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------------------------------------- ACTA NÚMERO DOIS ------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------- SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010 --------- 
Aos trinta dias do mês de Abril 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, Primeiro Secretário, com a 

seguinte ordem do dia:  ------------------------------------------------------------------------ 
---- Ponto um - Aprovação da acta da Sessão Ordinária realizada em 15 de 

Janeiro de 2010.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto dois - Apreciação e votação dos documentos de prestação de 

contas do exercício 2009. ----------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto três - 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 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: ----------------------------------------------------------------------------- 

---- Elisabete Barros da Silva, Maria da Luz Correia de Amorim, Manuel Filipe 

Ribeiro Madureira, Magda Rosa Silva Aguiar e Maria da Glória Vasconcelos 

Moreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Faltaram à reunião o Segundo Secretário Sr.ª Maria de Fátima Barbosa 

Ribeiro e o  Deputado Sr. Belmiro Pereira Soares. -------------------------------------- 

---- 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. -------------------------------- 

---- Inscreveu-se apenas a Deputada Srª. Magda Rosa Silva Aguiar. 

Constatando existir apenas esta inscrição o Sr. Presidente concedeu-lhe de 

imediato a palavra, tendo esta apresentado o seu descontentamento pelo facto 

de não ter recebido os documentos sujeitos a aprovação com a antecedência 

mínima prevista no Regimento. ---------------------------------------------------------------- 

---- Tomando a palavra Sr. Presidente, registou a reclamação, pediu desculpa 

pelo sucedido e justificou que o referido atraso no envio, se deveu à ocorrência 

de imprevistos técnicos de última hora e para compensar esse atraso seria 

concedido um período de apreciação e discussão suplementar de modo a que 

a votação dos documentos fosse consciente e devidamente esclarecida. --------- 
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---- Passando de imediato ao ponto um da ordem do dia foi lida e colocada à 

apreciação da Assembleia a acta da Sessão anterior, a qual, dado não se ter 

verificado quaisquer propostas de alteração foi aprovada por unanimidade. ----- 

---- Passando ao ponto dois da ordem do dia, o Sr. Presidente deu a palavra 

ao Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Manuel Azevedo de Sousa, que 

apresentou os documentos de Prestação de Contas. Concluída a 

apresentação, foi declarado aberto o período de inscrições, para interpelação 

do executivo acerca da informação contida naqueles documentos, tendo-se 

inscrito a Deputada Sr.a Magda Rosa Silva Aguiar. -------------------------------------- 

---- Tomando a palavra a Sr.ª Deputada, questionou o executivo acerca de 

alguns itens da receita e despesa, designadamente acerca dos juros e outros 

encargos e também dos destinatários das transferências correntes. --------------- 

---- Concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, este prestou 

os devidos esclarecimentos, tendo de seguida os documentos de prestação de 

contas do exercício 2009 sido colocados à votação, os quais foram aprovados 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Passando ao ponto três da ordem do dia, o Sr. Presidente deu novamente 

a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que dirigindo-se aos 

presentes, e ainda no seguimento do ponto anterior, fez referência a algumas 

obras realizadas no decorrer de 2009, designadamente a pavimentação da Rua 

da Eira, da Rua dos Almocrebes, da Travessa do Troviscal, da Rua do Penedo 

Clamor e a repavimentação da Rua do Castelinho. De seguida, passou a expor 

as principais actividades desenvolvidas pelo executivo nos últimos mêses, 

designadamente a apresentação formal de uma proposta de compra do terreno 

junto ao cemitério ao seu proprietário no valor de 37.500 euros, respondendo 

assim a uma carta deste dirigida à Junta de Freguesia, propondo a venda do 

referido terreno por 50.000 euros. Foi também informada a Assembleia, que se 

encontrava em fase de estudo a adaptação das instalações da cave do edifício 

da Junta de Freguesia, para lá instalar um Centro de Convívio para Idosos, que  

a Junta de Freguesia em conjunto com a Paróquia estavam a organizar as 

marchas de S. João, que a Junta estava também a desenvolver contactos no 

sentido da criação de um Grupo de Danças e Cantares e de um Grupo de 

pedestrianismo ligado ao Ribeiro de Mouros, e por último, que aproveitando a 

disponibilidade graciosa pelo proprietário, de um terreno junto à Ponte de Vilar, 

pretendia adaptar o local a um pequeno parque de lazer e em jeito de 

conclusão salientou que tudo aquilo eram ideias em estudo e não promessas.-- 

---- Concluída a apresentação da informação escrita, o Sr. Presidente da 

Assembleia declarou aberto o período de inscrições, para interpelação do 

executivo acerca deste ponto, tendo-se inscrito os Deputados Eng. Manuel 

Filipe Madureira (PSD) e a Sr.ª Maria da Luz Amorim (ACLET). Tomando a 

palavra, o Deputado Eng. Manuel Filipe Madureira questionou acerca da data 
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prevista para a instalação do futuro Centro de Convívio e qual o ponto de 

situação da organização das marchas de S. João. -------------------------------------- 

---- Em resposta o Sr. Presidente da Junta informou que a instalação do Centro 

de Convívio se encontrava em fase de projecto e que o grupo encarregue da 

organização das marchas de S. João, estava a desenvolver contactos no 

sentido de envolver as diversas colectividades da freguesia. ------------------------- 

---- Por sua vez a Deputada Sr.a Maria da Luz manifestou o seu agrado pelo 

projecto em estudo de criação de um Centro de Convívio e sugeriu que se 

fosse mais além, por exemplo com a celebração de um protocolo com algum 

Centro de Dia já existente. Respondendo às interpelações o Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia esclareceu que o projecto em curso se destina à criação de 

um Centro de Convívio e não de um Centro de Dia, pois a arquitectura 

daquelas instalações não permitem a instalação de tal empreendimento. --------- 

---- 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-se inscrito o Sr. Adão Veríssimo e o Sr. António Ribeiro. ---------------------- 

---- O Sr. Adão Veríssimo, começou por manifestar o seu agrado pela 

aprovação, por unanimidade, das contas do exercício de 2009 por estas serem 

referentes a parte do seu mandato e prosseguindo felicitou o actual Presidente 

da Junta de Freguesia pela entrevista concedida ao jornal “A Verdade”, e quis 

também manifestar publicamente o seu desagrado e repudio, pelas acusações 

efectuadas pelo Sr. Carlos Fernandes, cidadão desta freguesia, através do qual 

num artigo publicado no mesmo jornal, fazia críticas injustas e insultuosas 

dirigidas à sua pessoa e à do actual Presidente da Junta de Freguesia. ---------- 

---- O Sr. António Ribeiro, começou por referir que tem observado que as 

descargas poluentes efectuadas no Ribeiro de Mouros têm ocorrido com menor 

frequência e louvou as iniciativas da Junta de Freguesia de criar um Centro de 

Convívio para Idosos e da criação de trilhos pedonais contíguos ao Ribeiro de 

Mouros em conjunto com um grupo de pedestrianismo. -------------------------------- 

---- O Sr. Presidente da Junta respondendo às interpelações, agradeceu as 

considerações de apoio proferidas pelo Sr. Adão Veríssimo e dirigindo-se ao 

Sr. António Ribeiro lançou-lhe o desafio de liderar a criação do grupo de 

Amigos do Ribeiro de Mouros e na defesa deste ribeiro disse ter percorrido 

parte das suas margens a pé na busca da origem das descargas poluentes, e 

acrescentou ter confrontado um dos presumíveis infractores, alertando-o para 

as consequências de tais infracções. -------------------------------------------------------- 

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

participação dos elementos do público presente, bem como as suas 

intervenções e mais uma vez reiterou o apelo à participação dos elementos do 

público incentivando os presentes a trazer consigo mais pessoas, no intuito de 

participar nas próximas Sessões da Assembleia de Freguesia. ---------------------- 
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---- Pelas vinte e duas horas e trinta minutos o Sr. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, deu por encerrada a presente sessão, o que mereceu a 

concordância de todos os presentes. -------------------------------------------------------- 

---- 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 pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. -------------------------------

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

________________________________ 

O Presidente 

________________________________ 


