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------------------------------------- ACTA NÚMERO UM --------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2010 ------- 
Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, reuniu em sessão 

ordinária, na sua sede, pelas vinte horas e trinta minutos, a Assembleia de 

Freguesia de Avessadas, sita na Rua Mória, nº 20, sob a presidência do seu 

Presidente efectivo, Dr. Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, coadjuvado 

pelo Sr. António Fernando Pereira Nogueira e pela Sr.ª Maria de Fátima 

Barbosa Ribeiro, respectivamente Primeiro Secretário e Segunda Secretária, 

com a seguinte ordem do dia:  --------------------------------------------------------------- 
---- Ponto um - Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia de Avessadas.  ---------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto dois - Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia, acerca da actividade da Junta de Freguesia, nos termos da 

alínea o) do n.º 1 do artigo 17º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------- 

---- Ponto três - Apreciação sob proposta da Junta de Freguesia do Plano 

Plurianual de Investimento e do Orçamento para o ano financeiro de 2010.------ 

---- Ponto quatro - Intervenção do público, nos termos do artigo 84.º, n.º 6, da 

Lei 169/99, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ------- 

---- Assinaram a “Lista de Presenças”, para além dos mencionados, os 

seguintes deputados: ----------------------------------------------------------------------------- 

---- Belmiro Pereira Soares, Elisabete Barros da Silva, Maria da Luz Correia de 

Amorim, Manuel Filipe Ribeiro Madureira, Magda Rosa Silva Aguiar e Maria da 

Glória Vasconcelos Moreira. ------------------------------------------------------------------- 

---- Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente declarou aberta a 

sessão, começando por dar as boas vindas a todos os presentes e de seguida, 

nos termos regimentais abriu o período de inscrições para os deputados que 

desejassem intervir no período antes da ordem do dia. -------------------------------- 

---- Visto não se ter registado qualquer inscrição, o Senhor Presidente passou 

de imediato ao ponto um da ordem do dia e após a sua apresentação 

questionou os deputados se tinham alguma proposta de alteração ao 

Regimento a apresentar à mesa. Verificou-se apenas a apresentação de uma 

proposta de regimento, por parte da bancada do PSD, da qual foi distribuído 

um exemplar a cada deputado presente e passou-se de imediato à sua 

apresentação, enfatizando as principais alterações sugeridas face ao anterior 

regimento. Visto não ter sido por parte da assembleia colocada qualquer 

objecção à proposta apresentada, esta foi de seguida colocada à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

---- Passando ao ponto dois da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia 

deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Manuel Azevedo de 
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Sousa, que dirigindo-se aos presentes, passou a explanar as principais 

actividades desenvolvidas pelo executivo desde o início do mandato até à data, 

designadamente a remodelação do espaço da recepção da Junta de 

Freguesia, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho aos 

funcionários e maior conforto aos cidadãos que lá se dirijam. Informou da 

colocação da iluminação de Natal em alguns pontos da freguesia, no intuito de 

fomentar o espírito natalício, informou também que o Instituto Português do 

Sangue havia efectuado uma colheita de Sangue junto às instalações da Junta 

da Freguesia e referiu que apesar desta recolha se ter realizado pela primeira 

vez foi bem-sucedida e louvou a ideia cuja iniciativa partiu da actual secretária 

da Junta de Freguesia, Sr.ª Elza Ribeiro. Comunicou também a realização de 

algumas obras, algumas já concluídas e outras a começar brevemente, 

designadamente a conclusão da primeira fase da Rua dos Currais, uma obra 

realizada com o apoio da Câmara Municipal e que a segunda fase será 

executada logo que possível, o alargamento da Travessa da Fonte da Pereira, 

obra para a qual o proprietário deu já o seu consentimento. Por fim, agradeceu 

ao anterior executivo o fundo de maneio que deixou e que permitiu proceder à 

remodelação da recepção da Junta de Freguesia e louvou a forma como o seu 

antecessor geriu os destinos da Junta de Freguesia. ----------------------------------- 

---- Passando ao ponto três, o Sr. Presidente da Assembleia deu mais uma 

vez a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que usando da palavra, apresentou 

resumidamente o Plano Plurianual de Investimento e o Orçamento para o ano 

financeiro de 2010. Relativamente a estes documentos referiu que o 

Orçamento ascende a 95.406,00 euros e fez uma pequena referência às obras 

que pretende realizar nos próximos anos. -------------------------------------------------- 

---- Após a conclusão da referida apresentação, o Sr. Presidente da 

Assembleia declarou aberto o período de inscrições, para interpelação do 

executivo acerca deste ponto, tendo-se inscrito as Sr.as Deputadas, Maria da 

Luz Amorim (ACLET) e a Sr.ª Elisabete Silva (PSD). Tomando a palavra, a Srª 

Deputada Maria da Luz Amorim, questionou o executivo acerca do preço que o 

proprietário pedia pelo terreno, ao qual o Sr. Presidente da Junta respondeu 

que era de 50.000 euros, preço ao qual o executivo da Junta de Freguesia 

havia efectuado uma oferta de 37.500 euros, informando ainda que as 

negociações se encontravam ainda a decorrer. ------------------------------------------ 

---- Chegada a sua vez, tomando a palavra a Sr.ª Deputada Elisabete Silva, 

perguntou se na verba constante do Orçamento para a toponímia, estava 

incluído o custo dos espelhos auxiliares do trânsito. A esta questão, o Sr. 

Presidente da Junta respondeu que esse custo estava lá incluído. Esclarecidas 

todas as questões acerca deste ponto, o presidente da Assembleia colocou à 

votação conjunta o Plano Plurianual de Investimento e o Orçamento para o ano 

financeiro de 2010, os quais foram aprovados por unaninimidade. ------------------ 
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---- Por fim passando ao ponto quatro da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia de Freguesia declarou abertas as inscrições ao público presente, 

tendo previamente referido que nos termos do artigo 84.º, n.º 6, da Lei 169/99, 

com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aquele espaço de 

intervenção do público se destina a que qualquer cidadão possa questionar o 

executivo da Junta de Freguesia acerca da sua actividade e que por isso 

apelava a que os cidadãos usassem da palavra com o devido respeito para 

com aquele órgão. Inscreveram-se os cidadãos Sr. Adão Veríssimo e o Sr. 

António Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Usando da palavra com devida permissão do Sr. Presidente da Assembleia 

o Sr. Adão Verissimo, ex-presidente da Junta de Freguesia, começou por 

saudar o actual presidente da Assembleia de Freguesia e os seus Secretários, 

saudou o actual Presidente da Junta de Freguesia e o seu executivo, 

deputados e público presente. Posto isto, afirmou que irá continuar a trabalhar 

para que Avessadas continue com o nome que ganhou no passado, a ser uma 

freguesia em desenvolvimento e uma referência no concelho, no país e no 

mundo, argumentando que os Santuários do Menino Jesus de Praga e da 

Nossa Senhora do Castelinho, são duas portas abertas à freguesia e ao 

mundo. Elogiou também a forma como o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

mostrou que está a altura do cargo para o qual foi eleito, exemplificando com a 

forma como resolveu a tentativa de boicote à colocação da iluminação de 

Natal, ele soube repor a verdade resolver o assunto. Lembrou também os 

compromissos acordados com os proprietários dos terrenos junto a Rua da 

Igreja e concluiu louvando o modo como o Presidente da Assembleia de 

Freguesia estava a conduzir os trabalhos. ------------------------------------------------- 

---- Tomando a palavra por indicação do Presidente da Assembleia o Sr. 

António Ribeiro, começou por saudar os elementos da Assembleia de 

Freguesia e da Junta de Freguesia, deputados e público presente, elogiou a 

remodelação da recepção da Junta de Freguesia e deixou algumas sugestões 

de iniciativas a tomar relacionadas com o meio ambiente, designadamente no 

que respeita às descargas poluentes efectuadas no Ribeiro de Mouros,  que 

provocam maus cheiros, as quais alegadamente são efectuadas pela Escola 

Profissional de Agricultura de Marco de Canaveses (EPAMC), pelo que sugeriu 

um diálogo entre os presidentes da Junta de Freguesia de Rosém e de 

Avessadas a fim de encontrar uma solução. Referiu também que o poço 

existente no Castelinho, resultante da antiga pedreira, não deve continuar a 

céu aberto, devendo a Junta de Freguesia empreender uma solução  e por fim 

questionou também o Presidente da Junta acerca do destino dado aos 

resíduos das industriais de cantaria e central de alcatrão, existentes na 

freguesia. Deixando assim, bem vincadas as suas preocupações para que 

Avessadas continue verde e a ser uma referência écológica do concelho. -------- 
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---- O Senhor Presidente da Junta no uso da palavra, respondeu às questões 

colocadas, mostrando-se particularmente sensível às questões ambientais ali 

levantadas e disse que a Junta de Freguesia iria estar atenta às descargas 

poluentes denunciando às autoridades os prevaricadores e tentaria no futuro 

arranjar uma solução para o poço do Castelinho. ----------------------------------------  

---- Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a comparência e 

participação dos elementos do público presente, bem como as suas 

intervenções e referiu que aquele era o local adequado para no futuro as 

pessoas apresentarem os seus problemas e as suas sugestões, no intuito da 

melhoria contínua da freguesia e reiterando assim mais uma vez o apelo à 

participação activa do dos cidadãos naquele órgão representativo. ----------------- 

---- Pelas vinte e três horas o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu 

por encerrada a presente sessão, o que mereceu a concordância de todos os 

membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------- 

---- Para constar se lavrou a presente acta, que eu António Fernando Pereira 

Nogueira, na qualidade de Primeiro Secretário redigi e vai ser assinada por 

mim e pelos restantes membros da mesa. ------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente 

________________________________ 

O 1º Secretário 

________________________________ 

O 2º Secretário 

________________________________ 

 

 

 


