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ATA DA 9." REUNIAo ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNTAO DAS

FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMA E RABAqAL

Aos vinte dias do m$s de setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e quinze

minutos, no edificio do Centro Cultural das Cerejeiras, em Cerejeiras, onde, Alberto Jose

Augusto, presidente da Assembleia de Freguesia deu inicio i nona reunido ordin6ria, estando

presentes os seguintes deputados da Assembleia de Freguesia: Silvia Maria Rodrigues Rainho,

Carlos Afonso Mendes Varandas, Carla Sofia Crist6v6o Pereira, Luis Filipe dos Santos Pascoal,

Francisco Manuel Ramos Dias dos Reis, Alvaro Miguel Fonseca Mendes, CStia Sofia Pereira de

Carvalho e Luis Miguel Dias Santos. A ordem de trabalhos foi a seguinte: ------------

l. Periodo antes da ordemdo dia;

2. . lnformagdes da Presidente da Unido das Freguesias;

3, Aprovagdo do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo;

4. Periodo de Intervengdo do Pitblico.

PONTO I. PERiODO ANTES DA ORDEM DO DIA:

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia comegou por cumprimentar os restantes

Membros da Assembleia, bem como os elementos da Junta de Freguesia e o pirblico presente,

agradecendo a presenga do pirblico. Comegou por questionar aos presentes quem se deseja

inscrever para intervengSo no ponto 4 da ordem de trabalhos. Inscreveu-se o Sr. Luis Santos. --

PoNTo 2. INFORMAQfiES DA PRESIDENTE DA T]NIAO DAS FREGUESIAS

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palawa i Sra. Presidente da Junta de Freguesia.

A Sra. Presidente da Junta, Maria do Nascimento Rasteiro Marm6, cumprimentou os Membros

da Assembleia bem como o ptblico presente, agradecendo a sua presenqa e enaltecendo que a

mesma enriquece as Assembleias de Freguesia. Comeqou por informar que comeqaram a ser

colocadas as placas referentes ir toponimia nas Cerejeiras, nas Nogueirinhas e no Porto da Vila.

Informou depois as diversas limpezas e arranjos feitos no riltimo trimestre, entre estradas,

valetas, serventias, colocagio de tubos, entre outras, em Besteiro, Camarinha, Carvalhais,

Carreg6, Carvalheira da Boiga, Carvalheira de Santo Ant6nio, Cerejeiras, Casal Pinto, Casal

d'Alem, Chanca, Legacdo, Chaveiro, Coidel, Covdo, Dueqa, Espinheiro, Estrada de Viavai,

Fartosa, Fetais Fundeiros, Freixiosa, Fonte Casal, Infesto, Lagoa de S5o SebastiSo, Moinhos

Santo Antonio, Ordem, Palras, Pastor, Penela, Podentinhos, Ponte do Espinhal, Ponte D'Aveia,

Pontes, Porto Judeus, Rabaqal, P6voa, Revalvito, Rosas, S5o Sebastido, 56o Sim6o, Senhora da

Gloria, Serradas, Sete Fontes, Silveirinha, Santo Ant6nio da Ribeira, Sobral, Tolica, Taliscas,

Vale do Espinhal, Torre de D.u Jer6nima, Vale D'Arinto, Vale do Infesto, Mestra, Boiga, Torre

Ch6o do Pereiro, Viavai e Valouro.-

Realizou-se uma limpeza na estrada da Carvalheira da Boiga para o Fraldeu que n6o seria da

responsabilidade da Junta, no entanto, por uma questSo de seguranqa, e por ordem da Presidente

foi efetuada essa limpeza
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For lir-r-rpo e alargado um tanqLre de 6gua nos Carvalhinhos para abastecimento no caso de {A("'
rnc6ndio rural. para alem de servir o regadio da aldeia. O terreno foi cedido pelo Sr. Joaquim

Branco das Sor-rravas,. Foi indicado que faltam realocar os postes de electricidade 16 presentes

para que os meros aereos possam atestar em caso de emerg6ncia.-----------

Em Penela, foi limpo um caminho junto ao castelo, que a vegetagdo j6 n6o era cortada h6 j6

alguns anos, onde existiam cobras e ratos, e o caminho que vai at6 d Fonte da Pipa.----

Realizou-se no passado dia 2 de setembro, o Passeio "+ 65", para as pessoas com mais de 65

anos. que consideramos que foi um sucesso pela felicidade demonstrada pelas pessoas, este

passeio incluiu visita ao Vimeiro e a F6tima.-

Ot'ereceu-se aos alrrnos do ensino superior, novos fitados. que solicitaram apoio A Uniio das

Freguesias, atribr-rindo um apoio de 25€. Foram quatro, o numero de alunos que solicrtou o

apoio.--------

Foram atribuidos apoios ds Comiss6es de Festas da Senhora da Gl6ria, Santa Maria Madalena

do Rabaqal, Sdo Scbastido. Torre ChSo do Pereiro, Taliscas, Fetais Fundeiro, e N' S." da

Nazare.------

lra reaiizar-se a "Festa d Vinha", na Chainga, uma organizag5o conjunta da Uni6o de Freguesias

e do Centro Cultural da Chainga e Camarinha. Realizar-se-6 no dia 22 de setembro e todos os

membros da Assernbleia est6o convidados

Finalizou pondo-se d disposigSo para resposta a quest6es.--

A Sra. Cdtia Carvalho, n6o em forma de questSo, mas realgar que as limpezas efetuadas que ndo

s6o responsabilidade da UniSo de Freguesias, como no caso das limpezas do castelo em Penela

e na estrada da Carvalheira da Boiga ao Fraldeu.

A Sra. Presidente da Junta informou de que a populagio faz os seus pedidos, informa ou notifica
a Junta e no seu entender estava posta em causa a seguranga das pessoas ou problemas de sairde

publica, a Junta de Freguesia tinha de atuar uma vez que 6 sua obrigagdo limpar.
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A Sra. C6tia Carvalho disse que naturalmente

a CAmara para efefuar as limpezas que s6o da

existem exceg6es, mas que a Junta devia notificar
. sua responsabilidade e no caso de a Cdmara ndo

ter meios pata fazet, ai sim interviria a Junta.

O Sr. Alvaro Mendes afirmou que devem-se acautelar as intervenqdes da Junta para que n6o se

criem maus hibitos. A Sra. Presidente da Junta informou que enquanto presidente 6 sua

obrigagSo atuar se necessirio e s6 lamenta que a Junta n6o consiga efetuar os trabalhos mais

rdp ida.

A Sra, C6tia Carvalho reforqou de que h6 exceg6es, mas que h6 o risco de acontecer o efeito

"Bola de Neve" em que a Cdmara Municipal se ausenta das suas responsabilidades. O Sr.

Presidente da Mesa de Assembleia concluiu que 6 compreensivel a preocupaqSo da Sra. C6tia

Carvalho e que a Sra. Presidente da Junta devia solicitar d CAmara Municipal os protocolos de

atuaqdo que tem com a Junta de Freguesia -----j-------------

O Sr. Luis Santos questionou qual o ponto de situagdo na identificaqdo e
aquedutos e perigos nas bermas das estradas. A Sra. Presidente informou

sinalizagdo dos

que a Junta de

Freguesia ndo tem meios para essa sinalizagSo.
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O Sr. Luis af,rrmou que a Sra. Presidente devia ent6o levar este assunto i Assembleia Municipal.
O Sr. Presidente da Mesa informou que a Sra. Presidente da Junta jd levou estes assuntos A

Assembleia Municipal mas qLle muitas vezes n6o lhe permitem elencar os problemas da Junta

de Freguesia naquele Orgdo.

O Sr. Francisco Reis questionou se o terreno que foi limpo junto ao Castelo n6o tinha dono, foi
informado que ndo. Questionou ent6o se sendo baldio seria responsabilidade a intervengdo da

Junta. A Sra. Presidente informou que sim que era responsabilidade da Junta. O Sr. Francisco

reforgou de que 6 necess6rio informar a Cdmara Municipal dos trabalhos da sua

responsabilidade, como o caso de um colchEo que est6 no chdo, naquele sitio, que 6 vergonhoso

que h6 semanas que est6 16 o colchSo e ndo h6 nenhum funcion6rio da C6mara para levantar e

levar o colchdo e n6o 6 responsabilidade o colchdo ser levantado pela Junta. Tanto se apregoa

com o Pres6pio e limpeza e est6 um colchio h6 semanas por ser levado pela C6mara Municipal.

Em relagSo i toponimia das Cerejeiras 6 vergonhoso que s6 serem colocadas as placas em2019
quando em 2010 j6 estavam atribuidas e s6 agora s6o colocadas quando problema n6o foi da

Junta de Freguesia de Santa Euf6mia nem agora da UniSo de Freguesias. -------------

O Sr. Luis Santos questionou de que forma era atribuido o valor do apoio d "Festa d Vinha". A
Sra. Presidente informou que a organizagdo 6 da Uni6o de Freguesia e o valor atribuido 6 o
mesmo do executivo anterior. E um valor elevado porque o evento 6 da UniSo de Freguesias.--

poNTo 3. APROVACAO DO REGTILAMENTO DE APOrO AO MOVTMENTO
ASSOCIATIVO:

O Sr. Presidente da Mesa informou que ap6s aprovagSo do projecto de regulamento, o

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo esteve em consulta pirblica e que n6o houve

qualquer manifestagSo em relagdo ao conteirdo do mesmo, e que pouco haveria a acrescentar.---

O Sr. Presidente da Mesa colocou em votaqSo o Regulamento de Apoio ao Movimento
Associativo, tendo sido aprovada por maioria com 5 votos a favor, 3 votos contra e I abstengSo.

O Sr, Tesoureiro da Junta, Gongalo Br6sio, reforgou que o presente Regulamento vem permitir
uma maior organizagSo e transpar6ncia na atribuigSo dos apoios dados pela Junta de Freguesia.

Tratando-se de dinheiros priblicos 6 firndamental que assim seja, para perceber qual o destino

das verbas atribuidas a estas associagbes sem fins lucrativos. O Regulamento ser6

disponibilizado no website da UniSo de Freguesias. juntamente com o impresso de candidatura

e as condig6es para as associaq6es locais se poderem candidatar.--

poNTo 4. PERiODO DE TNTERVENqAO DO P6BLTCO:

Sr. Luis Santos informou que no Rabaqal a luz do Multibanco est6 fundida; a calgada no

cemit6rio abateu e a rede do campo de futebol continua caida depois da tempestade Leslie. ---

A Sra. Presidente tomou nota das situag6es e informou que a luz disponivel no Multibanco 6 de

um quadro com rel6gio-temporizador que provavelmente est6 desregulado e que se ia inteirar da

situagdo. Em relagdo dr rede do campo de futebol, como j6 referiu, 6 responsabilidade da Cdmara

Municipal e que jd informou mais de que uma vez a Cdmara Municipal paru a rede caida.-*----

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a terceira reuniSo ordindria da Assembleia

de Freguesia, pelas vinte e duas horas e trinta e cinco minutos.
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O Presidente da Mesa da As.sembleia de Freguesia,

\
€

(Alberto Jos6 Augusto)

A l.u Secret6ria,

(Silvia Maria Rodrigues Rainho) -)

O 2.o Secret6rio,


