado e importante para substituir todas as placas e 

verificamos que faz sentido a substituição de todas as placas para uniformizar as mesmas. Contudo, e em 

relação à questão dos azulejos, será nosso critério de manter os que estiverem ainda em boas condições 

e substituir os mais degradados.” Referiu que nas outras Freguesias esse levantamento ainda não foi 

realizado, mas é intenção do executivo realizá-lo, visto que também é muito importante. Em relação ao 

parque infantil da Areosa, informa que houve uma conversa com o proprietário e há abertura para a 

negociação do terreno atrás do edifício, portanto, neste momento ainda estamos em conversações e, 

ainda, não há nada definido (valores, tamanho do espaço cedido).  Frisa que esta aquisição é muito 

importante e benéfica para a escola, uma vez que “tem oitenta alunos, tem um recreio/pátio bonito, mas 

necessita de mais espaço devido à quantidade de crianças que frequentam esta escola”. Para concluir, em 

relação ao pedido de sensibilização das pessoas para efetuarem as limpezas do lado exterior junto às suas 

habitações, responde que iria existir pessoas que iriam dizer que pagam os seus impostos para alguma 

coisa. “Não é fácil incutir estes hábitos, até porque por vezes as pessoas não têm aquela disponibilidade 

para fazer esta manutenção em frente às suas habitações. Na minha opinião, é uma ideia interessante e 

uma situação a pensar, é uma forma de a Junta de Freguesia poder olhar para outras situações que 

precisam da nossa intervenção.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia interveio e disse que essa situação só se resolvia com uma 

comissão de moradores, e individualmente não está a ver as pessoas a aderirem a essa causa. -------------- 

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

quatro “Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento para o ano de 2020 e do Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI).” Foi questionado quem pretendia se inscrever neste ponto, tendo havido apenas a 

inscrição de José Lourenço e Cátia Monteiro. ------------------------------------------------------------------------------- 

===Cátia Monteiro indicou que a sua intervenção tem a ver com a casa mortuária indicando que ao longo 

das reuniões de assembleia sempre se falou que iria ser necessário cerca de oitenta mil euros para esta 

obra. Contudo, ao verificar a documentação, reparou que tem uma cotação de quarenta mil euros, ficando 

com algumas dúvidas e questionou se seria os quarenta mais os oitenta mil, ou se estes quarenta eram 

para a aquisição do terreno porque na mesma documentação consta uma cotação de dois mil euros para 

a aquisição do mesmo. Continuou indicando que a respeito da casa mortuária, iria dar a sua opinião acerca 

deste assunto, visto que vive na Freguesia de Palmaz, e tem ouvido algumas opiniões. A conclusão a que 

chegou foi que “numa sociedade perfeita tudo é essencial e importante, mas neste momento se tivesse 

no lugar do executivo colocava esta obra em pausa. O que ouço por parte da população de Palmaz é que 
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não há obra feita e a Junta não está a fazer obra em Palmaz. Quando respondo que não há obra feita, mas 

vem oitenta mil euros para a nossa Freguesia para uma obra de quase cento e quarenta mil euros dizem-

me logo, mas para quê, nós queremos as ruas pavimentadas, a estrada de Vilarinho de S. Luís precisa de 

ser arranjada com mais urgência. Eu repito-me outra vez, numa sociedade perfeita tudo é essencial, ter 

um lar de idosos, um jardim de infância, uma casa mortuária, uma boa unidade de saúde, mas há que 

fazer prioridades. Se não tivermos as estradas com bons acessos o que nos adianta ter a casa mortuária, 

o posto de saúde, o jardim de infância ou o lar se não vamos conseguir chegar até eles. Na minha opinião, 

colocava esta obra em pausa, ia fazendo aos bocados, temos conhecimento que este executivo já realizou 

muito trabalho para fazer a base deste projeto e para a colocar dentro da lei porque não havia a 

elaboração do projeto e do caderno de encargos” Referiu, também, que podiam pegar em vinte mil ou 

trinta mil euros e faziam parcerias com a Câmara Municipal e poderiam arranjar o acesso a Vilarinho de 

S. Luís, a rua dos Ferreiros ou a rua de Alviães. Para concluir, indicou que acha que é muito dinheiro e a 

população de Palmaz não tem a noção de que este está a ser investido num único lugar. --------------------- 

===Srª Presidente responde que “este é um orçamento inicial, naturalmente, há o dinheiro que depois 

vai reforçar estas rubricas e, portanto, neste orçamento nós queríamos, também, algum valor noutras 

rubricas e noutras obras que pretendemos fazer. Se colocássemos o valor dos noventa mil, depois não 

iríamos conseguir ter noutras rubricas verba para este orçamento inicial, ou seja, em abril há um reforço, 

que é o dinheiro que é transferido de um ano para o outro, que vai reforçar as rubricas que entendemos 

que são necessárias de reforçar. Portanto, à partida será em abril que a rubrica das obras, neste caso da 

casa mortuária, irá ser reforçada para o que é necessário para a execução da obra. Referiu, também, que 

as estradas são da competência da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a Casa Mortuária é da 

Junta de Freguesia. “Uma vez que a obra foi começada, poder-se-ia ter pensado antes de a iniciar que 

outras prioridades é que havia” a partir do momento que a obra foi começada acha que é importante 

acabar, porque tem também o feedback de pessoas que consideram uma obra importante para a 

Freguesia. Concorda que a estrada de Vilarinho de S. Luís está com más condições e precisa de uma 

intervenção o mais rápido possível, mas temos conhecimento que a Câmara Municipal vai efetuar essa 

requalificação para o ano 2020, uma vez que esta tem uma rubrica aberta no PPI da Câmara Municipal. 

Em relação à aquisição do terreno junto à Casa Mortuária, estamos a aguardar a questão burocrática por 

parte dos proprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio congratulando pelo cumprimento da lei, nomeadamente naquilo que toca ao 

estatuto e direito de oposição, “de nos ter facultado a oportunidade de poder dar contributos para a 

elaboração deste orçamento, obviamente que isso é positivo até de uma ótica democrática. Dá nota que 
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o executivo pode fazer o mesmo com a Câmara Municipal e aí já não ficamos satisfeitos, todos nós 

sabemos que esta união de Freguesias será a terceira/segunda maior união de Freguesias, dependendo 

do critério, do concelho. O que, por si só, já representa um determinado estatuto, quer em termos 

populacionais, quer em termos de dimensão, quer em quilómetros da via pública. Disse e muito bem, a 

responsabilidade das vias públicas é da Câmara Municipal, a responsabilidade de alguns equipamentos 

como a casa mortuária é da Junta. E no que toca a obras discutidas e anunciadas com a Câmara Municipal 

para a nossa União de Freguesias nós vemos muito poucas. O que nos leva a crer é que não representou, 

ou não teve a capacidade para representar o estatuto que efetivamente tem de ter esta união e nós temos 

de nos fazer valer. Nós temos população, dimensão e temos de dizer nós precisamos disto. Não queremos 

ter mais do que outros, temos é que fazer valer a nossa posição e aquilo que valemos em termos de 

território. Este orçamento tratando-se de um documento provisional obviamente que tem de ser olhado 

com alguma curiosidade, mas por aquilo que pude ver, nós provavelmente vamos ter alguns orçamentos 

retificativos porque há aqui algumas rubricas que estão simplesmente abertas para depois serem escritos 

valores dado que não há aqui previsão até ao valor exato. Não é mau e não há problema nenhum, 

simplesmente em termos de rigor e tratando-se de um documento provisional há sempre mais entradas 

ou nem tantas saídas. Em relação aos parques de lazer, vemos muito pouco, aproveito para questionar o 

ponto de situação da questão da legalização do terreno anexo ao parque natural que foi doado e que 

nunca mais vemos a hora de poder ver a Junta a realizar as intervenções necessárias para fazer um 

verdadeiro parque de lazer para que possa ser de usufruto da nossa população. Na prática é um 

orçamento pouco ambicioso e obviamente que a nossa votação será abstenção.” Para concluir indica que 

“resta aguardar para ver se no último ano de mandato vamos disparar com um grande volume de obras, 

obviamente que no último ano não ficará muito bem na fotografia”. ------------------------------------------------ 

===Srª Presidente responde indicando que “se tivesse a aguardar pelo último ano possivelmente não 

estavam a tentar lançar o concurso da casa mortuária e esperávamos para o final do próximo ano, para a 

inauguração ser quase em outubro de 2021.” Em relação ao orçamento da Câmara Municipal refere que 

é um bocado transversal aos presidentes de Junta porque nunca estão satisfeitos com aquilo que lhes é 

atribuído. Informa que irá entregar a lista dos pedidos aos membros da Freguesia que efetuou à Câmara 

Municipal sendo que estes pedem sempre alguma contenção nos pedidos (3 obras por Freguesia). Indica 

também que “não estão ali para falar do orçamento Municipal mas sim do orçamento da Freguesia, mas 

uma vez que tocou nesse assunto o que se nota é que há um investimento maior na cidade do que nas 

Freguesias, portanto isto não acontece só aqui, por mais que mostremos as nossas preocupações em 

relação à falta de obra nas Freguesias. Claro que podia demonstrar o meu descontentamento por falta de 

execução daquilo que foram os meus pedidos do ano passado para este ano (que estão em atraso) porém, 
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sou da opinião que estas situações devem ser ditas não na assembleia Municipal, mas nas reuniões e no 

diálogo que há com o executivo municipal.” Refere ainda “que há coisas que estão fora do nosso alcance, 

porque as pessoas têm os seus objetivos, as suas prioridades e por muito que expusemos as nossas não 

são devidamente ouvidas. Gostávamos muito de ver a estrada de Vilarinho já feita, mas pelo menos há a 

intenção de a fazer”. Para terminar, em resposta sobre a legalização do terreno cedido que seria uma 

mais valia para o parque natural informa que a mesma está dependente de uma assinatura de um dos 

herdeiros que não quer assinar. Refere que o terreno está lá, mas o artigo não existe e existe uma pessoa 

que tem de assinar e não quer fazê-lo. O terreno é da Junta, mas sem estar devidamente legalizado não 

pode fazer obra naquele local. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia depois de discutido e apreciado o ponto 3, colocou-o a 

votação, tendo sido aprovado com 6 abstenções e 6 votos a favor. -------------------------------------------------- 

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

“Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020.” Foi questionado quem 

pretendia se inscrever neste ponto, tendo havido apenas a inscrição de José Lourenço. ----------------------- 

===José Lourenço gostaria de fazer um pedido de esclarecimento “verificamos no item área de formação, 

portanto, serão os elementos contabilizados nas candidaturas ou não? Tem 20 nos serviços 

administrativos e nove em serviços externos, será para cantoneiro?” ----------------------------------------------- 

===Srª Presidente interveio indicando que não é um número da área de formação, mas sim um código e 

que vai averiguar melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ===José Lourenço continua a sua intervenção a indicar que a questão a ser colocada é se existe 20 

pessoas nos serviços administrativos ----------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente interveio indicando que no referido documento existe um assistente técnico (Elsa) e 

um assistente operacional (Isabel) nos serviços administrativos e nos serviços externos o Manuel Almeida 

e pensa que o número que consta lá tem a ver com o código da área de formação, mas vai averiguar. 

Indicando que o número não tem a ver com o número de vagas. ----------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia interveio e indicou que no respetivo documento informa a 

área de formação dos respetivos funcionários (a Elsa tem o 11º ano e a Isabel tem o 9º ano). ---------------- 

===José Lourenço continua a sua intervenção que “estão a ver um Excel com quantidades e presume-se 

que sejam quantidades que estamos a analisar.” Fez uma observação que temos funcionários ou da 

Câmara Municipal ou dos próprios quadros da Junta que prestam serviço em Palmaz, Travanca e no 



 

 
16 

Pinheiro da Bemposta aquilo que se constatava, não sabe se já houve alguma intervenção em relação a 

isto, “há horários desfasados entre eles. Deu como exemplo: os do Pinheiro saem todos os dias às 16:00 

e os de Palmaz saem às 17:00, se os de Palmaz vem ajudar os do Pinheiro saem às 16:00 e têm que vir 

para Palmaz terminar o resto do tempo e muitas das vezes se calhar não têm trabalho para fazer.” Refere 

que os funcionários não têm culpa nenhuma, indicando que há um desperdício de meios. Indica que a 

solução para rentabilizar os nossos recursos é que todos tivessem o mesmo horário, isto é, a mesma hora 

de início e de termo. Gostaria de saber se já foi feito essa reorganização de horários, se pretendem fazer, 

se vai conseguir fazer ou não.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que já identificaram esse problema e já fizeram essa uniformização, porque 

“quando tivemos pouco pessoal a trabalhar, sentiu-se essa dificuldade na questão do horário. Criámos 

duas modificações para todos os funcionários de forma a obter uma organização na nossa estrutura: uma, 

no horário laboral (8:00 ao 12:00 e 13:00 às 16:00); outra, a apresentação dos funcionários ser no estaleiro 

(o que não acontecia anteriormente)”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia colocou à votação este ponto tendo sido aprovado por 

unanimidade. Deu como terminado este ponto e deu-se início ao ponto seis “Apreciação e votação da 

Minuta do Contrato Interadministrativo de Apoio Financeiro a celebrar com a União das Freguesias de 

Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz – Beneficiação do Parque Infantil de Travanca.” Questiona a 

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

===Srª Presidente refere que este ponto é bastante positivo porque tem a ver com o apoio da Câmara 

Municipal às obras do parque infantil de Travanca. ----------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia colocou à votação este ponto tendo sido aprovado por 

unanimidade. Deu como terminado este ponto e deu-se início ao ponto sete “Apresentação e votação da 

proposta de atribuição de Topónimo.” Questiona a Presidente da União de Freguesias se pretende 

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

===Srª Presidente indica que surgiu esta necessidade de atribuir topónimo a uma rua que o não tinha. 

“Quando houve a restruturação do fecho de algumas passagens de nível de comboio, criou-se um 

caminho que é o n.º 166. Agora existe um proprietário que vai renovar uma habitação e precisa da 

atribuição de um nome. Neste seguimento achamos oportuno atribuir ao topónimo rua Ápio Assunção 

pelas razões que estão expostas neste documento e porque foi naquele lugar que este viveu”. ------------- 

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

a inscrição de João Paulo e José Lourenço. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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===João Paulo interveio para dizer que foi um ato de muito louvor. ------------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio indicando que “realmente é mesmo oportuno este topónimo precisamente a 

uma rua que vai confluir à habitação onde o nosso antigo presidente viveu.” Refere que já foi decidido 

rebatizar este salão com o nome daquele que foi o mais impulsionador da construção deste edifício, seria 

pertinente pensar numa data coincidindo ou com uma assembleia municipal que se pudesse fazer aqui 

ou na data do seu aniversário em que possa organizar um evento em que se possa chamar a sua família 

para que solenemente possamos fazer o descerramento de uma placa condignamente. Para esclarecer 

um equívoco sobre esta questão, fez menção numa outra assembleia que aquilo que nós falamos da outra 

vez e tal como hoje, não esteve aqui a comunicação social e aquela deliberação que deveria ter merecido 

uma informação, nomeadamente pela comunicação social, como não teve não foi feita. Passado três 

semanas nós dois combinamos que era pertinente fazer uma matéria no jornal, mas não foi feita e eu até 

quase predispus-me a enveredar contactos para esse efeito e não se sucedeu naquela altura. Mas houve 

um equívoco, numa outra assembleia foi dito que estava à espera de qualquer coisa da minha parte, a 

oportunidade da altura já tinha passado quase há um mês. Tendo em conta a apologia que bem aqui  

justifica o nome da rua, justifica-se plenamente que se faça aquilo por Ápio Assunção porque 

independentemente das nossas diferenças, confessa que é merecida toda e qualquer homenagem que se 

possa fazer a ele”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia colocou à votação este ponto 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 Nuno Jesus, José Soares Luzia 

Sobral --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Nuno Jesus cumprimenta todos os presentes e começa por dar uma sugestão relativamente à 

iluminação pública para aliviar o trabalho da Junta de Freguesia. Informa que existe uma aplicação para 

smartphones denominada “EDP distribuição” que permite que cada um possa reportar as anomalias 

existentes de forma rápida e indica que a resposta é bastante célere. “No fundo é apelar um bocado ao 

sentido de cidadania de todos nós e não só estarmos a reclamar este tipo de situações com a Junta ou 

Câmara Municipal quando nós próprios podemos resolvê-las.” Continuando a sua intervenção indica que 

continua a aceder à página da Junta de Freguesia e continua a não ver informações a respeito do executivo 

e dos membros da assembleia e está demasiadamente desatualizado. Para terminar, deixou um pequeno 

reparo aos trabalhos da assembleia, indicando que hoje é uma assembleia de Freguesia importante 

porque se discutiu o orçamento e o plano, porém que, está no público e não sabe qual é o orçamento, 

sabe apenas que é um orçamento pouco ambicioso porque um elemento da assembleia assim o disse. 



 

 
18 

Pretendia saber quais são as linhas principais do orçamento, quais são as apostas por parte da Junta de 

Freguesia para 2020 e qual é o valor global do orçamento. Indica que percebeu que os membros da 

assembleia de Freguesia sabem, mas o público, mesmo sendo pouco, não sabe. Pediu que no início da 

discussão deste ponto que fosse dada uma breve explicação das linhas principais deste orçamento e o seu 

valor total. Em relação a Travanca, não se vai repetir pelos parabéns que já foram dados ao parque infantil 

de Travanca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia pediu desculpa e interrompeu a intervenção indicando que o 

público tem de colocar questões à mesa ou ao executivo e não fazer este tipo de considerações. ----------- 

=== Nuno Jesus respondeu que não fez considerações e que ia terminar e que ia se referir aquele edifício 

porque a Junta de Freguesia interveio nele para o requalificar e limpar as fachadas e pretende questionar 

se há algo previsto para reparação do telhado. “Para terminar, gostaria de saber se é verdade que a Junta 

de Freguesia foi abordada por um particular no sentido de eventualmente apresentar uma proposta para 

um negócio na parte do centro de saúde.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

=== Srª Presidente responde que em relação ao website de facto pretendem fazer essas atualizações, mas 

ainda não foi possível. Em relação ao orçamento, “estes documentos serão naturalmente disponibilizados 

para consulta no website e vão poder consultar mais pormenorizadamente as receitas e as despesas.” Em 

termos de obras os objetivos para o próximo ano: em Palmaz será a casa mortuária e algumas obras 

pertinentes no cemitério (pintura e reforço de um muro);  no Pinheiro da Bemposta têm intenção de fazer 

um arranjo no exterior em frente ao edifício da Junta de Freguesia de forma a melhorar as questões de 

acessibilidade ao edifício (uma situação identificada pelo centro de saúde), a criação de vinte sepulturas 

no cemitério e pinturas dos muros e a sinalética; em Travanca a requalificação do polidesportivo caso 

consigam ter o apoio da Câmara Municipal e algumas pequenas intervenções no edifício da Junta de 

Travanca (empena que está degradada e se for possível requalificar o interior). Ressalva que se 

conseguisse realizar todos estes objetivos, já era de grande valor. “Este orçamento inicial temos a parte 

das receitas e das despesas e ainda não esta considerado o que transita de um ano para o outro, em 

termos de valor global estamos a falar de trezentos e oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e três 

euros.” Em relação à requalificação do telhado, refere que o edifício é da Câmara Municipal indicando 

que já expuseram esta necessidade a esta entidade e não há perspetiva por parte deste de realizar esta 

intervenção, apenas vai requalificar a parte das caixilharias e o jardim de infância. Para terminar, indica 

que ninguém falou diretamente com a presidente de Junta  nem apresentou uma proposta, falaram com 

a Laura que depois abordou essa situação com a presidente e esta ficou à aguardar que os interessados 
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fossem falar com ela sobre a possibilidade do espaço de ex-centro de saúde ser ocupado por um privado 

ou por um estabelecimento, mas indicou que até ao momento ninguém apareceu.------------------------------ 

=== José Soares referiu que queria lembrar duas situações: Uma tinha a ver com a calçada da rua de Igreja 

de Palmaz que vai dar ao rio que tem lá dois ou três buracos que precisam urgentemente de serem 

reparados. Outra situação era por causa da intervenção realizada em Valmadeiros por causa da água que 

caía para o terreno da sua mãe, que infelizmente não resolveu totalmente o problema, visto que o terreno 

continua a ter água a ensopar o mesmo.------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Srª Presidente agradeceu a sua participação nesta assembleia e informa que tomou nota das duas 

situações e que assim que for possível vai intervir. ------------------------------------------------------------------------ 

===Luzia Sobral cumprimenta todos os presentes indicando que pretendia dizer duas coisas. A primeira é 

acerca da ponte romana, na primeira curva está muito perigosa devido à vegetação. Outra situação é que 

ficou muito triste com a intervenção de um elemento da assembleia de Freguesia de Palmaz acerca da 

casa mortuária. Referiu que gostava de saber quantas pessoas de Palmaz dizem que não é preciso a casa 

mortuária, mencionando que agora já sabia de onde vinha a ideia, porque às vezes ouvia as pessoas a 

dizerem que não era preciso casa mortuária em Palmaz porque em Travanca e no Pinheiro da Bemposta 

também não tinham, o que não corresponde à verdade porque Travanca e Pinheiro da Bemposta têm, só 

Palmaz é que não tem. Indicou que não há ninguém em Palmaz, porque conhece a população, que não 

queira a casa mortuária. Em relação à casa mortuária refere que o povo já deu dinheiro e continuará a 

dar se for preciso e até eventualmente se for preciso falar com alguém do respetivo terreno que é 

necessário adquirir também está disponível para ajudar a entrar em contacto com um dos proprietários, 

indicando que uma das proprietárias (irmã do Sr. José) está naquele momento em Palmaz. Na sua opinião 

acha que a casa mortuária começou, deve ser acabada o mais logo que possa, alertando para esta não 

estar à espera das eleições referindo que não espera que seja bandeira para as eleições. --------------------- 

=== Srª Presidente informa que tomou nota da situação junto à ponte romana, indicando que talvez 

precisará de rails de proteção. Em relação à casa mortuária indica que lançou o concurso e espera ter as 

propostas para efetuar a adjudicação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

=== 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. -------------------------------------------------------------------- 

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 vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos da mesa.------------------------------------------ 
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O Presidente da Assembleia 

António Marques de Oliveira Choupeiro 

 

                       A 1ª Secretária             A 2ª Secretária 

                     Ana Filipa Bizarro Oliveira                        Cátia Susana de Pinho Monteiro 

 

 


