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Sessão – Ordinária 

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves 

Folha nº 1 

Acta nº 11 

21 de Abril  de 2012 

  

                                                        ACTA 

 

     DATA DA SESSÃO: 21 de Abril de 2012-------------------------------------------------------------------- 

     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: - Faltou------------------------------------------------------- 

           José Patrício  Ferreira Correia: - Presente.---------------------------------------------------------- 

           Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista: - Faltou-------------------------------------------------------  

           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: - Faltou.------------------------------------------------------- 

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

     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 vinte e um dias do mês do mês de Abril do ano de dois mil e doze, 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: ------------------------- 

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

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

2 – Alteração ao Regimento; -------------------------------------------------------------- 

3 - Conta de Gerência de 2011; ----------------------------------------------------------- 

4 - Inventário; ------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Toponímia. ------------------------------------------------------------------------------ 

-- Faltaram os deputados Joaquim Pereira, Sara Catarina Silva, Rui Batista e Manuel 

Joaquim Monteiro; os dois últimos, por terem previamente anunciado e justificado a sua 

ausência, foram substituídos por Helena Antunes e Diana Orquídea Neto. A ausência da 

deputada Sara Catarina Silva foi justificada antecipadamente mas não houve 

possibilidade de proceder à respetiva substituição.---------------------------------------------- 

-- Iniciada a sessão o Presidente leu uma carta enviada pela Deputa Sara Catarina Silva 

que se anexa a esta ata (Doc1).--------------------------------------------------------------------- 

-- De seguida propôs um voto de pesar e um minuto de silêncio em memória do antigo 

presidente da Junta de Freguesia, Eng.º Aníbal de Magalhães Moreira, recentemente 

falecido (Doc.2) . Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

-- Seguidamente deu conta da correspondência recebida da Câmara Municipal em 

resposta ao ofício enviado sobre a Ponte Pedonal de Caniços (Doc.3) ---------------------- 

-- Informou ainda que, na sequência da proposta apresentada na sessão anterior, foi feita 

uma reunião com representantes dos vários grupos da Assembleia e com a Junta para se 

analisar a possibilidade se reconhecer o mérito de entidades e individualidades da 

freguesia através da atribuição de medalhas, tendo-se concluído que não se deve 

avançar demasiado depressa com este assunto, que deve ser elaborado um regulamento 

para o efeito e que deve ser estudada com alguma profundidade a forma, a modalidade e 

a apresentação do tipo de medalha a utilizar. ---------------------------------------------------- 

-- Informou ainda que foi realizada uma reunião a propósito da Reforma Administrativa 

Autárquica logo que houve conhecimento da nova proposta do governo que foi 

apresentada na Assembleia da República. Dado que se trata de uma proposta que ainda 

pode sofrer alterações, aguarda-se a sua aprovação para se poder tomar qualquer 

iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-- A aprovação da ata da reunião anterior, oportunamente enviada, em minuta, a todos 

os deputados para eventual correção, foi adida para a próxima reunião dado que os 

deputado Bernardino Certo e Luís Lopes Machado alegaram não ter recebido este 

documento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  --- Entrou-se de seguida no período de antes da ordem do dia.------------------------------

----- O deputado Luís Lopes Machado chamou a atenção para problema da Reforma 

Autárquica e da junção de freguesias, tendo em conta que existem grandes 

movimentações no sentido de se agruparem as Escolas de Aves, S. Tomé de Negrelos e 

Rebordões o mesmo podendo vir a acontecer com as freguesias. Disse que em seu 

entender deve ser tomada uma posição antes que seja tarde de mais. ------------------------ 

-- O deputado José Manuel Machado começou por partilhar publicamente o voto de 

pesar pelo desaparecimento do  Eng.º Aníbal Moreira, pessoa que sempre admirou e que 

embora de um partido diferente do seu foi sempre muito fácil de trabalhar com ele dado 

que tudo o que fazia era com entusiasmo e empenho pela nossa terra. Relativamente à 

correspondência recebida da Refer declarou-se estupefacto ao saber que não existe 

nenhuma verba para a reabilitação da ponte pedonal de Caniços, mas que mais 

estupefacto ficou ao ouvir que a Refer iria reavaliar no futuro a disponibilidade da 

empresa para esta reabilitação, dado que o compromisso já foi assumido e foi celebrado 

um protocolo para o efeito. Afirmou que é urgente continuar a insistir neste assunto, 

junto desta e de outras entidades e, quanto à intervenção do deputado Luís Lopes 

Machado, afirmou não entender a sua preocupação com a reforma Autárquica dado que 

na última reunião sobre o assunto o mesmo “entrou mudo e saiu calado” e também 

porque este assunto ainda está num estado embrionário.--------------------------------------- 

-- A deputada Rafaela Lopes apresentou a declaração em anexo (Doc. 4) .----------------- 

-- O deputado Luis Lopes Machado, em resposta ao deputado José Manuel Machado, 

disse que não interveio na última reunião porque não percebeu nada do que lá se disse, 

tendo aliás comentado isso mesmo com a deputada Sara Catarina. No entanto a sua 

posição é que a Vila das aves deve permanecer sozinha.--------------------------------------- 

-- O Presidente da Assembleia referiu que as Escolas das várias freguesias já estão 

agrupadas há mais de seis anos e que este assunto nada tem a ver com o novo modelo da 

Reforma da Administração Autárquica, não valendo a pena fazer especulações sobre ele 

dado ainda não ser conhecido o modelo final. Quanto à ponte pedonal de Caniços disse 

que deve ficar claro que a Refer entregou esta obra aos dois concelhos e disse que dava 

o dinheiro às respetivas Câmaras para o arranjo da ponte e que não parece lógico que as 
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Câmaras estejam à espera de pôr esta obra no seu Plano de Atividades enquanto o 

dinheiro não estiver previsto no orçamento da Refer. Parece absurdo, disse, que se esteja 

dependente da inscrição deste dinheiro no orçamento da Refer dado existir um protocolo 

que obriga a Refer a dar o dinheiro, quanto mais não seja via tribunal.----------------------  

--Tomou ainda a palavra o Presidente da Junta que, quanto a este assunto, disse que este 

protocolo assinado com “pompa e circunstancia” foi assinado em tempo de campanha 

eleitoral. Quanto à intervenção da deputada Rafaela, não há duvida que deviam existir 

prioridades mas questionada a Câmara Municipal sobre as mesmas esta respondeu que a 

Câmara é que define estas prioridades. ----------------------------------------------------------- 

--Entrou-se de seguida no 1ª Ponto da Ordem de Trabalhos: Informações do Executivo 

sobre a atividade e a situação da Junta de Freguesia:-------------------------------------------

-- O presidente da Junta referiu na sua intervenção os seguintes pontos:  

 - Homenagem ao Eng.º Aníbal de Magalhães Moreira: - foi Presidente de Junta 

entre Janeiro de 1990 e Janeiro de 2002. Anteriormente já tinha sido vogal do Executivo 

presidido pelo Prof. José Pacheco desde o início de 1983 até final de 1985. Natural da 

Lama, ganhou raízes na Vila das Aves pelo casamento e tornou-se um dos grandes 

lutadores pelo progresso desta terra. No período que corresponde aos seus mandatos 

Vila das aves modificou-se radicalmente como resultado do seu entusiasmo e da sua 

dinâmica. O lugar de destaque que merece ter na galeria dos ilustres de Vila das Aves 

não apaga a tristeza de ver partir o amigo. O Executivo promoveu no passado dia 1 de 

Abril, durante a missa de comemoração dos 57 anos de Vila, uma homenagem que 

constou de uma romagem ao cemitério tendo sido colocada uma lápide da sua sepultura. 

Também inserido no programa dos 26 anos da geminação e na companhia da delegação 

francesa e das famílias de acolhimento foi realizada nova romagem ao cemitério;---------

 - Amieiro Galego – A Junta de Freguesia adquiriu um terreno de cerca de 13 000 

metros quadrados denominado “Campo das Figueiras de Cima, Campo das Figueiras de 

Baixo, Bouça da Figueira e Leira da Presa” que foi registado em nome da freguesia em 

3 de Janeiro de 2012. O custo do terreno foi de quarenta e cinco mil euros. O Executivo 

decidiu limpar e adaptar este terreno a zona de lazer ligando-o ao terreno das antigas 

termas. Estão a ser efetuadas as obras necessárias para este fim. Agradeceu a 

colaboração de alguns avenses que quiseram apadrinhar a colocação de diversas árvores 

e disse que a Junta de Freguesia está aberta a novas dádivas para poder melhorar aquele 

magnifico espaço à beira rio;----------------------------------------------------------------------- 
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 - Festas da Vila – foram realizadas, pelo segundo ano consecutivo, nas 

instalações da Fábrica do Rio Vizela, com a participação de muitas associações da vila e 

algumas das freguesias vizinhas. Agradeceu, em nome de Vila das Aves, a todas as 

associações, a todos os comerciantes e industriais da Vila, à paróquia, à GNR, aos 

Bombeiros e à sua fanfarra, à Câmara Municipal e à Família Machado Guimarães. 

Agradeceu também a todos quantos tão bem souberam organizar este evento que muito 

dignificou Vila das Aves, nomeadamente ao Executivo e a toda a equipa dos 

trabalhadores da Junta. Só assim, foi possível atingir um enorme sucesso da edição de 

2012 das festas da Vila;----------------------------------------------------------------------------- 

 - Geminação – de 5 a 9 de Abril foi recebida uma delegação de dezoito pessoas 

de Saint-Etienne-Les-Remiremont, chefiadas pelo Maire, Michel Demange. Foram 

comemorados os vinte e seis anos desta geminação, a mais antiga do concelho de Santo 

Tirso. Foi cumprido um programa, com a colaboração das famílias de acolhimento, que 

muito dignificou e reforçou o tratado de amizade celebrado em 1986 ente as duas vilas 

“irmãs”;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Reforma Administrativa – A Junta de Freguesia tomou uma posição na sua 

reunião de 20 de Março (Doc. 5) que foi enviada às seguintes entidades: Presidente da 

Republica, Primeiro-ministro, Presidente da Assembleia da Republica, Secretário de 

Estado da Administração Local, Ministro-adjunto dos Assuntos Parlamentares, 

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Presidente da Assembleia Municipal, 

Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República, Anafre e Delegação 

Distrital do porto da Anafre. A Junta procurará por todos os meios ao seu alcance 

manter a individualidade da freguesia e rejeitará de todas as formas qualquer iniciativa 

que vise a agregação com outras freguesias.-----------------------------------------------------

-- Terminada a intervenção do presidente da Junta, tomou a palavra o deputado 

Bernardino Certo que questionou o Presidente da Junta sobre a razão de não ter 

agradecido ao Presidente da Câmara Municipal o subsídio atribuído para a aquisição do 

terreno anexo ao Amieiro Galego, perguntando se seria sua intenção omitir a atribuição 

deste subsídio e, em relação à intervenção da deputada Rafaela Torres, afirmou que as 

obras nos passeios não foram executadas na Rua Augusto Marques mas sim na Rua 25 

de Abril e aconselhou-a a fazer os trabalhos de casa antes de qualquer intervenção, dada 

a a sua falta de experiência -------------------------------------------------------------------------  

-- Interveio de seguida o deputado José Manuel Machado, que, dirigindo-se ao deputado 

Bernardino Certo, disse  que ele próprio é que não preparou a lição, dado que a 
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deputada Rafaela tinha toda a razão quando referiu que as obras foram feitas a rua 

Augusto Marques. Mesmo que ela se tivesse enganado, era o menos importante já que  

o mais importante é a estratégia e o bom senso de se saber gastar o dinheiro. 

Aconselhou-o a retirar estes reparos porque os mesmos foram injustos e incorretos. 

Depois, referiu que das informações do Executivo registou com particular agrado a 

aquisição e as obras no terreno do Amieiro Galego, afirmando que a Junta de Freguesia 

está duplamente de parabéns e que a ousadia da Junta de Freguesia tem de ser enaltecida 

por conferir a esta terra património para o futuro. Disse ainda que o Sr. Presidente da 

Câmara tem agora um motivo acrescido para visitar esta freguesia, visto que temos mais 

obra para mostrar, feita com o mérito exclusivo da Junta de Freguesia.--------------------- 

-- Em resposta às intervenções, o Presidente da Junta disse não poder agradecer o que 

ainda não recebeu, tendo em conta a sua experiência noutras situações, e que dez mil 

euros são muito pouco em comparação com outros subsídios que Câmara Municipal 

atribui. Referiu que durante o Cortejo Pascal abordou o Sr. Presidente da Câmara no 

sentido de marcar uma visita a Vila das Aves e que o mesmo ficou de ligar nessa 

semana e até hoje ainda não o fez e que gostaria de levar o Presidente da Câmara ao 

Amieiro Galego para que o mesmo possa ver o esforço financeiro que se está a fazer 

naquele local. Afirmou que Vila das Aves tem direito a muito mais sem ter de mendigar 

à porta da Câmara Municipal, como pertencentes ao concelho temos direito a uma parte 

do “bolo” dos nosso impostos e que a Junta de Freguesia conseguiu em quatro meses 

fazer um espaço agradável a beira-rio, coisa que a Câmara Municipal não consegui em 

vinte anos na Quinta do Verdeal. Resumindo, disse que agradecerá à Câmara Municipal 

depois de ter em conta o investimento e aquilo que a Câmara vai atribuir e que basta 

comparar os subsídios atribuídos em 2011 às Juntas do PSD e às do PS para perceber 

que não é justo o critério de atribuição de subsídios e é preciso ver que os investimentos 

não podem passar só pela cidade de Santo Tirso.------------------------------------------------ 

- Entrou-se seguidamente no 2º Ponto da Ordem de Trabalhos - Alteração ao 

Regimento:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Presidente da Assembleia apresentou a proposta de alteração ao Regimento que se 

anexa a esta ata (Doc. 6) e cujo objetivo é proporcionar ao público a intervenção no 

período de antes da ordem do dia.---------------------------------------------------------------- 

O deputado Luís Lopes Machado congratulou-se com esta alteração que já deveria ter 

sido aprovada no anterior mandato quando foi apresentada pelo PS -------------------------

-- Posta à votação esta proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------
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-- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos - Conta de gerência de 2011-----------------------------

-- A Tesoureira da Junta apresentou a Conta de Gerência que se anexa a esta ata 

(Doc.7).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Após as explicações apresentadas pela tesoureira tomou a palavra o deputado José 

Manuel Machado para dizer que este é um ponto exaustivo e que obedece a critérios 

legais e que contas são contas, política é política e factos são factos. Assim, dado que as 

contas apresentadas estão dentro do legalmente exigido e estão transparentes, têm o aval 

do PSD. Quanto à política dos gastos cada um tem a sua opinião e a sua é que é 

impossível fazer mais com tão pouco. Quanto aos factos é que o Presidente da Junta tem 

conseguido “fazer omeletas sem ovos” e que reverteu para a freguesia mais património. 

Registou também a ausência dos deputados da UPC, a segunda maior força política, e 

lamentou que de uma lista de trinta pessoas não tenham sido capazes de se ter feito 

substituir para esta reunião deixando as cadeiras vazias e que fica a aguardar as 

justificações prometidas. --------------------------------------------------------------------------- 

-- O deputado Bernardino Certo teceu algumas considerações sobre o relatório de contas 

apresentado chamando novamente a atenção para as verbas que considera “virtuais”, o 

que aliás já tinha feito aquando da apresentação do Plano e Orçamento para 2011. Não 

aceita que se venha dizer que a culpa é da Câmara Municipal pois é por demais sabido 

que a mesma não assumiu esta dívida. Continua-se obcecado, disse, por receber uma 

dívida que não existe e que, por esse motivo, se hipoteca todos os anos a execução do 

plano e orçamento. Disse ainda que é tempo de se assentarem os pés no chão e de se 

fazer um Plano e Orçamento reais e que se sente na obrigação, como deputado, de 

chamar a atenção para estas disparidades que ocorrem todos os anos: quanto às despesas 

correntes, nada a apontar; as previsões das despesas de capital saem todas furadas por 

causa da insistência numa divida que não existe.----------------------------------------------- 

-- Em resposta, o presidente da Junta disse que a dívida referida pelo senhor deputado 

Bernardino Certo é uma divida do mandato do Partido Socialista e que é preciso tomar 

consciência de que se refere a obras que foram feitas com placas indicativas da 

comparticipação da Câmara Municipal e pagas inteiramente com o dinheiro da Junta de 

Freguesia, que não recebeu um cêntimo para a realização das mesmas. E questionou: 

“se esta divida não existe, porque é que já foi paga parte da mesma?”. Disse ainda que 

toda a gente sabe do agravamento dos impostos e a Junta não tem direito a nenhum 

valor para obras e que o critério da Câmara é injusto e está errado e o Presidente da 

Junta tem obrigação de defender aquilo a que a freguesia tem direito: fazer um passeio 
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aqui ou tapar um buraco ali não chega e não podemos dar-nos por satisfeitos. Disse 

ainda que as obras têm de seguir regras de prioridade porque são feitas com o dinheiro 

de todos nós e que é público que o único subsídio que a Junta de Freguesia recebeu para 

obras desde 2002 foi de cinco mil euros para a reconstrução do muro do infantário e que 

os deputados do partido socialista tinham por obrigação fazer ver o Sr. Presidente da 

Câmara da obrigação de pagar o subsídio de trinta mil contos e não o contrário.-----------

-- O deputado Luís Lopes disse que vivemos em democracia e que podemos não estar 

de acordo com determinadas pessoas mas não podemos acusá-las de antidemocráticas. 

No caso concreto em que o Presidente da Junta foi indigitado para representar a 

freguesia em Lisboa e não pode ir, deveria ter mandado alguém do executivo para o 

substituir. Será que havia outros interesses, perguntou?----------------------------------------

-- O deputado José Manuel Machado disse que o PSD votaria a favor as contas 

apresentadas porque do ponto de vista técnico estão irrepreensíveis. Se os investimentos 

fossem feitos com os pés assentes no chão como pretende o deputado Bernardino Certo, 

o Presidente só teria de abrir a porta acender a luz e sentar-se na cadeira até à hora de 

fechar. Se assim fosse não teríamos o primeiro e o segundo terreno do Amieiro Galego. 

Se já tão pouco temos, então nada teríamos. -----------------------------------------------------  

-- O Presidente da Junta, em resposta ao deputado Luís Lopes disse que não foi 

indigitado para nada, apenas se disponibilizou para a suas expensas se deslocar a 

Lisboa, a exemplo do que fez quando se deslocou a Portimão. De resto não viu mais 

ninguém disponibilizar-se para o fazer. Disse também que não tem qualquer problema 

em se mostrar contra o seu partido, já que não defende políticas partidárias cegas, 

apenas defende os interesses da sua Vila. Quanto ao Amieiro Galego, disse que teve de 

“inventar” quarenta e cinco mil euros para pagar o terreno mas o problema é que terão 

de se inventar mais para o que se lá está a fazer e que os senhores deputados têm de 

deitar as mãos à consciência e fazer ver à Câmara Municipal que todos temos o mesmo 

direito a nível concelhio e se pagamos taxas e impostos ao mesmo coeficiente das 

grandes cidades também temos o direito de exigir.---------------------------------------------- 

-- Posta à Votação da Conta de Gerência foi aprovada com nove votos a favor do PSD e 

dois votos contra do PS----------------------------------------------------------------------------- 

-- Passou-se de seguida, no mesmo ponto, à apresentação do Inventário--------------------

-- O Presidente da Junta apresentou o Inventário, anexo a esta ata, (Doc.7) e informou 

que os treze mil metros de terreno do Amieiro Galego ainda não constam do inventário 

porque apesar da escritura ter sido feita no último dia útil do ano de 2011, só foi 
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possível fazer o seu registo em Janeiro de 2012.------------------------------------------------

-- Tomou depois a palavra o deputado Bernardino Certo que se disse preocupado com 

os bens de Vila das Aves, pois pensa que o inventário continua muito desvalorizado, 

abaixo das suas possibilidades. Questionou o porquê de não constar do inventário a 

“Casa do Sol” e o antigo edifício da Junta de Freguesia e por que razões as coisas não 

constam com o seu real valor. Perguntou também quem é o proprietário do edifício do 

Centro Cultural.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Em resposta, o Presidente da Junta disse que o terreno onde está construído o Centro 

Cultural é da Junta de Freguesia e que o único protocolo assinado foi o de empréstimo 

dos livros da biblioteca lá instalada; referiu ainda que a existência de um protocolo de 

gestão do Centro Cultural, segundo o qual os Presidentes da Junta e da Assembleia 

fariam parte do concelho executivo mas que, no entanto, durante todos estes anos, não 

foram ouvidos nem achados e que a programação é da exclusividade da Câmara 

Municipal. Disse ainda que considera que o Centro Cultural é propriedade da Junta de 

Freguesia já que o dinheiro investido no edifício foi em parte de fundos comunitários e 

outra parte da Câmara, ou seja dinheiro dos contribuintes. Quanto ao Inventário, os 

edifícios que o deputado Bernardino Certo referiu estão inventariados, com outras 

denominações. Se mais não está feita deve-se aos elevados custos que estes registos 

acarretam, e ao tempo que demora a adquirir todos os documentos para o efeito-----------

-- Posto à votação o Inventário foi aprovado por unanimidade.------------------------------- 

-- Passou-se de imediato ao ponto nº 5 da Ordem de Trabalhos – Toponímia.-------------- 

-- O Executivo da Junta, a pedido dos moradores, apresentou e justificou com a ausência 

de uma denominação precisa, a proposta toponímica que se anexa a esta ata (Doc. 8) --- 

-- Posta à votação a mesma foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

-- Entrou-se de seguida no período de intervenção do público. Não havendo nenhuma 

inscrição e por mais nada haver a tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrada 

a sessão da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por quem a lavrou e pelo 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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