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Sessão – Ordinária

18 de Setembro de 2010

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves

ACTA

DATA DA SESSÃO: 18 de Setembro de 2010---------------------------------------------------------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: – Presente.-------------------------Manuel Joaquim Ferreira Monteiro: - Presente.-----------------------------------------------------José Patrício Ferreira Correia: - Presente.-----------------------------------------------------------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: – Presente.----------------------------------------------------------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: 15,00 horas ----------------------------------------------------------HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 17,30 horas---------------------------------------
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Aos dezoito dias do mês do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, pelas quinze
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: ------------------------------------– Informações do Executivo sobre a actividade e a situação da Junta de Freguesia;
Iniciada a sessão, foi posta à consideração dos deputados a acta da sessão anterior,
oportunamente enviada, em minuta, a todos os deputados. Sobre este assunto, a deputada Sara
Catarina Silva fez a declaração que se anexa a esta acta, na qual propunha alterações ao texto
da acta (Doc.1). ----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia, analisando os pontos referidos na anterior
declaração disse que, tendo a deputada Sara Catarina Silva votado contra a acta anterior por
achar que aquela continha juízos de valor, propõe agora alteração em que lhe parece que a
palavra “revoltando-se” transmite um juízo de valor, até porque não se deu conta que nenhuma
revolta tivesse acontecido. Referiu de seguida que de modo a que os trabalhos sejam mais
produtivos tentará, futuramente, enviar a a cada um dos senhores deputados uma minuta da
minuta para que possam fazer as sugestões que tiverem por convenientes antes da sua
apresentação na Assembleia. De seguida colocou à consideração dos deputados a alteração
proposta pela deputada Sara Catarina Silva relativamente à página três, pondo à votação a
aceitação da referida proposta, a qual foi rejeitada com nove votos contra a alteração, três votos
a favor e uma abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------De seguida, colocou à consideração dos deputados a aceitação da alteração proposta
pela deputada Sara Catarina Silva, no mesmo documento, para a página quatro da minuta da
acta, tendo a votação efectuada conduzido à não aceitação da proposta de alteração visto que
obteve nove votos contra a alteração, dois votos a favor e duas abstenções.------------------------Seguidamente o presidente referiu que, relativamente à proposta de alteração
apresentada para a página sete, não houve entrega à mesa de declaração de voto escrita e
inquiriu o deputado Rui Baptista se manifestou, na ocasião, intenção de a escrever; perante a
resposta negativa considerou não haver necessidade de votar a alteração proposta para a
página sete da acta, por não fazer sentido. De imediato, colocou à votação a acta da sessão
anterior, que foi aprovada por maioria visto que obteve nove votos a favor, dois votos contra e
duas abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------O deputado José Manuel Machado pediu a palavra tendo declarado lamentar e constatar
a grande desilusão que lhe causou a intervenção da deputada Sara Catarina Silva ao tentar
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corrigir as palavras que outros deputados proferiram. Disse que devia preocupar-se com a
substância das coisas e que corrigir as palavras de terceiros não é eticamente correcto, salvo se
se tratasse de coisa muito grave que tenha sido omitida, o que não parece ser o caso. Disse
ainda que lhe parece ser esta uma atitude persecutória que não enriquece em nada tudo o que
foi dito e que possa ter, porventura, desagradado mas que devia ter sido corrigido na própria
hora e não passados quatro meses e querendo dizer aquilo que não foi dito. ------------------------- O Presidente da Assembleia, referindo-se directamente à intervenção do deputado José
Manuel Machado, disse que os deputados têm o direito de contestar o conteúdo das actas e isso
não lhe pode ser negado. Seguidamente deu conhecimento da carta recebida do lar Familiar da
Tranquilidade (Doc. 2) e convidou os Srs. Deputados para a cerimónia de colocação da placa
no Largo António Martins Ribeiro que se realiza naquele local, no dia dezanove de Setembro
pelas 9,30 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se de seguida no período de antes da ordem do dia. ----------------------------------Tomou a palavra a deputada Sara Catarina Silva que disse agradecer os conselhos do
deputado José Manuel Machado relativamente às suas intervenções e esclareceu que as suas
intervenções nesta Assembleia são única e exclusivamente pelos interesses de Vila das Aves e
que pedia desculpas se considera a acta um elemento importante em demasia. E afirmou já ter
aprendido que uma declaração de voto é para esclarecer o sentido de voto e não para comentar
o que foi feito, uma vez que há um período para isso. -------------------------------------------------Seguidamente, em nome do Movimento UPC, leu a declaração que se anexa a esta acta
(doc.3). --------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminou fazendo um apelo ao Executivo da Junta para que, a exemplo do ano anterior,
proceda à limpeza das ruas e condutas para que o Inverno decorra com normalidade. ------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, referindo-se ao ponto da intervenção em que
a deputada entregou à mesa um exemplar do jornal que foi referido na sessão anterior para que
o fizesse chegar ao deputado José Manuel Machado, disse ter ficado sensibilizado por
“alguém” ter feito chegar às caixas do correios dos avenses a entrevista referida pela senhora
deputada, interpretando que isto significa que há gente interessada em disseminar esta
entrevista. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o deputado Rui Batista que, afirmou trazer ao período da antes da
Ordem do Dia dois assuntos breves, mas disse pretender, contra o que é seu hábito, referir-se
ao ponto anterior. Assim, afirmou que uma declaração de voto apenas serve para justificar o
sentido do voto e que uma declaração de voto lida, normalmente não é apensa à acta e que uma
declaração escrita para ser apensa à acta não é lida pelo apresentante, inquirindo o presidente da
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mesa se estava ou não correcto. A esta interpelação o Presidente da Assembleia de Freguesia
respondeu que as tradições têm criado maneiras de actuar que não estão na letra da lei e
afirmou que na lei, só tem direito a fazer uma declaração de voto quem vota contra, embora
não tenha qualquer intenção de aplicar esta regra, dado ser tradição fazer-se em todas as
situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Retomando, o deputado Rui Batista apelou a que as pessoas venham trazer ideias e não
perder tempo nos “diz que disse”. De seguida disse ter verificado que foi reposta a postura de
trânsito na Rua Manuel Afonso Silva. Apelou também para que o Executivo proponha à
Câmara Municipal a abertura da ligação da Rua 25 de Abril à Rua D. Afonso Henriques o que
facilitaria em muito o acesso à baixa da vila. Disse também ter verificado que a CP mudou de
novo a linha para a paragem dos comboios e que os comerciantes estão novamente a sentir o
problema de falta de estacionamento e que também, dentro de pouco tempo teremos uma
estação abandonada, sem qualquer movimento. --------------------------------------------------------Tomou a seguir a palavra o deputado Joaquim Pereira que afirmou que nesta
Assembleia há dois pesos e duas medidas, sendo que uns podem dizer tudo e outros não podem
dizer nada. Referindo-se a um artigo assinado pelo deputado José Manuel Machado no Jornal
Entre Margens, onde se pode ler que não se pode construir vários patamares de avenses em
função da sua participação nas associações da terra, disse que durante anos deu tudo o que pôde
aos bombeiros, que foi convidado a ser presidente dos bombeiros mas que disse que não tinha
conhecimentos nem alicerces para ser presidente dos bombeiros, e fiz um primeiro mandato
como membro da direcção; disse que é a maior instituição da Vila das Aves, que era um
orgulho ser presidente dos bombeiros mas que não tinha condições para ser presidente; quanto
ao Clube Desportivo das Aves, onde está há vinte e três anos, referiu diversos intervenções
tidas, disse que estes factos não se podem apagar, a história não pode ser apagada e que isto não
pode chamar-se esconder-se em patamares. Disse que anteriormente alguém referiu que aqui
estamos para olhar para a frente e questionou porque é que na última Assembleia não se olhou
para a frente e não se deixou o deputado Joaquim Pereira para trás. Confessou que pode não ser
bom orador mas em contrapartida tem obra feita. ------------------------------------------------------O deputado José Manuel Machado disse que parece que todos se voltaram para a sua
pessoa no entanto não retira nem uma vírgula do que disse na última Assembleia. Relembrou
que a Assembleia de Freguesia é um órgão de fiscalização da actividade do Executivo e
portanto os deputados não estão aqui para fiscalizar o que os outros disseram na Assembleia
anterior. Lamenta que passados três meses se venha contestar o que na altura não foi contestado
por ninguém. Relembrou que nada o move do ponto de vista pessoal, mas tão só politico e cada
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um defende as suas ideias: cada um é responsável pelo que diz e pelo que faz mas cada coisa no
seu contexto. Disse ainda que, relativamente ao que foi escrito no jornal, também este tem os
meios próprios e sede própria para deles se poder fazer uso e que o que aqui está em causa é a
participação política de cada um, é para isso que os deputados foram eleitos. ---------------------O Presidente da Assembleia esclareceu que as regras são iguais para todos e que espera
não voltar a ouvir que uns podem falar e outros não. --------------------------------------------------Tomou de seguida a palavra o Presidente da Junta, que chamou a atenção para o facto
de o deputado Joaquim Pereira, não saudar o Executivo, como mandam as boas regras.
Seguidamente fez a leitura do documento que se anexa a esta acta (Doc. 4). -----------------------Interveio de seguida a deputada Sara Catarina Silva que esclareceu que, quem a conhece
sabe bem que não tem por hábito comentar assuntos que não conhece e que também não
deixará nunca de cumprimentar as pessoas fora desta sala. -------------------------------------------O deputado José Manuel Machado, referindo-se ao teor da intervenção escrita do
senhor presidente da Junta, disse que a ser verdade, e não duvida das palavras do Presidente da
Junta, o mesmo acabou de explicar o comportamento do deputado Joaquim Pereira, que
politicamente e como membro desta Assembleia foi um desastre. Como explica, disse, que o
mesmo, como vice-presidente dos bombeiros, tenha concorrido contra a Junta de Freguesia no
negócio da compra do Amieiro Galego, fazendo a Junta gastar mais dinheiro; quando a Junta
poderia ter comprado por quinze mil euros foi obrigada a gastar setenta e cinco mil na
sequência desta concorrência. Referiu ainda que o deputado Joaquim Pereira disse, na sua
entrevista, que era a mesma coisa o terreno pertencer aos bombeiros ou à Junta, mas não é a
mesma coisa: este terreno só é de Vila das Aves porque foi a Junta que o adquiriu e assim
sendo o deputado prejudicou os interesses desta terra. Acrescentou ainda que também foi dito
pelo senhor deputado, na referida entrevista, que consigo a gerir o negócio, teria comprado
mais barato, concluindo que seria natural pois não o compraria e ficaria com ele para os
bombeiros. De seguida convidou o deputado a fazer a sua defesa política publicamente, já que
pessoalmente nada tem contra ele. Afirmou ainda o orador que o Sr. deputado, que já tinha
pouca credibilidade, como se viu nos resultados eleitorais, agora ficou sem credibilidade
nenhuma e como tal convidou-o a pôr o seu lugar à disposição para o elemento seguinte da
lista, já que prejudicou esta terra e fez a Junta gastar a mais sessenta mil euros. -------------------Tomou de seguida a palavra o deputado Rui Batista que começou por lembrar que no
último mandato quem enveredou por criar polémica perdeu mil votos nas eleições. É muito
grave, disse, quando um deputado coloca em questão a respeitabilidade do Executivo num
jornal de fora da Vila, e ainda por cima um jornal hostil que só diz mal de Vila das Aves. Mais
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grave se torna, afirmou, quando é um deputado a dizer mal da sua terra: isto é brincar com
coisas sérias. Disse também que gostaria de perceber como é que o deputado Joaquim Pereira
sendo candidato a Presidente da Junta e simultaneamente vice-presidente dos bombeiros,
permitiu que a associação da qual é vice-presidente, à sucapa, fosse concorrer com a Junta e
obrigasse que o preço subisse sessenta mil euros. O que faria o deputado se tivesse ganho as
eleições, perguntou: daria o terreno aos bombeiros, ou deixaria os bombeiros licitar sozinhos?
Na conclusão da sua intervenção, o deputado Rui Batista deixou a interrogação se o Sr.
Joaquim Pereira, como vice-presidente não sabia da concorrência dos bombeiros. ------------------Tomou depois a palavra o deputado Joaquim Pereira que disse que estas intervenções só
confirmam o que sempre pensou, que todos se acham os senhores da verdade e que ninguém
lhe tira esta ideia. Quanto a não saudar o Executivo disse que não se acha na obrigação de o
fazer porque o Presidente da Junta disse que não tem relações pessoais nem institucionais com
a sua pessoa. Quanto à intervenção do deputado José Manuel Machado afirmou que o tempo irá
dizer se a compra do Amieiro Galego foi ou não um bom negócio. Disse ainda que, quanto à
sua demissão, só o fará quando entender. E quanto à intervenção do Presidente da Junta
informou que quando um jornal de fora da terra lhe pediu uma entrevista, aceitou e estranhou
que o jornal da terra nunca tenha feito o mesmo. Disse que aceitou esta entrevista que foi
gravada e cujas perguntas não lhe foram dadas a conhecer previamente, tendo mesmo assim
assumido o risco e aceite o desafio. Quanto ao negócio do Amieiro Galego reafirmou que teria
feito um melhor negócio. -----------------------------------------------------------------------------------Fez a intervenção seguinte o Presidente da Junta que disse que o deputado Joaquim
Pereira não justificou absolutamente nada daquilo que aqui foi dito e documentado, apenas
disse que faria um melhor negócio, sem qualquer justificação. Disse ser vergonhoso que o Sr.
deputado venha aqui discutir relações pessoais ou institucionais, quando aqui se discutiu um
prejuízo claro infligido à Junta de Freguesia. Existem nesta Freguesia muitos avenses genuínos
que contribuíram para a compra do Amieiro Galego e ao que conste o sr. deputado não
contribui nem com um cêntimo. ---------------------------------------------------------------------------O deputado Joaquim Pereira pediu a palavra em defesa da honra e reiterou que teria
feito um melhor negócio na compra do Amieiro Galego e que terá tempo para o provar. --------O Presidente da Assembleia lamentou que não tenha havido uma melhor explicação
para este diferendo e chamou a atenção do deputado Joaquim Pereira para não se esquecer de
mencionar o Executivo da Junta nas suas próximas intervenções. -----------------------------------Entrou-se de seguida no 1º Ponto da Ordem de Trabalhos – Informações do Executivo:
Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta que informou: -------------------------------6

- que em Julho foi confrontado com a paragem dos comboios novamente na
linha dois sem qualquer aviso ou esclarecimento prévio. Que em Setembro apresentou
pessoalmente ao Sr. Presidente da Refer a necessidade dos comboios pararem do lado
da estação, ou seja, na Linha um, já que esta é a única forma da Estação continuar
aberta, bem como o bar e os WC. Para além disto também os parques de estacionamento
estão deste mesmo lado, assim como o estacionamento para deficientes e WC para
deficientes. Disse que de imediato foi solicitada uma reunião com a Refer e foram
enviados vários ofícios no sentido de retomar a paragem na Linha 1, mas que até hoje só
houve um contacto telefónico informando que a situação está a ser estudada. Referiu
ainda que, em reunião com o Presidente da Câmara o mesmo concordou com a
necessidade desta mudança, já que é a única maneira de evitar que o edifício da estação
feche e fique sem utilidade. -----------------------------------------------------------------------Deu de seguida conhecimento de que: --------------------------------------------------na Rua Manuel Afonso Silva - foi finalmente reposta no passado dia 30
de Agosto, após várias solicitações, a sinalização conforme a Postura de
Trânsito. Continuamos à espera da certidão solicitado à Câmara Municipal em
Junho; ---------------------------------------------------------------------------------------relativamente ao Amieiro Galego, fez um ano em 10 de Setembro que a
Junta adquiriu o Amieiro Galego. Nesse mesmo dia foram iniciados alguns
melhoramentos que incluem drenagem de águas pluviais junto ao portão, a
rectificação do pavimento interior, a limpeza da margem do rio, a construção de
uma rampa para deficientes, colocação de pontos de luz, reconstrução de
barreiras de segurança, entre outras. Informou que possivelmente em Outubro
será realizado no local um arraial para angariação de fundos. O total da
contribuição dos avenses, até hoje, foi de 23.276,12 €.- -----------------------------relativamente a limpeza de terrenos abandonados – disse que não pode
aceitar que a Policia Municipal quando contacta os proprietários dos terrenos
abandonados diga que é uma denuncia da Junta de Freguesia. Que fique bem
claro que a Junta de Freguesia sempre que informa a CMST da necessidade de
limpeza de qualquer terreno fá-lo sempre por informação/reclamação dos
proprietários/moradores dos terreno vizinhos e nunca por iniciativa da Junta; ---relativamente a limpeza das ruas – disse que em Agosto o pessoal da
Junta esteve quase todo de férias e por isso não foi possível dar uma resposta
mais eficiente na limpeza das ruas, por esse motivo a Junta contratou mais dois
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homens para o efeito. De salientar que em muitas ruas, os moradores fazem
limpeza às suas portas e mantêm as suas ruas muito limpas, dando um belo
exemplo de cidadania. Disse também que sempre que isto acontece e tenham
necessidade de recolha do lixo podem contactar a secretaria da Junta que de
imediato dará instruções para a recolha do mesmo; ----------------------------------relativamente a

subsídios disse que, depois de ter agradecido

pessoalmente, quis agradecer publicamente, aqui, ao deputado Bernardino Certo
a sua intervenção junto do Presidente da Câmara para que fossem pagos alguns
dos subsídios deliberados. Em reunião de 22 de Julho, com o Presidente da
Câmara este disse que iria despachar de imediato o subsidio para a Quinta dos
Pinheiros e para o Amieiro Galego e que no início de Setembro pagaria o
subsidio referente às Festas da Vila, referindo que o Sr. Certo lhe havia
solicitado a liquidação dos mesmos; ----------------------------------------------------o Presidente da Junta informou ainda sobre a Reunião do Executivo com
o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, foi realizada no dia 22 de
Julho e foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------------------------Ponto da situação da Quinta do Verdeal – foi dito que a falta de apoios
financeiros obrigou a rever todo o processo, daí o atraso na realização da obra; -Ponte Pedonal de Caniços - Como as obras ainda não foram executadas,
conforme protocolo assino em 4 de Setembro de 2009, questionamos o Sr.
Presidente da Câmara e a Refer. A Refer respondeu que compete aos municípios
a realização das obras. A Câmara Municipal ainda não deu qualquer resposta; --Estrada Municipal EM-511 - há uma necessidade urgente de obras de
repavimentação e se possível da criação de passeios. Além do trânsito intenso é
uma rua com muito trânsito pedonal; ---------------------------------------------------Ligação entre os dois cemitérios - foi solicitado um subsídio para a
construção de uma ponte pedonal. O Presidente da Câmara deu instruções para
que de imediato iniciar um estudo para a elaboração de um projecto. Para além
desta ligação fazem falta os WC e os pontos de luz; ---------------------------------Reforço da corrente na Rua Padre Joaquim Carlos Lemos- fizemos ver a
necessidade deste reforço de energia junto à Quinta dos Pinheiros. Corremos o
risco de não haver equipamentos nas Festa da Vila; ----------------------------------Geminação – Foi recebido um convite de Saint-Etienne-Les-Remiremont
para participar num festival de folclore no dia 26 de Junho de 2011. Atendendo
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aos custos elevado e atendendo a que nas iniciativas realizadas em 2005 e 2006 a
Câmara Municipal não contribuiu com nenhuma ajuda, foi solicitado um subsído
que possa reduzir esta despesa. Obviamente em 2012 compete a Vila das Aves
organizar a recepção a uma delegação francesa. Iremos ponderar bem este
convite caso não tenhamos qualquer resposta da Câmara Municipal; --------------O Presidente da Junta informou também sobre ofícios enviados à Câmara
Municipal, ao abrigo das novas normas estabelecidas pela Câmara Municipal
para obras subsidiadas, tendo dito que foram enviados pedidos para as seguintes
obras: Execução da drenagem de águas pluviais na Rua dos Aves; Ligação
pedonal entre os dois cemitérios; Recuperação de passeios na Rua D. Eva
Machado Guimarães; Recuperação de passeios no Loteamento das Fontaínhas,
Rua Augusto Marques e Rua do Bombeiro Voluntário; Pavimentação da
Travessa da Rua Dr. Germano Pimenta; Pavimentação da Travessa de Vilas
Boas, Pavimentação da Rua Pedro Dioga; Pavimentação da Rua da Ponte Nova;
Execução de muro de suporte na Calçada da Carreira; Alargamento e
pavimentação da Calçada da Carreira,; Instalação de rede de águas pluviais na
Rua do Parque Industrial da Barca; Pavimentação da parte em falta na rua do
parque Industrial da Barca; ---------------------------------------------------------------Foi ainda referido que foi adjudicada, pela CMST, a obra de intervenção
na rede de drenagem de águas pluviais na Rua de Santo Honorato e Avenida
Conde Vizela. Também informou que, por decisão do Executivo, só serão
colocadas pedras mármore nas sepulturas quando os familiares exerceram o
direito de concessão perpétua; que, na Quinta dos Pinheiros, para além da
construção do campo de futebol e voleibol de praia, irá proceder-se à colocação
de rede envolvente ao mesmo; estão também a ser ultimados os balneários de
apoio ao campo. Foi solicitado à PT o desvio das linhas telefónicas e assim serão
eliminados os postes e linhas aéreas dispersos pelo terreno; ------------------------Sobre Posto de Atendimento da Segurança Social informou que foram
atendidas em Junho, 341 pessoas, em Julho 400 e em Agosto 274 e sobre o Posto
de Atendimento do Centro de Emprego que foram atendidas em Junho 1471
pessoas, em Julho 1433 e em Agosto 1457. -------------------------------------------Deu ainda a conhecer que a convite da Casfil o Presidente da Junta esteve
presente na visita que o Sr. Ministro da Economia fez a esta firma no passado
dia 15. O Executivo sente-se honrado com este convite e agradece publicamente
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aos seus administradores, na pessoa do Sr. Luís Ferreira Pinto, a estima
concedida à Junta de Freguesia na pessoa do seu Presidente. Atendendo que a
Casfil é actualmente uma das principais empresas instaladas na nossa Vila, que
emprega hoje 250 trabalhadores, e é uma referência a nível nacional e
internacional e que leva o nome da nossa Vila aos quatro cantos do mundo, o
Executivo da Junta de Freguesia de Vila das Aves, regista e assinala o superior e
legitimo reconhecimento pelo excelente trabalho que a administração da Casfil
vem realizando ao longo de quase duas décadas. -------------------------------------Após a intervenção do Presidente da Junta pediu a palavra o deputado Rui Batista, que
em nome dos deputados do PSD, se congratulou pelo pagamento dos subsídios camarários e
agradeceu a atitude do senhor deputado de Bernardino Certo que considerou um exemplo de
como se fazer oposição. ------------------------------------------------------------------------------------Usou, a seguir, a palavra o deputado José Manuel Machado que reiterou as palavras do
deputado Rui Batista e se congratulou com algumas informações da actividade do executivo
nomeadamente da reunião com o Presidente da Câmara. Sobre a Ponte da Caniços disse ser
preciso estar atento para que não haja no local nenhuma fatalidade, no local passam muitas
pessoas provando que esta travessia é muito útil. Relativamente ao Cemitério congratula-se
que tenha havido uma junção de esforços para arranjar forma de unir os dois cemitérios,
afirmando pensar que não será uma obra muito dispendiosa. Relativamente à Quinta do Verdeal
referiu que o local continua um antro de “badalhoquice” e solicitou ao deputado Bernardino
Certo os seus bons ofícios junto do Presidente da Câmara no sentido de isolar estes terrenos de
forma a que ninguém vá lá poluir e praticar actos indesejáveis e dar alguma dignidade ao local.
Interveio a seguir o deputado Bernardino Certo que disse que o Presidente da Junta
não tinha que agradecer, afirmando que tudo o que fez foi a sua obrigação de deputado e
avense. Referiu também que ficou satisfeito, porque hoje foi das raras excepções em que não
ouviu ninguém atacar a Câmara Municipal, pelo contrário ouviu aqui falar de dialogo, e assim
certamente se irão resolver muitos problemas de Vila das Aves. Assim, sugeriu ao Presidente
da Junta que continue com esta matriz e deixe de lado o afrontamento e que prossiga com
persistência porque todos temos o mesmo objectivo. Quanto à Quinta do Verdeal disse que
pela parte do PS irão trabalhar e fazer tudo o que for possível para que a mesma se transforme
no parque que todos desejamos. ---------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta interveio de seguida para dizer que a sua obrigação é agradecer
quando tem que o fazer. Quanto ao diálogo com a Câmara Municipal são precisas duas partes
para o fazer e que nem sempre as duas partes estiveram disponíveis para o fazer. ----------------10

O Presidente da Assembleia informou que o abaixo assinado relativo à Rua de Paredes
entregue na ultima reunião foi por si entregue pessoalmente ao Sr. Presidente da Câmara e deu
por iniciado o período do público. ------------------------------------------------------------------------O Sr. Joaquim Carneiro dirigindo-se ao deputado Joaquim Pereira disse que no seu
entender o mesmo lhe chamou “trafulha” porque também ele fazia parte do executivo na altura
da compra do Amieiro Galego e pensa que o Presidente lhe explicou tudo e não lhe escondeu
nada. Disse que o Sr. Pereira afirmou que deu a entrevista a quente pelo que, se entende que se
precipitou não lhe ficaria nada mal dizer que se enganou e se entende que o Presidente da Junta
escondeu alguma coisa deverá dize-lo aqui. Disse também que tudo o que esta terra tem desde
as Associações a esta Assembleia de Freguesia são o melhor de Portugal. Quanto ao cemitério,
pede para não se esqueceram da falta de luz e para que todos se juntem para resolver estes
problemas. Quanto à deliberação da Junta de não colocar pedras nas sepulturas sem a
concessão das mesmas, não está de acordo. -------------------------------------------------------------Alice Marques disse ter gostado do que ouviu nesta Assembleia e congratulou-se com o
facto de finalmente ter sido adjudicada a obra na Rua de Santo Honorato que há tantos anos
vem reclamando. De seguida questionou o Presidente da Junta sobre a data prevista para o
início desta obra. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, ao abrigo do Regimento, deu a palavra ao deputado
Joaquim Pereira para que este pudesse responder ao Sr. Joaquim Carneiro. ------------------------O deputado Joaquim Pereira disse que tem uma admiração pela Sr. Joaquim Carneiro, e
que nem sequer lhe passou pela cabeça chamar “trafulha” a quem quer que fosse ao dizer que
“o negócio estava mal contado” foi num contexto próprio e nunca foi sua intenção por em
questão a idoneidade das pessoas. ------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta em resposta à Dª Alice Marques disse não ter informação da data
do início da obra. Em resposta ao Sr. Joaquim Carneiro disse que é óbvio que ficaria mais
bonito se todas as sepulturas tivessem pedra, mas neste momento a Junta não tem
possibilidades para isso. ------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhuma inscrição e por mais nada haver 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. ----------------------------------------------------------------------
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