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Sessão – Ordinária 

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves 

Folha nº 1 

Acta nº 8 

17 de Junho  de 2011 

  

                                                        ACTA 

 

     DATA DA SESSÃO: 17 de Junho de 2011-------------------------------------------------------------- 

     LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia ----------------------------------------- 

     PRESIDIU: Américo Luís Carvalho Fernandes---------------------------------------------------------- 

     PRESENÇAS:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Partido Social-Democrata: ---------------------------------------------------------------------------------- 

           Américo Luís Carvalho Fernandes: - Presente------------------------------------------------------- 

           Maria Henriqueta Cerqueira Pinto Almeida Gomes Alves: – Faltou------------------------------ 

           Manuel Joaquim Ferreira Monteiro: - Presente.------------------------------------------------------ 

           José Patrício  Ferreira Correia: - Faltou.------------------------------------------------------------ 

           Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista: - Presente.---------------------------------------------------- 

           José Manuel Coelho Pinheiro Machado: – Presente.------------------------------------------------ 

           Rafaela Patrícia Martins Ferreira Torres: - Presente.------------------------------------------------ 

           Júlio Ferreira Torres: – Presente. ---------------------------------------------------------------------- 

           Vítor Manuel Moreira Martins: – Faltou.----------------------------------------------------------- 

     Unir para Crescer:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Joaquim Eduardo Machado Pereira: - Presente.------------------------------------------------------ 

           Sara Catarina Oliveira Silva: – Presente.-------------------------------------------------------------- 

     Partido Socialista: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Luís Gonzaga Carvalho Lopes Machado – Presente.------------------------------------------------ 

           Bernardino Certo Alves Pinheiro – Presente--------------------------------------------------------- 

-----HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 21,00 horas -----------------------------------------------------------

HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 21,40 horas--------------------------------------- 
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-- Aos dezassete dias do mês do mês de Junho do ano de dois mil e onze, pelas vinte e 

uma horas, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, reuniu em sessão ordinária a 

Assembleia de Freguesia de Vila das Aves, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------- 

1 – Informações do Executivo sobre a actividade e a situação da Junta de 

Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Faltaram os deputados Maria Henriqueta Alves, José Patrício Correia e Vítor Martins.  

-- Os deputados Joaquim Monteiro e Rafaela Torres tomaram o lugar na Mesa da 

Assembleia em substituição dos secretários, visto estes não se encontrarem presentes. -- 

-- Iniciada a sessão, foi posta à consideração dos deputados a acta da sessão anterior, 

oportunamente enviada, em minuta, a todos os deputados para eventual correcção; como 

não foi proposta nenhuma correcção a mesma foi posta à votação, tendo sido aprovada 

com seis votos a favor e quatro abstenções. -----------------------------------------------------

---O Presidente da Assembleia informou que não foi recebida qualquer resposta ao 

ofício enviado à Câmara Municipal em 24 de Abril, solicitando, na sequência da decisão 

tomada na reunião anterior da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------- 

-- Entrou-se de seguida no período de Antes da Ordem do Dia: ------------------------------

--- O deputado José Manuel Machado em nome de um morador da Rua Luís de Camões 

e com base nos documentos que solicitou ficassem anexos a esta acta (Doc1), 

apresentou a seguinte questão: a empresa Indaqua está a cobrar a quantia de 574,16 € 

(quinhentos e setenta e quatro euros e dezasseis cêntimos) pela instalação de um ramal 

de abastecimento de água com três metros de tubo. Disse considerar esta quantia 

manifestamente injusta e os valores desadequados aos dias de hoje, dado tratar-se de 

uma questão de saúde pública. Referiu ainda, a título de comparação, que podemos ver, 

pelos documentos anexos, que no município de Vila Nova de Famalicão as ligações de 

água e saneamento são totalmente gratuitas. Sugeriu depois que, numa melhor 

oportunidade, se despolete um movimento para abordar este assunto. -------------------- 

-- Seguidamente afirmou congratular-se com a eleição de deputada, pelo Partido Social 

Democrata, para a Assembleia da Republica, de Andreia Neto, salientando que é um 

agrado político ver-se alguém representar o nosso concelho na casa da democracia e 

referindo que este poderá também ser mais um canal para resolver problemas. ------------ 

--- O Presidente da Assembleia solicitou aos deputados que se manifestassem sobre a 
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pertinência de anexar à acta desta reunião os documentos apresentados pelo deputado 

José Manuel Machado, verificando que ninguém manifestou qualquer oposição à 

solicitação do orador. --------------------------------------------------------------------------- 

-- Passou-se de seguida ao único Ponto da Ordem de Trabalhos - Informações do 

Executivo sobre a actividade e a situação da Junta de Freguesia; ----------------------------

-- O Presidente da Junta prestou informações sobre os seguintes assuntos:  

 - Eleições legislativas – Agradeceu aos representantes e delegados dos partidos a 

forma como decorreu o último acto eleitoral e a forma como os mesmos 

desempenharam o papel para o qual foram nomeados: ---------------------------------------- 

 - Circuitos pedonais na Rua de Luvazim – Informou que foi recebido um ofício 

da Câmara Municipal informando que iriam ser executados circuitos pedonais 

(passeios) na Rua de Luvazim, do lado esquerdo no sentido Santo Tirso-Guimarães.  

Embora um obra seja sempre bem-vinda, referiu ter ficado surpreendido com esta 

adjudicação pois já foram feitos pedidos para execução de passeios noutros locais, 

nomeadamente na estrada para Riba  de Ave, actualmente com muito movimento de 

peões,  os quais, lamentavelmente, não foram atendidos;--------------------------------------

 - Pintura da fachada do edifício da Junta –Informou que foi feita uma pintura 

desta fachada e da  torre porque era uma necessidade;-----------------------------------------

 - Festas da Vila – Informou que, aquando destas festas, houve necessidade de se 

mandarem fazer algumas “barraquinhas” que desde então têm sido muito solicitadas 

pelas associações da Vila; -------------------------------------------------------------------------- 

 - Roubos – Informou que têm ocorrido vários roubos, nomeadamente no antigo 

edifício da Junta, na Tojela, que já foi assaltado três vezes, com prejuízos consideráveis. 

Informou ainda que foi roubada a placa que indicativa das comemorações dos 50 anos 

de Vila, a qual já foi recuperada, não se sabendo ainda se tem arranjo. Informou também 

que num sábado o tractor da Junta foi encontrado a trabalhar no estaleiro mais de três 

horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - 6º Torneiro de Escolinhas de Vila das Aves - Informou que teve o apoio da 

Junta de Freguesia, sendo um evento muito bom para Vila das Aves visto que trás a esta 

Vila um grande movimento de pessoas; foi um dia de completo sucesso, disse, e deu os 

parabéns à organização. ----------------------- ------------------------------------------ 

 - Posto de Atendimento de Segurança Social – Referiu que o posto atendeu no 

mês de Abril 565 pessoas e no mês de Maio, 544 pessoas e que o Posto de Atendimento 
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do Centro de Emprego atendeu no mês de Abril 1233 pessoas e no mês de Maio, 1227 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Não tendo havido inscrições por parte dos deputados para pedir esclarecimentos ou 

debater as informações prestadas pelo Presidente da Junta, deu-se por concluído este 

ponto da ordem de trabalhos e passou-se de seguida ao período de intervenção do 

público. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Não havendo nenhuma inscrição por parte do público presente e nada havendo mais a 

tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão da qual se lavrou a 

presente acta, que vai ser assinada por quem a lavrou e pelo Presidente. ------------------- 

 

 


