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Sessão – Ordinária

27 de Junho de 2014

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves

ACTA

DATA DA SESSÃO: 27 de Junho de 2014------------------------------------------------------------------------LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia --------------------------------------------------PRESIDIU: Américo Luís Carvalho Fernandes------------------------------------------------------------------PRESENÇAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partido Social-Democrata:
Américo Luís Carvalho Fernandes - Presente -----------------------------------------------------------------Mª Henriqueta Cerqueira Pinto A. Gomes Alves: – Presente---------------------------------------------Sebastião António Torres Lopes – Presente-------------------------------------------------------------------Cláudia Cristiana Pacheco de Sousa - Presente.--------------------------------------------------------------Patrícia Isabel Cunha Correia – Presente.----------------------------------------------------------------------Marisa Manuela Ferreira da Costa - Faltou.--------------------------------------------------------------------Ricardo Abrantes Jesus Casteleiro- Presente.-----------------------------------------------------------------Júlio Ferreira Torres- Presente.-----------------------------------------------------------------------------------António Agostinho Pinheiro da Costa.- Presente.------------------------------------------------------------Carla Maria Sousa Carneiro- Presente.-------------------------------------------------------------------------Luís Gonzaga Carvalho Lopes Machado- Faltou.-------------------------------------------------------------Sara Catarina Oliveira Silva- Faltou.-----------------------------------------------------------------------------Sérgio José Couto Gonçalves- Presente.----------------------------------------------------------------------------HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 21,00 horas ----------------------------------------------------------------------HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 22,30 horas----------------------------------------------------

--- Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, 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 atividade e a situação da Junta de
Freguesia;--------------------------------------------------------------------------------------------3- Toponímia;-------------------------------------------------------------------------------4- Limites da Freguesia.------------------------------------------------------------------------ Faltaram os deputados Luís Lopes Machado, Sara Catarina Silva e Marisa Costa
que antecipadamente justificaram a sua falta e que foram substituídos, nos termos do
regimento, por membros das respetivas listas, colocados imediatamente a seguir, tendose verificado igual indisponibilidade da parte de Ana Catarina Moreira, Helena Antunes
e Alexandra Ferreira, pelo que foram substitutos Mafalda Nogueira, António Carvalho,
na bancada do Partido Socialista e Rafael Silva na do Partido Social Democrata.----------- Seguidamente, depois de perguntar aos deputados se tinham propostas de alteração à
minuta da ata que que lhes tinha sido enviada oportunamente e tendo sido negativa a
resposta o Presidente da Mesa pôs à votação a ata anterior que foi aprovada com duas
abstenção e onze votos favor.--------------------------------------------------------------------------- Entrou-se de seguida no período de antes da ordem dia:-------------------------------------- Tomou a palavra o deputado Sebastião Lopes, que se referiu assunto das árvores
da Avenida Conde Vizela, insistindo que pretende que o mesmo não passe ao
esquecimento e referiu o arruamento de ligação da Avenida de Paradela a Cense,
congratulando-se com a proposta apresentada para o nome a atribuir ao mesmo;
lembrou o prédio da Rua 25 de Abril, em frente ao antigo Cine-Aves, que continua na
mesma situação de perigo sem que nada tenha sido feito e chamou a atenção do
executivo para o prédio sito da Rua dos Correios que pertence à família “Capela”, que
se encontra em situação idêntica ao anterior.--------------------------------------------------------- O deputado António Costa fez considerações sobre a proposta de colocação de um
Parque Infantil no Amieiro Galego salientando que não é a ideal já que este é um local
que é frequentado com carater sazonal. Propôs que o mesmo fosse colocado na
Urbanização das Fontainhas, no terreno que era destinado a Ludoteca ou então no
Parque de Jogos da antiga Escola da Ponte. Sobre a Quinta dos Pinheiros, questionou se
a intenção é só fazer a conservação e limpeza do espaço e referiu o edifício da Rua 25
de Abril, perguntando qual o ponto da situação, já que o seu estado atual inspira

preocupação e é necessário resolver o problema, antes que aconteça alguma fatalidade.
É preciso agir, disse, já que a própria Presidente da Junta afirmou que não pode servir
só para a despachar e assinar atestados, perguntando a seguir o que é que se tem feito. ------- Tendo o presidente da mesa sugerido que a Presidente da Junta respondesse a estas
intervenções no primeiro ponto da ordem de trabalhos, passou-se de seguida ao período
de intervenção do público:-------------------------------------------------------------------------Inscreveram-se Carlos Fernandes e Marco Campos. Tomando a palavra, o primeiro
disse que se a intenção é colocar o Parque Infantil no Parque do Amieiro Galego acha
muito bem e lembrou que já em tempos o espaço destinado a ludoteca foi rejeitado pela
Câmara Municipal do Partido Socialista para uma construção desse tipo alegando
questões de segurança. Quanto a perguntar o que se tem feito, o importante era
perguntar qual a ajuda que tem vindo de quem tem obrigações para com a Junta de
Freguesia, salientando que, ao que se sabe, tem havido uma maior abertura da parte da
Câmara Municipal, mas o estado de graça está a chegar ao fim.----------------------------------- Marco Campos tomou a palavra para questionar, primeiro, a Junta sobre o
problema das casas de banho do cemitério, e, depois, sobre o que fez a Câmara
Municipal ou o Partido Socialista no sentido de impedir o encerramento da Escola de
Cense, assunto que ele próprio havia abordado em Assembleia de Freguesia anterior. É
certo, disse, que já aqui foi dito que a decisão compete ao poder central e não ao poder
local, mas gostaria de saber se a Câmara Municipal teve alguma coisa a ver com este
encerramento.---------------------------------------------------------------------------------------------- Findas as intervenções, o presidente da mesa perguntou se algum dos deputados
pretendia responder ou contrapor às intervenções do público e deu a palavra à deputada
Carla Carneiro, que por ter exercido funções que lhe permitiam responder ao assunto do
encerramento da Escola de Cense com conhecimento de causa, disse que não é uma
questão recente já que vem de 2011 e que esta escola tem tido um número de alunos
abaixo do limite para se manter em funcionamento, tendo sido proposto, para evitar o
encerramento do espaço, que aí funcionasse o pré-escolar. Disse que não culpa o
ministério do governo PSD/CDS já que se todas as crianças de Cense estivessem
inscritas naquela escola esta já não encerraria e que foi feita uma reunião recentemente
sobre este assunto que foi bastante pacifica. Salientou que o problema principal é não
haver crianças inscritas.-----------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia manifestou a sua opinião pessoal de que
não gostaria de ver um filho seu numa escola que tivesse um só professor para os quatro
anos do primeiro ciclo.------------------------------------------------------------------------------------ O deputado Sebastião Lopes disse que o mais grave é que, segundo Marco
Campos, houve matriculas recusadas na Escola de Cense e isso deve ser averiguado.
Também é verdade, disse, que esta não vai ser a única escola a fechar já que não
existem crianças e comentou que esta escola foi mais um erro, um investimento
despropositado, visto ser uma escola recente.--------------------------------------------------------- Passou-se de seguida ao 1º Ponto da Ordem de Trabalhos:- Informações do
Executivo sobre a atividade e a situação da Junta de Freguesia;---------------------------------- Tomou a palavra a Presidente da Junta que apresentou as informações que se
incluem no texto anexo a esta ata como Doc. 1 ------------------------------------------------------ Respondendo depois às intervenções dos deputados disse que os proprietários dos
prédios referidos foram já contatados pela Câmara Municipal e que o proprietário da
casa da rua 25 de Abril prometeu que as obras começariam dentro de duas semanas.
Quanto à utilização do espaço da Quinta dos Pinheiros disse que está aberta a propostas
desde que sejam viáveis. Quanta à casa de banho do Cemitério disse que os arquitetos
da Câmara Municipal já estão a estudar o projeto para serem construídos no Novo
Cemitério. Informou também que foi aprovado em Assembleia Municipal um reforço de
verbas para as freguesias e que no caso de Vila das Aves este reforço será de cerca de
vinte e nove mil euros para obras executadas pela Junta e fiscalizadas pela Câmara
Municipal. Sobre este assunto a Junta só foi informada, não foi “ouvida nem achada”.
Sobre o Parque Infantil disse que se for colocado um no Amieiro Galego não impede
que outro seja colocado no local da Ludoteca, havendo verbas, que ideias não faltam.-------- Finda a exposição da Presidente da Junta, tomou a palavra o deputado Sebastião
Lopes para dizer que o Parque Infantil era um assunto que gostaria de ver resolvido. E
sugeriu que o reforço de verba que virá da Câmara Municipal seja utilizado nos WC do
cemitério velho, já que o existente, utilizado por muita gente, parece do “terceiro
mundo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Passou-se de seguida ao segundo ponto da ordem de trabalho – Toponímia, tendo
o Presidente da Mesa solicitado à Presidente da Junta que fizesse a apresentação da
proposta anteriormente aprovada em reunião da Junta de Freguesia de atribuir o nome
do antigo Presidente da Junta de Freguesia, Aníbal Magalhães Moreira, ao novo
arruamento que liga a Avenida de Paradela ao Lugar de Cense. A proposta consta de

documento que foi atempadamente enviado aos deputados da Assembleia de Freguesia
e que vai anexado a esta ata como Doc. 2. ------------------------------------------------------------ A Presidente da Junta fez a apresentação da proposta e a sua justificação lendo o
documento que se anexa a esta ata como Documento 2 A. ----------------------------------------- Terminada a intervenção da Presidente da Junta e não havendo outras
intervenções, foi a proposta posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade e
com aclamação.-------------------------------------------------------------------------------------------- No terceiro ponto da ordem de trabalhos – Limites da Freguesia, o Presidente da
Assembleia de Freguesia explicou o documento que se anexa a esta data (Doc. 3) e que
pretende agilizar as decisões que a Junta possa vir a assumir no processo de definição
das fronteiras da freguesia. Este documento resultou de reunião de trabalho com um
elemento de cada grupo da Assembleia, o próprio presidente pelo grupo do PSD e o
deputado Sérgio Gonçalves, pelo PS, com a Presidente da Junta e a técnica da Câmara
Municipal que tem o processo em mãos. A Presidente da Junta destacou o trabalho
árduo e empenhado da técnica da Câmara Municipal, Engª Madalena Freitas, para
resolução deste assunto.---------------------------------------------------------------------------------- O documento foi de seguida posto à votação e foi aprovado por unanimidade.----------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------

