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------------------------------------- ACTA NÚMERO TRÊS ------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2010 -------- 
No dia vinte e cinco de Junho de dois mil e dez, reuniu em sessão ordinária, na 

sua sede, pelas vinte e uma horas e dez 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 Senhor 

António Fernando Pereira Nogueira e pela Senhora Maria de Fátima Barbosa 

Ribeiro, respectivamente, Primeiro e Segundo Secretários, com a seguinte 

ordem do dia:  ------------------------------------------------------------ 

---- Ponto um - Aprovação da acta da Sessão Ordinária realizada em 30 de 

Abril de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 - Discussão e aprovação da proposta de Regulamento de taxas 

e licenças da Junta de Freguesia de Avessadas. ---------------------------------------- 

---- 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 supra mencionados, os 

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

---- Elisabete Barros da Silva, Manuel Filipe Ribeiro Madureira, Magda Rosa 

Silva Aguiar e Maria da Glória Vasconcelos Moreira. ----------------------------------- 

---- Faltaram à reunião o Senhor Deputado Belmiro Pereira Soares e a Senhora 

Deputada Maria da Luz Correia de Amorim. ----------------------------------------------- 

---- Justificaram a falta relativamente à reunião realizada no dia trinta de Abril 

de 2010, a Segunda Secretária Sr.ª Maria de Fátima Barbosa Ribeiro (PSD) e o 

Sr. Deputado Belmiro Pereira Soares (MCFT). -------------------------------------------

---- Constatando a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou aberta 

a presente Sessão Ordinária e nos termos regimentais abriu o período de 

inscrições para os deputados que desejassem intervir no período antes da 
ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Inscreveram-se os Senhores Deputados, Manuel Filipe Ribeiro Madureira e 

Magda Rosa Silva Aguiar. ---------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Deputado Manuel Filipe Ribeiro Madureira interpelou a Junta de 

Freguesia acerca da falta de iluminação na Rua das Várzeas e da falta de 

limpeza do fontenário do Bolhão, bem como da necessidade de melhorar o seu 

acesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Senhora Deputada Magda Rosa Silva Aguiar informou o Junta de 

Freguesia que a Rua da Ribeira se encontrava em muito mau estado e que os 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AVESSADAS 
 

2/4 

 

moradores estariam disponíveis para comparticipar nos custos da 

pavimentação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Respondendo às interpelações, o Sr. Presidente da Junta, começou por 

responder ao Senhor Deputado Manuel Filipe Ribeiro Madureira, explicando 

que no que diz respeito à iluminação a Junta de Freguesia não tem mesmo 

hipótese de colocar mais lâmpadas este ano e acrescentou que no ano anterior 

tinham sido pedidos à Câmara Municipal, cinquenta e dois candeeiros e foram 

apenas obtidos vinte e três. Relativamente à questão da limpeza do fontenário 

do Bolhão, informou que a propriedade deste não é da Junta de Freguesia e 

para além disso a água não é própria para consumo. Inclusive a limpeza da 

poça, contígua ao fontenário, costuma ser efectuada anualmente pelos seus 

proprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Respondendo à interpelação da Senhora Deputada Magda Aguiar, disse 

que neste momento a Junta de Freguesia tem outras prioridades em termos de 

pavimentações, mas admitindo a hipótese de haver comparticipação dos 

moradores da rua, a obra poderá ser efectuada brevemente. ------------------------

---- Entrando no ponto um da ordem do dia foi lida e colocada à apreciação da 

Assembleia a acta da Sessão anterior, a qual, após algumas correcções 

pontuais, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- 

---- Passando ao ponto dois da ordem do dia, o Senhor Presidente da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, que 

passou a referir as actividades e obras em curso por iniciativa da Junta de 

Freguesia. Na área cultural, informou que estavam a decorrer os ensaios de 

preparação das marchas de São João. No que se refere a obras em curso, 

informou que o alargamento da Travessa da Fonte da Pereira estava em fase 

de conclusão, faltando apenas a pavimentação, referiu que foi colocado piso 

anti-derrapante e faixas de abrandamento, na Avenida Menino Jesus de Praga 

na zona da Vindimeira, no intuito de diminuir a sinistralidade naquele local e 

concluindo este capítulo, informou que recentemente a havia sido apresentada 

uma candidatura a fundos comunitários para pavimentação da Rua do 

Vilarelho. Por fim, informou a Assembleia que a Junta de Freguesia irá, através 

de protocolo celebrado com a Câmara Municipal, prestar o serviço de cobrança 

das taxas do lixo, pelo que estará à disposição das pessoas que pretendam 

efectuar lá o devido pagamento. -------------------------------------------------------------- 

---- Passando ao ponto três da ordem do dia, o Senhor Presidente deu 

novamente a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, que 

dirigindo-se aos presentes, passou a apresentar a proposta do executivo de 

alteração ao Regulamento de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia de 

Avessadas. Posto isto, foi o mesmo documento colocado à discussão da 

Assembleia, artigo a artigo, tendo sido efectuadas algumas sugestões de 
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alteração, que depois de introduzidas, foi a versão final do documento colocado 

à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------- 

---- Por fim passando ao ponto quatro da ordem do dia, o Senhor Presidente 

da Assembleia de Freguesia declarou abertas as inscrições ao público 

presente, tendo-se inscrito Senhor António Manuel Teixeira Ribeiro, a Senhora 

Luísa Miguel Soares Ferreira e o Senhor António Moreira. ---------------------------- 

---- O Senhor António Manuel Teixeira Ribeiro, referindo-se ao pagamento das 

taxas do lixo, referiu que a freguesia de Avessadas suportou uma lixeira 

durante dezasseis anos, com início em 1986, pelo que os seus habitantes 

deviam beneficiar de isenção do pagamento das taxas do lixo durante igual 

período, devendo a Junta de Freguesia interceder junto da Câmara Municipal 

no sentido de obter a referida isenção, lamentou que a freguesia não tenha 

recebido nenhuma contrapartida por ter suportado durante muitos anos a lixeira 

do município e concluiu felicitando a Junta de Freguesia pela iniciativa de 

organizar as marchas de S. João e exortou o executivo a avançar com mais 

iniciativas do género. -----------------------------------------------------------------------------  

---- A Senhora Luísa Miguel Soares Ferreira questionou acerca da falta de 

iluminação no início da Avenida Santuário do Menino Jesus de Praga e sugeriu 

a colocação de um passeio pedonal no mesmo local. ---------------------------------- 

---- O Senhor António Moreira interveio alertando também o mau estado em 

que se encontra a Rua da Ribeira. ----------------------------------------------------------- 

---- Respondendo às interpelações, o Senhor Presidente da Junta começou por 

agradecer as felicitações recebidas e retribuiu agradecendo a participação de 

alguns elementos presentes naquela Assembleia. Prosseguindo, lamentou o 

facto de a freguesia não ter usufruido de qualquer contrapartida pela lixeira, no 

que respeita à problemática da iluminação remeteu a justificação para o que já 

havia dito no período antes da ordem do dia. No que respeita à colocação de 

passeios, disse concordar com essa necessidade, e reforçou a ideia referindo o 

grande afluxo de peregrinos que por lá passam. Concluindo as suas respostas 

disse que no dia seguinte iria ter uma reunião de trabalho precisamente para 

tratar da pavimentação da Rua da Ribeira. ------------------------------------------------ 

---- Por fim, o Senhor 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 a participar 

nas Assembleias de Freguesia. --------------------------------------------------------------- 

---- Pelas vinte e duas horas e trinta minutos o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia, deu por encerrada a presente sessão, o que 

mereceu a concordância de todos os presentes. ----------------------------------------- 
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---- Para constar se lavrou a presente acta, que eu António Fernando Pereira 

Nogueira, na qualidade de Primeiro Secretário redigi e subscrevo juntamernte 

com a Segunda Secretária. --------------------------------------------------------------------- 

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

O PRESIDENTE 
________________________________ 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

________________________________ 

A SEGUNDA SECRETÁRIA 

________________________________ 

 


