
  

  

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE                     
09 DE JUNHO DE 2020 

 
  



 

 
1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 9 DE JUNHO DE 2020 

==== Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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 João Paulo que pediu renuncia do mandato. Assim, e seguindo a ordem estipulada, 

o lugar na assembleia foi ocupado por Eduardo Ferreira que tomou posse. Outra ausência foi Guilherme 

Soares cujo lugar foi com legitimidade ocupado por Renata Pinho. -------------------------------------------------- 

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: Apreciação e votação da conta gerência e PPI relativos ao ano 2019. -------------------------------- 

Ponto Quatro: Apreciação e votação da 1ª. Revisão Orçamental e 1ª revisão ao PPI. --------------------------- 

Ponto Cinco: Apreciação e votação da 2ª. Revisão Orçamental e 2ª revisão ao PPI.------------------------------ 

Ponto Seis: Apresentação e avaliação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da união 

das freguesias e respetiva avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Sete: Apresentação, discussão e votação das propostas de colocação de sinalização vertical. -------- 

Ponto Oito: Apreciação do Relatório do Direito à Oposição.------------------------------------------------------------ 

====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 que foi apenas a correspondência de renuncia de mandato de João Paulo. Informa também o 

caráter excecional da assembleia de freguesia se realizar apenas agora (devido à pandemia do COVID -

19). Informa que tendo que haver 4 assembleias ordinárias obrigatórias num ano, em abril, junho, 

setembro e novembro ou dezembro, esta como é a primeira do ano é a correspondente ao mês de abril 
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colocando-se a questão de quando será feita a de junho. Informa que teve o cuidado de ligar à CCDR Norte 

que pede para a questão ser colocada por e-mail. Assim que tiver alguma resposta do CCDR Norte irá 

informar. Assim, deu seguimento, dando início ao período de antes da ordem do dia no qual se 

inscreveram: Adalberto Caçoilo, Eduardo Ferreira, Renata Pinho, Helena Oliveira, José Lourenço e Cátia 

Monteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

saber o ponto de situação sobre a estrada da Minhoteira, pois considera uma preocupação a limpeza das 

bermas aquando da chegada da época de incêndios. Sobre esta mesma estrada questiona se há previsão 

sobre o alargamento em dois locais e para quando irá ser alcatroada. Relembra, também, a colocação de 

rails de proteção nesta via, pois, considera muito perigosa principalmente de noite. Alertou para a limpeza 

da preza do parque natural de Falcos. Para terminar felicitou a junta pelos arranjos urbanísticos efetuados 

no Pinheiro da Bemposta (arranjo no cruzeiro, pintura e arranjo do cemitério). ---------------------------------- 

===Renata Pinho inicia a sua intervenção com uma observação à presença de austrálias cortadas na rua 

em frente ao rio Caima em direção ao parque. Refere que não sabe se foi da autoria da Junta de Freguesia 

ou da EDP, mas reforça a importância das bermas da estrada serem desimpedidas. ----------------------------- 

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

Adalberto Caçoilo “relativamente à limpeza da minhoteira já fiz o pedido de limpeza à Câmara Municipal 

pois de facto a limpeza foi feita no final do ano passado / início deste e de facto já está de novo a precisar.” 

Reforça que fez o pedido junto da Câmara Municipal, mas que disponibilizou ajuda através do pessoal da 

junta para ajudar na impossibilidade de a Câmara Municipal não puder efetuar essa limpeza. Informa 

também que o trator que a Câmara Municipal cedia para ajudar nas limpezas se encontra indisponível 

pois foi para manutenção. “Relativamente ao alcatroamento temos que o fazer rapidamente, pois é uma 

situação com algum tempo. O alcatroamento daquele alargamento, que foi uma cedência do proprietário 

daquele monte, e tanto nós como a Câmara estamos a falhar no remate desse alargamento.” “Os rails de 

proteção já foi uma situação encaminhada para a Câmara Municipal e é uma questão de se voltar a falar 

em termos de execução por parte da Câmara Municipal.” No que diz respeito à situação do parque natural 

de Falcos, a preza já foi limpa na altura das chuvas no inverno, mas de facto agora já começa outra vez a 

vegetação a aparecer e temos de fazer essa manutenção. Agradeceu também o reconhecimento do 

esforço na pintura e manutenção do cemitério. --------------------------------------------------------------------------- 
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Em resposta a Renata Pinho refere que a limpeza foi feita na rua Manuel Casimiro e que não tem 

conhecimento destas austrálias no local, mas duvida muito que tenha sido o pessoal da Junta a cortar e a 

deixar no local. No entanto vai averiguar o que se passa. --------------------------------------------------------------- 

===Eduardo Ferreira cumprimenta todos os presentes e começa a sua intervenção indicando que a 

“Quinta da Srª da Ribeira parece uma lixeira terrível e que não sabe se é do conhecimento de todos.” 

Indica que não quer que lhe respondam que é um terreno privado “primeiro porque não é um terreno 

privado pois é paralelo com um caminho que serve vários terrenos e segundo aquilo é um crime público 

e atentado ambiental” e acha estranho, “pois não é o único a ver aquilo lá, ainda nada ter sido feito.” 

Informa também que as autoridades já têm conhecimento, mas mais do que as autoridades já saberem 

acha que a Junta tem um papel muito importante pois considera que aquilo não pode continuar. Pede 

por favor para ser feito alguma coisa: para ser limpo e ser colocada sinalização de proibição de deixar 

entulho/lixo. Reforça mais uma vez para ser feito alguma coisa pois dá mau aspeto à nossa freguesia. 

Disponibiliza-se a fazer uma visita guiada ao local em caso de não conhecerem o local/situação. ------------ 

===José Lourenço após cumprimentar todos os presentes, começou a sua intervenção questionando o 

ponto de situação sobre a possível aquisição do terreno por detrás da escola da Areosa onde está prevista 

a construção de um parque infantil para aquela escola. “Gostaria de saber se o proprietário está em 

condições de vender o terreno e se há condições para fazermos um projeto para a realização do parque 

infantil desta escola.” Deu boa nota acerca do envolvimento da Junta de Freguesia nesta altura de 

pandemia que se instalou neste momento um pouco por todo mundo (desinfeção de espaços públicos, 

trabalho dos funcionários foi exemplar, envolvimento da junta com algumas das coletividades da nossa 

união de freguesias na manufatura de máscaras e na sua distribuição - um bem aja.) Recordou que no 

início do nosso mandato foram confrontados com uma questão que tinha a ver com a legalização do 

aumento da pedreira de Travanca. O nosso parecer foi favorável, mas com algumas ressalvas e 

pressupostos que teriam de ser cumpridos. O cumprimento desses pressupostos não sei se está a cargo 

do Ministério da Economia ou da própria Câmara Municipal mas eu sou da opinião, Srº Presidente da 

mesa, que deveríamos de dar continuidade àquilo que começamos pois fomos escutar a população e 

passados dois anos seria altura de fazermos um ponto de situação até porque a pedreira já está em pleno 

a laborar na parte nova em que pretendia fazer a exploração. Assim ficaríamos com uma ideia do grau de 

execução dos pressupostos que tínhamos sugerido para bem da população envolvente que foi algo que 

tivemos em conta, tal como uma empresa da nossa união que dá emprego a pessoas da união.  Deu boa 

nota do arranjo do cruzeiro do Pinheiro da Bemposta que está classificado como monumento nacional. 

Questionou se este arranjo foi da responsabilidade da Junta ou se foi do Ministério dado que é um 
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monumento de interesse nacional. Continuando com a sua intervenção refere que do concelho somos a 

terceira maior freguesia, o que por si só nos dá uma capacidade de podermos pedir e reivindicar o que 

achamos que é necessário para a nossa união.  Acha confrangedor que a nossa Presidente nas Assembleias 

Municipais não refere alguns aspetos como Vilarinho de São Luís ou a Minhoteira que todos nós sentimos 

que precisam de intervenção. Refere que apesar de saber que os meios não dão para tudo mas volta a 

frisar que somos a terceira maior freguesia do concelho e que a nossa voz tem de ser ouvida em 

Assembleia Municipal. Em conclusão e pedindo dispensa de apresentar por escrito pede aprovação da 

assembleia de um voto de pesar pelo falecimento de Hernâni Dias (pai de um membro desta assembleia 

de freguesia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===Srº Presidente da mesa aceita e regista este voto de pesar. Dando de seguida a palavra a Helena 

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira cumprimenta todos os presentes e inicia a sua intervenção abordando o incêndio no 

campo do rio em Figueiredo “pois apesar de ter parecido que foi facilmente controlado reforça que 

aquando de uma caminhada naquela zona se apercebeu do mau estado da mata naquele local. Indica que 

pelo que disseram os populares a mata naquela zona era limpa por pessoas que se juntavam para realizar 

ali um convívio e que por não ter acontecido este ano a mata está em muito mau estado e temos que nos 

precaver da altura do calor.” Congratulou a ação de distribuição de máscaras pela população. Alertou para 

o aumento de animais abandonados e sabe que foi feita por parte da Junta da União a tentativa de 

comunicar à Câmara Municipal pois trata-se de uma questão de saúde pública. Por fim, abordou a questão 

do racismo que está a ser publicamente discutida. Declarou-se publicamente anti-racista. Deu a opinião 

“que numa sociedade que se acha evoluída, não se basta achar-se anti-racista e acha que todos temos 

que ter o dever de conscientemente dizermos que somos anti-racistas.”------------------------------------------- 

===Cátia Monteiro cumprimentou todos os presentes e questionou o ponto de situação acerca do 

caminho da Corga, se já fui identificado o problema e a possível solução do mesmo. --------------------------- 

===Srª Presidente iniciou a sua intervenção dando resposta a Eduardo Ferreira relativamente ao 

problema da Quinta da Ribeira. Refere que é um terreno particular, mas concorda que de facto se acumula 

ali muito lixo por falta de civismo de alguns e que não é fácil de se resolver esta situação. Informa que o 

proprietário está sensibilizado para este problema e que também gostaria de arranjar uma solução. O 

proprietário solicitou ajuda para se colocar lá umas pedras que impedisse o acesso ao terreno por aquela 

entrada. A questão que se colocou foi de estarmos a impedir o acesso a outros terrenos através daquele 

caminho e por isso esta solução ficou pendente. A Srª presidente refere que não sabe se uma placa de 
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proibição se iria resultar, uma vez que certamente as pessoas que vão lá colocar o lixo sabem que estão a 

cometer um crime. O facto de naquele sítio ter lixo tão variado o mesmo teria de ir para um centro de 

triagem. Reflete que o lixo que lá está incentiva a que seja colocado mais, mas também a sua ausência 

não o impede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Eduardo Ferreira reforça que “acredita que se o lixo for retirado de lá e forem colocadas placas com 

informação das coimas que as pessoas o deixarão de fazer”. “Agora aquilo conforme está é um convite a 

despejarem o lixo.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente refere que reconhece que não é uma situação fácil de resolver e que quando 

questionou a Câmara Municipal, a resposta que recebeu foi que era um terreno particular. Indica que irá 

ver o que consegue fazer neste sentido e tem que ver com a Câmara Municipal. ---------------------------------

Respondendo a José Loureço refere que relativamente à hipótese de aquisição do terreno para 

construção do parque infantil foi pedido um levantamento topográfico à Câmara Municipal e que ainda 

estão a aguardar. Refere ainda que já esteve em conversações com os proprietários, mas que esse 

levantamento topográfico é importante para se puder chegar a um acordo com os proprietários. Refere 

que devido à situação de pandemia o processo irá atrasar. Reforçou o agradecimento à iniciativa 

“Máscaras para todos” e a todos os envolvidos neste projeto. Esclarece que “a junta cedeu os materiais e 

graças à ajuda de todos conseguimos o feito extraordinário de produção de sete mil e duzentas máscaras 

e já estamos na fase de embalamento e distribuição. Tentou esclarecer a questão colocada sobre a 

pedreira que talvez ache que é mais dirigida à assembleia de freguesia. -------------------------------------------- 

===Srº Presidente da Assembleia sobre o novo levantamento relativo à pedreira refere que não há nada 

que impeça de voltarmos ao local, mas que certamente que no levantamento as pessoas nos irão dizer 

aquilo que já nos disseram da última vez. “Como a exploração está mais longe das casas até será em 

sentido contrário a posição deles, não sei...” “Se a assembleia achar por bem que deveremos fazer uma 

nova consulta estou aberto a isso.” Dando novamente a palavra à Srª Presidente para que continuasse a 

sua intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente refere que relativamente à pedreira, se souberem de algumas irregularidades, que 

poderão sempre interpelar a Câmara Municipal. No que diz respeito ao arranjo do cruzeiro a intervenção 

foi uma iniciativa da Junta de Freguesia e em termos de custos foi da Junta de Freguesia também. A obra 

foi também do conhecimento da Câmara Municipal nomeadamente do vereador que esteve connosco no 

local para determinamos a melhor forma de intervenção até porque é um monumento de interesse 

nacional e estava em risco de ruir. Aproveitando esta intervenção também se fez outra mais profunda 
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com a limpeza geral do monumento e o remate de algumas fissuras com argamassas à base de cal que é 

o que exige este tipo de obras. Em relação à apreciação relativa à participação da Junta nas Assembleias 

municipais, refere que as “intervenções no sentido de pedir as intervenções para a freguesia não posso 

concordar até porque esse tipo de abordagem eu prefiro fazer em conversações e em reuniões com o 

vereador e com o executivo municipal.” “Quando refere a questão de Vilarinho de São Luís, não vale muito 

a pena eu estar a fazer uma interpelação, quando eu sei que irá haver uma intervenção na estrada de 

Vilarinho de São Luís, quando está garantido que irá haver a obra aqui na ponte da rua Abel da Silva 

Ribeiro, quando está garantido que vai haver intervenção na rua do Pinheiro e que já estão os processos 

na sua conclusão e alguns até já com adjudicação da obra a alguns empreiteiros. Concluiu assim que, não 

é na assembleia municipal que se deve abordar estas questões, a não ser se realmente estivermos muito 

insatisfeitos com o trabalho realizado, pois é com o diálogo que se tem com a Câmara Municipal que se 

resolvem estas questões. Refere que é verdade que há obras que já tinham sido planeadas e entretanto 

ainda não foram executadas e claro que já queria que tivessem sido, mas temos a garantia de que elas 

vão acontecer.”----Respondendo a Helena Oliveira explica que relativamente à limpeza da mata em 

questão como são de terrenos privados e longe de aglomerados urbanos os proprietários não são 

obrigados à limpeza a não ser que esteja junto a arruamentos. Apesar de não ter conhecimento, também 

não temos atuação nisso (...) e nem sei em que medida eu poderia incentivar a que se continuasse a fazer 

essa limpeza pelos populares, pois certamente são terrenos particulares, e é difícil estar a incentivar que 

outros façam a limpeza. No que diz respeito à situação de animais abandonados explica que é sempre 

difícil porque por mais que sejam identificadas estas situações à Câmara Municipal sabemos que o canil 

está superlotado e é uma situação difícil de resolver neste momento.-----------------------------------------------

Respondendo a Cátia Monteiro, refere que esteve no local e que ao analisar este caminho que ainda é 

extenso e tem uma inclinação acentuada realmente beneficiava de uma guarda mas apesar disso 

considera também que o caminho lhe parecia “oco” pois possivelmente está a minar devido à passagem 

da água daquela zona. Refere que é importante resolver a estabilidade do caminho da Corga e só depois 

avançar com a colocação de uma guarda. “Sendo um caminho extenso é uma intervenção que necessita 

de algum cuidado e alguma despesa também.” ---------------------------------------------------------------------------- 

===O Presidente da Mesa da Assembleia coloca à votação o voto de pesar apresentado por José Lourenço 

que é aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à visita relativamente à pedreira informa que talvez esta não seja a melhor altura, 

mas que coloca à consideração da assembleia se está contra, se abstém ou se vota a favor. ------------------ 
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===José Lourenço pede a palavra e pede esclarecimento da intervenção da Srª Presidente quanto à sua 

intervenção “pois aquilo que se pretende da aquisição do terreno é apenas uma parcela e não o terreno 

todo e o levantamento topográfico no fundo é para permitir que se faça o enquadramento de x metros 

quadrados para que depois se faça um preço desses metros quadrados? É mais ao menos isso, não é?” -- 

===Srª Presidente responde “Claro”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

===José Lourenço continua a sua intervenção relativamente à questão das pedreiras porque na sua 

opinião, “e eu disse logo que vale o que vale, pois, a nossa posição na altura era necessária, era 

obrigatória. Mas aquilo que eu acho que se deveria fazer, era sermos consequentes, e eu sugeriria não 

irmos os treze ou dezasseis ou vinte pessoas, mas irmos um elemento de cada, um elemento da mesa e 

irmos três ou quatro pessoas para verificarmos se o principal pressuposto estava a ser cumprido que era 

a colocação de barreiras com arbustos no fundo para evitar que houvessem areias que descessem para 

as habitações e entre outras coisas que é fácil de ver a olho nú.” Conclui que era importante esta análise 

passada dois anos para verificarem se os pressupostos estão a ser cumpridos para sermos consequentes 

com o que foi determinado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concluindo a sua intervenção refere que “quando a Srª Presidente diz que as situações se resolvem em 

gabinetes com isto está a assumir que a maioria dos elementos que estão aqui, não sabe e não conhecia 

as práticas do passado e qual era a relação entre as práticas da junta e executivo. Mas, o que está a 

assumir neste momento, é que a relação agora é boa e que não há filhos, não há enteados, ou seja são 

todos filhos...porque no passado havia dois pesos e duas medidas para com as freguesias da união, e ao 

que me parece, ao que está a dizer agora, é que há disponibilidade e que há garantias de obras. Portanto, 

neste momento está a garantir que a Câmara Municipal está a olhar por esta freguesia e também a aceder 

aos pedidos da Srª Presidente é isso?”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que sim. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

===O Presidente da mesa de assembleia retoma a questão relacionada com a análise da pedreira 

referindo que a sugestão de José Lourenço relativamente a ir um elemento de cada grupo é boa e que o 

objetivo seria consultar a população da Quintã e de Clavel. “Sendo assim se a assembleia achar que esta 

forma será a forma mais correta retiro a votação anterior e combinamos à posteriori fazermos esta visita. 

O que que vos parece? Quem acha bem esta sugestão?”. Como decidido pela maioria, ficará então nestes 

moldes e ficará constituído um grupo com um elemento da Junta, um Membro da Assembleia da cada 

partido e um membro da mesa de assembleia. ---------------------------------------------------------------------------- 
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===Srª Presidente pede a palavra para esclarecer ainda relativamente à intervenção de José Lourenço 

“pois quando se refere a “filhos e enteados” eu não sei como era a relação anterior, só posso falar da 

relação deste mandato com o atual executivo da Câmara Municipal, e eu tenho as pessoas com quem 

tenho dialogado, da Câmara Municipal, como pessoas de boa fé e portanto quando me dizem que vão 

fazer determinadas obras eu acredito, e é certo que há algumas que já estavam previstas há um ou dois 

anos mas as coisas também levam o seu tempo e só agora é que se adjudicaram as obras. É certo que 

poderia já ter feito alguma intervenção na Assembleia Municipal a mostrar o meu descontentamento, 

mas eu sei que, nestas andanças, vamos percebendo que as coisas, os processos, levam o seu tempo a 

concretizar e portanto enquanto que a conversação, o diálogo e a boa fé estiverem presentes não vejo 

necessidade de fazer essas intervenções de descontentamento ou insatisfação pois mesmo que haja essa 

insatisfação deve ser abordada nos gabinetes.”---------------------------------------------------------------------------- 

====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”. Questionou quem 

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

===Adalberto Caçoilo indicou que detetou dois erros na ata na primeira página; “Banda Musical do 

Pinheiro da Bemposta” deve ser retificado para Banda de Música do Pinheiro da Bemposta e onde está 

Alberto deve ser alterado para Adalberto.----------------------------------------------------------------------------------- 

===O Presidente da Mesa da Assembleia  indicou que iriam ser efetuadas as devidas alterações passando, 

de seguida, este ponto à votação, sendo que este foi aprovado com abstenção de Eduardo Ferreira.-------

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 Adalberto Caçoilo. ------------------ 

===Adalberto Caçoilo indicou que pretendia falar sobre o saldo de caixa que existe até vinte e dois de 

maio de 2020 no valor de 169 mil euros. Na sua opinião este valor é elevado e relativamente à execução 

orçamental da despesa, estamos a meio do ano e só vai em 27% e da receita 34%. Na sua opinião, como 

estamos a meio do ano a execução orçamental devia estar perto de 50%. -----------------------------------------

===Srª Presidente responde que em termos de despesa de capital tem 48 mil euros. Refere que 11% 

refere-se à obra da casa mortuária adjudicada no início do ano e tem um prazo de execução de doze 

meses; a rua dos Meeiros um projeto que foi trabalhado o ano passado e adjudicado em janeiro deste 

ano, a pavimentação da rua João Gosende (uma parceria que fizeram com a Câmara Municipal); as obras 

no cemitério, a construção de vinte sepulturas no cemitério do Pinheiro da bemposta. Na sua opinião, “a 

meio do ano já ter 48 mil euros executados em capital já é bom sabendo que em termos de compromissos 
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já assumidos ainda para este ano, a execução da obra da casa mortuária tem um prazo de 12 meses se for 

terminada este ano vamos gastar 84 mil euros para pagar essa obra. Ou seja, em termos de compromissos 

já assumidos estamos a falar de 139 mil euros em despesas de capital o que é muito bom fora aquilo que 

estamos a preparar em termos de processos que tem a ver com as parcerias que a Câmara nos propôs 

para a execução de algumas vias e também outros projetos.”----------------------------------------------------------

Terminado este ponto foi dado início ao ponto três “Apreciação e votação da conta de gerência e PPI 

relativos ao ano 2019.” Foi questionado quem pretendia se inscrever neste ponto, tendo havido apenas 

a inscrição de José Lourenço.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço refere que “temos dois números que são o espelho da execução do ano 2019: 68,52% 

na execução da despesa e 96,77% na arrecadação da receita. Com isto quero dizer que na execução 

naquilo que é no fundo o gastar em obra e tudo aquilo que faz falta à nossa freguesia foi suportado em 

mais de 50% em contrapartida com o que se arrecadou, chegou-se muito perto dos 100%. Mas também 

pode se dizer que haver saldo pode ser boa gestão, obviamente que em termos empresariais não haja 

dúvidas naquilo que concerne a uma união de freguesias/ à Junta de Freguesia que no fundo tem que 

gerir a empresa ”união de freguesias”, em que no fundo tem que zelar pelo bem estar de toda a 

população, julgamos que não é um bom ato de gestão. Até porque 170 mil euros neste momento ou pelo 

menos em finais de maio que se apresentava na conta representa 37% do orçamento total desta Junta. 

Chegar a maio e ter em saldo de caixa só 37 % daquilo que faz no ano inteiro, na nossa opinião, não está 

em linha com o que devia de ser. Também posso acrescentar que este saldo de gerência em que é que se 

pode traduzir? Na nossa opinião, pode-se traduzir em falta de arrojo, em faltas de ideias para as 

necessidades da nossa união como por exemplo: a resolução do parque natural do Pinheiro e de Palmaz 

que também podem ser enquadrados nestes aspetos; O polidesportivo de Travanca e de Palmaz entre 

outras obras que estão em plano e tardam a ser executadas. No fundo o que apresentou é uma gestão 

corrente de coisas que vão sendo apresentadas e na prática vai fazendo a gestão corrente. Por fim, 

gostaria de dizer que acredita que o dinheiro é bem gasto, obviamente teríamos outras opções de onde 

o gastar, mas são opções. Gostaria de questionar, aliás é algo que já referi aqui e faço questão de voltar a 

mencionar, fartamo-nos de procurar na execução das contas e não vimos refletido nas contas uma 

promessa eleitoral em que prometia que doava parte da remuneração como Presidente e de todo o 

Executivo para a ajuda ao desenvolvimento da nossa união. Em termos contabilísticos pode não ser fácil 

de enquadrar aqui, mas também, muito facilmente podia fazer aqui menção de que se diz que parte da 

remuneração pode ser 50%, 80% ou 10%. Mas gostaríamos de ver refletido que valor é que os senhores, 

o executivo e a Sra Presidente doou à união para bem do seu desenvolvimento.” ------------------------------- 
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===Srª Presidente responde “quando temos grandes obras para fazer como é o caso da casa mortuária 

com valor que é considerável, cerca de 95 mil euros, temos que poupar recursos para se avançar com a 

obra. É o que tenho vindo a dizer sempre que se fala da falta de execução, nós para fazermos uma obra 

como a casa mortuária qual seria o saldo recomendado? 10, 20 mil euros? Nesta altura, para fazer uma 

obra que vai custar 90 mil euros? Só este ano em obras de execução em termos de compromissos 

assumidos temos um valor de 139 mil euros em despesas de capital (despesas de investimento) não é 

despesa corrente. Portanto, acho que este valor só por si, e esperamos que seja superior, acho que já 

reflete aqui o que tenho vindo a dizer noutras assembleias quando venho defender que não houve 

execução de outros anos, foi precisamente para conseguirmos fazer algumas poupanças e conseguir 

alguma disponibilidade de verba para se poder avançar conforme fizemos no início do ano com a casa 

mortuária. Explicou que têm garantido que o empreiteiro da referida obra, os funcionários e os 

fornecedores irão receber a tempo e horas.” Na sua opinião, isso é que é uma boa gestão, tanto nas 

empresas como numa autarquia. “Acho que aquela gestão antiga que existia de avançar com as obras 

sem ter a certeza como se iriam pagar, não era boa gestão. Hoje em dia as coisas não funcionam assim e 

se queremos seguir com aquilo que a legislação nos diz, que é o correto, acho que estamos a trabalhar 

bem.” Em relação ao parque dos Falcos, informa que a ideia de ampliação depara-se com uma situação 

do terreno que não é fácil de resolver. Menciona que já fez algumas diligências nesse aspeto e espera dar 

continuidade a esse processo, apesar de com a situação atual que o país atravessa, devido ao Covid 19, 

muitos serviços encontram-se encerrados. Espera voltar a retomar este assunto, visto que não é uma 

situação fácil de resolver, uma vez que se trata de um terreno que pretende ser doado, mas tem algumas 

questões, como por exemplo, o terreno está omisso tanto nas finanças como na conservatória. Para 

concluir a sua resposta, referiu que José Lourenço voltou a trazer novamente à assembleia a questão da 

promessa eleitoral (doação de parte da remuneração por parte do atual executivo), na sua opinião,  “esta 

questão é colocada mais para denegrir a nossa reputação”, visto que já responderam noutra assembleia 

a esta questão, referindo que tudo o que são despesas com transporte não são refletidas como ajudas de 

custo e todos usam o seu transporte pessoal. Informou que começou por fazer uma contabilização para 

poder dar um valor à assembleia, mas é muito difícil fazer esse registo e que por mês rondará os 200 

euros. Ressalva que se compararem este mandato com o mandato anterior, vão ver que há uma diferença 

significativa. Em conclusão “o nosso papel é nos envolvermos em tudo o que são iniciativas de apoio social 

como por exemplo esta iniciativa da confeção e distribuição das máscaras. E acho que é aí que podemos 

fazer a diferença”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

José Lourenço pediu a palavra e o Sr Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra por 30 

segundos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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===José Lourenço indicou que “obviamente criar compromissos no valor de 139 mil euros entre os quais 

100 mil euros são para uma única obra, portanto está tudo dito, sobra 30/40 mil euros para muitas das 

necessidades que faltam. Relativamente ao parque dos Falcos permita-me que discorde, porque se se 

tratam de questões burocráticas e processuais não entendo como é que dois/três anos depois ainda não 

se consiga ultrapassar as questões omissas na conservatória e nas finanças. Hoje em dia, há profissionais 

que muito habilmente dentro da legalidade conseguem fazer esse trabalho e julgo que seria de recorrer 

desse trabalho especializado para ultrapassar isso, até porque temos o terreno, temos a doação e não 

temos ainda a possibilidade de avançar para algo que faz falta à nossa freguesia. Em relação à doação faço 

questão de insistir neste ponto, seria pertinente até para clarificar e para que as pessoas não fiquem a 

pensar que não vale tudo por tudo, não vale a pena prometer por prometer porque na prática acaba por 

não cumprir com aquilo que prometem e mais, independentemente de gastar gasóleo e de usar os vossos 

veículos,  para memória futura é zero, não vale de nada, porque ninguém se vai lembrar nem reconhecer 

isso. Portanto, se viesse traduzido em algum lado oferta de x, acho que era sensato essa situação e era 

mais pertinente. Por fim, gostaria, também,  de desafiá-la a fazer um último exercício para uma próxima 

vez, trazer para esta assembleia ,como números, em que consiga fazer traduzir o investimento que está a 

ser feito nas três freguesias, ou seja dividir o investimento que está a ser feito no Pinheiro, em Travanca 

e em Palmaz, divida pelo número de habitantes e demonstre quanto é que está a ser investido em cada 

habitante. Era um exercício interessante até para memória futura, para que quem venha, perceber o que 

foi investido e o que falta investir nas freguesias” ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente da Mesa Assembleia questionou a Sr.ª presidente se pretendia responder à nova 

intervenção do José Lourenço pelo que a mesma indicou que sim. --------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que essa ideia é interessante, que têm a noção e que podem elaborar e trazer 

à assembleia de freguesias esta divisão de investimento nas três freguesias. Em relação à memória futura, 

refere que na sua opinião “o mais importante é aquilo que nós fazemos e que fica connosco, também, 

não acredito que mais tarde alguém venha ver o que foi feito. Aquilo que fazemos, fazemos por nossa 

consciência, não estamos à espera que seja reconhecido ou não, era mais uma questão burocrática que 

se colocaria e isso não é importante, o importante é a obra feita.”---------------------------------------------------- 

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

votação, tendo sido aprovado com 7 abstenções e 6 votos a favor. -------------------------------------------------- 

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

quatro “Apreciação e votação da 1ª. Revisão Orçamental e 1ª revisão ao PPI.” Foi questionado quem 

pretendia se inscrever neste ponto, não havendo inscrições passou-se este ponto a votação. --------------- 
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===José Lourenço interveio e questionou se a Sr. Presidente não queria dar uma explicação deste ponto. 

====O Presidente da Mesa de Assembleia referiu que se não há respostas a dar, estão todos de acordo 

com o que está feito. E passou este ponto a votação. -------------------------------------------------------------------- 

 José Lourenço interveio e pediu a palavra e o Presidente da Mesa de Assembleia indicou que não estavam 

a brincar, que quando questionou quem queria se inscrever para este ponto não obteve inscrições por 

parte dos membros e quando passou para a votação já surgiram inscrições. -------------------------------------- 

===José Lourenço interveio e pediu a palavra referindo que “não gostaria de chegar ao ponto de partida 

que chegaram aqui a esta assembleia, o Sr Presidente tem que entender uma coisa: esta assembleia não 

é exclusiva a estes membros da assembleia! Temos pessoas em casa a ver e temos pessoas aqui a assistir. 

E seria de todo pertinente e de extrema utilidade para quem nos está a ver lá em casa e para quem está 

aqui a assistir que cada ponto, a Sr. Presidente pudesse dar uma pequena introdução, nomeadamente, 

estes pontos que são interessantes porque são alterações ao plano de investimento. Nós temos os papéis, 

mas as pessoas que estão a ver não sabem se foi de dinheiro que transitou de saldo de gerência ou outra 

situação. Acho que no mínimo o que podia ser feito era dar a palavra à Sr.ª Presidente e ela pronunciava-

se e nós pedíamos a intervenção ou não. Aliás, normalmente, é assim que acontece em todos os órgãos, 

nomeadamente, assembleias de freguesia e municipais que eu conheço.” ----------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia respondeu:” Peço desculpa José Lourenço, mas uma vez que 

as pessoas têm os documentos em sua mão com tempo oportuno, se não se inscrevem para fazer 

perguntas é porque estão esclarecidos. Não há necessidade de a Sr.ª Presidente dar explicações quando 

já está tudo no papel, e a pessoa concordou porque não se inscreveu certo? Agora não se pode, de 

maneira nenhuma, estar a explicar as contas todas ao público e às pessoas que estão a assistir na Azeméis 

Fm.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio e pediu a palavra questionando a Sr.ª Presidente: “relativamente ao ponto 4, 

o que diz respeito estes 131 mil euros de reforço?” mencionando que entende a que se refere mas 

gostaria que a Sr.ª Presidente  explicasse “a quem está lá em casa e lá trás porque também merecem e 

não têm estes papéis”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===Srª Presidente responde que esses documentos estarão disponíveis no site da Junta de Freguesia. --- 

===José Lourenço interveio referindo que têm daqui a meio ano. ---------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que não será daqui a meio ano que depois de assinados serão 

disponibilizados na respetiva página. Respondendo à questão indica que se trata da “primeira revisão do 
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orçamento, que todos os anos acontece, em que se transita o valor do ano anterior para o ano seguinte, 

para poder ficar disponível no orçamento.” --------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia colocou à votação este ponto tendo sido aprovado com 1 

abstenção e 12 votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Apreciação e votação da 2ª. Revisão Orçamental e 2ª revisão ao PPI.” Foi questionado quem pretendia 

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

===José Lourenço interveio referindo “constatamos um reforço de vinte mil euros para a rúbrica “outros 

elementos”, quer traduzir isto ou é uma proforma?”. -------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que esta revisão trata-se daquele apoio que estava prometido para o parque 

infantil de Travanca que só este ano é que a obra se pode concretizar. Portanto, uma vez que já existiam 

estas parcerias com a Câmara Municipal, nomeadamente com as pavimentações, decidimos colocar nesta 

rubrica, reforçá-la, para mais tarde avançar com esses projetos. ------------------------------------------------------ 

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

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

“Apresentação e avaliação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da união das 

freguesias e respetiva avaliação.” Foi questionado quem pretendia se inscrever neste ponto, tendo havido 

apenas a inscrição de José Lourenço. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio questionando que “gostaria que a Sr.ª Presidente confirmasse se era uma 

obrigação legal ter que apresentar todos os anos este relatório?”. --------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que tanto este relatório como o de prestação de contas são uma 

obrigatoriedade da Junta de Freguesia de reportar o inventário. Refere que fizeram pela primeira vez o 

reporte do inventário o ano passado e agora têm-no obrigatoriamente atualizado e nesta altura devem-

no remeter juntamente com o relatório da prestação de contas. ----------------------------------------------------- 

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

“Apresentação, discussão e votação das propostas de colocação de sinalização vertical.” Foi questionado 

quem pretendia se inscrever neste ponto, tendo havido apenas a inscrição de José Lourenço. --------------- 
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===José Lourenço interveio e pediu para que a Sr.ª Presidente confirmasse se existe ou não em frente à 

escola do Curval, uma rua com o nome José Agostinho Pereira da Silva, que vai desde a rua principal até 

à linha, em que anteriormente tinha só um sentido e agora passa a ter dois sentidos, porque não se 

justificava os moradores daquela rua terem que percorrer a rua toda, quando a via até à linha do comboio 

permite a passagem de duas viaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que está correto e acrescenta que se trata de uma via que sendo obrigados 

a seguir o sentido que estava implementado, obrigava-os a entrar num ponto da estrada nacional muito 

perigoso (curva do Curval) indicando que esta alteração é uma mais valia para quem ali reside.-------------- 

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

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

“Apreciação do Relatório do Direito à Oposição” Foi questionado quem pretendia se inscrever neste 

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

===José Lourenço interveio questionando a Sr.ª Presidente da Junta “se este é um relatório que, também, 

é um documento legal que tem de ser feito todos os anos, por esta altura? No fundo traduz-se num 

relatório a relação com os membros da oposição no seu direito de oposição.” ------------------------------------ 

===Srª Presidente responde que este documento é obrigatório e fomos dos primeiros a cumprir com esta 

obrigatoriedade. E de certa forma, apesar de ser uma formalidade, ajuda-nos a refletir, também, se 

estamos a cumprir com esse direito para com os membros da oposição, que como membros fiscalizadores 

da nossa atividade, têm todo o direito de vos serem dadas todas as informações e esclarecimentos que 

nos forem pedidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada a ordem de trabalhos, António Choupeiro, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra 

ao público presente, tendo sido solicitada intervenção de Luzia Nunes e Vítor Choupeiro. -------------------- 

===Luzia Nunes cumprimenta todos os presentes indicando que pretendia dizer duas coisas: A primeira, 

era que a limpeza no caminho de Valmadeiros na rua Soldado Manuel da Costa Soares não tem sido feita 

e nessa mesma rua as meias manilhas que lá se encontram não estão em condições.  Essa estrada está 

péssima porque a água não vai pelas manilhas, vai pela estrada abaixo. Refere que já falou pessoalmente 

com o executivo, como ainda não foi feito nada, decidiu falar na assembleia que é onde se deve dizer as 

coisas. Em segundo lugar, existe um problema na freguesia de Palmaz, porque parece que é a única 

freguesia que não tem um autocarro a passar pela nossa zona diariamente. Quem quiser se deslocar para 
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Oliveira não tem transporte público e tem de arranjar um táxi ou alguém que faça o transporte. Menciona 

que sabe que é com a Câmara Municipal, mas a Junta de Freguesia é a entidade que deve encaminhar 

estas situações. Continuou a intervenção a pedir se era possível alterar os horários de abertura do 

cemitério e em vez de abrir às 10 horas, abrir às 8 ou 9 horas. Para terminar, indicou que fica triste por 

ouvir sempre a falarem da obra da casa mortuária “até parece que a casa mortuária de Palmaz é a coisa 

negra do dinheiro todo da união das três freguesias porque sempre que se fala em outros assuntos esta 

obra é sempre mencionada.” Na sua opinião, mesmo que seja assim “temos que olhar para as freguesias 

que têm mais necessidade” Para concluir, questionou se a Câmara Municipal não comparticipou com 

nenhuma verba para a casa mortuária. --------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente responde que em relação à limpeza informa que contratou uma empresa para efetuar 

os trabalhos de limpeza no lugar de Valmadeiros, Nespereira de Cima e Nespereira de Baixo. Indicou que 

tomou nota da situação das manilhas e vai verificar a situação. Em relação à questão do autocarro 

questionou se não havia mesmo nenhum autocarro ao que foi lhe respondido que parece que no lugar de 

Alviães à terça feira tem apenas o autocarro do TUAZ. Indicou que ia questionar a Câmara Municipal sobre 

esta questão para ver o que melhor se pode fazer. No que concerne a alteração do horário da abertura 

do cemitério “vamos analisar, visto que já estendemos o horário que tínhamos inicialmente passando das 

10:00 às 17:00 a encerrar as 19:00. Face à situação pandémica os cemitérios estiveram encerrados e 

quando o horário foi reduzido, foi como medida de prevenção, para que não houvesse um grande 

ajuntamento de pessoas neste local. É uma situação nova, vamos tentar estudar se é possível alterar o 

horário de abertura para mais cedo. Também estamos a estudar a hipótese de automatizar os portões 

para a abertura e fecho dos cemitérios, mas que em Palmaz existe o problema de não haver uma baixada 

para se poder automatizar”. Para concluir, a casa mortuária vem como pretexto e é muito falada nas 

assembleias de freguesia quando se debate a questão do orçamento porque de facto é uma obra que 

absorve mais do que um ano de investimento de capital (a contar com a aquisição do terreno, com a 

legalização do terreno e para a viabilidade da obra). “Se olharmos para o histórico de obras da Junta de 

Freguesia não é todos os anos nem todos os mandatos que se faz uma obra deste valor.” No que concerne 

à comparticipação atribuída pela Câmara Municipal o valor foi de 25 mil euros e o peditório pela 

população foi de cerca de 14 mil euros e o restante valor foi a Junta de Freguesia que teve que 

desembolsar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===Vítor Choupeiro cumprimenta todos os presentes e quem segue através da Azeméis TV. Indica que a 

sua intervenção é dirigida à mesa e aos membros da assembleia. ”No ano passado fiz aqui a menção de 

que gostaria de ver incluído na toponímia de Travanca dois nomes de duas personagens que fazem parte 
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da história de Travanca. Estamos a passar uma pandemia e naquela altura (Guerra Civil de Espanha e 2ª 

Guerra Mundial) a freguesia de Travanca não tinha pão para comer e estes dois elementos com o Prof. 

Bodas (homenageado recentemente) confiscaram o cereal para que isso se tornasse realidade na 

freguesia.” Pedia que a assembleia se dignasse a ter em conta esse facto e nomeasse: Manuel Ferreira 

Marques e José de Oliveira Choupeiro para completar o trio da recente homenagem. Informa que deixa 

isso na mão da assembleia porque são as pessoas indicadas para fazer o seguimento da proposta. 

Continua a sua intervenção indicando que agradece todas as iniciativas do executivo pela elaboração e 

distribuição das máscaras, da iluminação em todas as campas dos cemitérios e pela homenagem ao 

professor Bodas (mencionou que não esteve presente na última Assembleia, mas que o fez por escrito). 

Referiu que ouviu nesta Assembleia que pretendiam saber quanto é gasto por pessoa em cada freguesia. 

Indica que por parte de Travanca está minimamente satisfeito com o que tem sido feito. Informa que as 

casas de banho da escola do Outeiro necessitam de manutenção e pede para alertar novamente a Câmara 

Municipal sobre esta situação e pede a colocação de borracha e substituição do piso no parque infantil da 

respetiva escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia responde que relativamente aos topónimos a Sr.ª Presidente 

tem que estar atenta para quando houver a necessidade de atribuir um topónimo a uma rua e introduzir 

um dos nomes indicados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Vítor Choupeiro interrompeu e sugeriu a Rua do Pégo, que como não tem muitos habitantes, talvez 

apenas um habitante e não terá dificuldade na troca de documentação passar a ter a designação José de 

Oliveira Choupeiro (porque residia nessa mesma rua); a Travessa da Fonte das Canas passar para Rua da 

Póvoa e a atual Rua da Póvoa ser substituída por Manuel Ferreira Marques. Para finalizar, indicou que em 

relação ao assunto da pedreira sugeriu solicitar à empresa a última avaliação a que foi sujeita por parte 

do Ministério da Economia e do Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia responde que fica a sugestão e indica que se calhar será 

inconveniente fazer a alteração de topónimos, mas o executivo dirá o seu parecer sobre essa situação. -- 

===Srª Presidente responde que em relação à Escola do Outeiro vai fazer esse reforço junto da Câmara 

Municipal e questionar para quando estão a prever realizar os trabalhos de requalificação nas casas de 

banho. Tomou nota da substituição do piso por borracha no parque infantil da respetiva escola e tomou 

em consideração a sugestão sobre o pedido da última avaliação da pedreira. ------------------------------------- 

=== 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. -------------------------------------------------------------------- 
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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 quinze minutos, da qual se lavrou a presente 

ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos da mesa.------------------------------------ 

 

 

O Presidente da Assembleia 

António Marques de Oliveira Choupeiro 

 

                       A 1ª Secretária             A 2ª Secretária 

                     Ana Filipa Bizarro Oliveira                        Cátia Susana de Pinho Monteiro 

 

 

 


