VILA DE SALZEDAS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATA NÚMERO CINCO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
14.09.2018
No dia catorze de setembro de dois mil e dezoito, na sede da
Associação dos amigos de santa luzia em Vila Pouca desta freguesia,
teve lugar a Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de
Salzedas.
O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Correia dos
Santos, declarou aberta a reunião pelas vinte horas e quarenta e
cinco minutos.
Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes: O
senhor Presidente supracitado;
o 2º Secretário Agostinho Pinto
Ribeirinho ; o Vogal Melchior Alves Custódio; o Vogal Duarte José
Fonseca Ribeirinho e o Vogal José António Fonseca Pinto.
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Junta, o
senhor Secretário e o senhor Tesoureiro.
Faltou a esta reunião o 1º Secretário Marta Filipa Fonseca
Sousa Paiva, como também o Vogal Fernando Messias dos Santos.
Passou-se de imediato à ordem de trabalhos consoante a
convocatória e edital afixado:
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Discussão e votação da ata da última reunião;
1º momento da intervenção do público;
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art. 20º
do Regimento.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
freguesia;
Outros assuntos.
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
2º momento da intervenção do público
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Discussão e votação da ata da última reunião;
O senhor Presidente da Mesa pôs a ata da última reunião para
votação a qual foi aprovada unanimidade.
1º momento de intervenção do público;
Intervieram as seguintes pessoas:
o senhor José Santos
Carreira, o senhor Manuel Brás dos Santos, a senhora Maria
Prazeres Cardoso e o senhor Almerindo Cardoso Rodrigues.
O senhor José Carreira solicitou à Junta de freguesia o conserto da
estrada municipal entre Vila Pouca e Eira Queimada e também a
reparação do caminho do Corgo que liga a Portela a Queimadela.
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Solicitou a limpeza da rua onde mora e também um caminho agrícola
junto ao campo de futebol. Pediu a limpeza dos catos na parede em
frente à capela e agradeceu os trabalhos realizados pela Junta de
freguesia.
O senhor Manuel Brás Santos pediu a reparação dos bancos e a
limpeza no largo de Santa Luzia.
A senhora Maria Prazeres Cardoso disse ter dado o terreno para
o alargamento no caminho da portela em consideração ao senhor
Agostinho Pinto Ribeirinho e restantes elementos da Junta de
freguesia.
O senhor Almerindo Cardoso Rodrigues pede à Junta o alargamento e
conclusão da abertura do caminho das Regadinhas.
Interveio o senhor Presidente da Junta cumprimentando todos os
presentes e agradecendo a presença dos mesmos. Em seguida respondeu
ás situações colocadas.
Sobre a manutenção dos caminhos agrícolas, disse ser um problema
antigo, pois são muitos os caminhos de terra batida. Sobre os
bancos, disse que iria ver com a CMT a possibilidade do concerto
dos mesmos.
Informou que a máquina da CMT com o acompanhamento do senhor
Agostinho Ribeirinho, andou a fazer a manutenção de alguns caminhos
agrícolas aqui na Vila Pouca, e disse estar de acordo em relação ao
mau estado de alguns caminhos que precisam de ser alcatroados, mas
diz que neste momento não lhe parece possível devido ás
condicionantes financeiras, pelo que vamos tentando manter-los
transitáveis com a utilização de uma máquina retro escavadora.
Agradeceu à senhora Maria Prazeres Cardoso a cedência do terreno
para o alargamento do caminho da Portela e pela disponibilidade.
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art.º. 20º do
Regimento.
Interveio o Membro José António Fonseca Pinto, agradecendo a
presença de todos e congratulando-se com a atividade do Órgão
Executivo, no entanto e no seu entender há algumas coisas menos
bem, como por exemplo, a falta de limpeza de alguns caminhos nesta
localidade. Agradeceu a limpeza feita na escola da Murganheira e
pediu para que se mantenha. Informou que há falta de luz no lugar
do Calvário em Meixedo, e mencionou a falta de manutenção do
caminho do Tordo. Agradeceu à CMT e JF a alteração da iluminação
pública. Perguntou para quando a conclusão da toponímia em Meixedo.
Informou que faz falta um espelho à saída do Senhor da Boa Passagem
em Meixedo. Perguntou se a Associação de Meixedo recebe algum apoio
da CMT ou da JFS. Disse que há alguns caixotes de lixo em mau
estado. Disse que há falta de limpeza nos WCs de Meixdo. Questionou
para quando o início das obras de requalificação do Centro Cívico
em Meixedo. Mencionou a falta de limpeza e manutenção no espaço
envolvente à Santa Bárbara. Questionou o problema dos cães do
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senhor Joaquim Correia de Almeida e da ocupação da via pública pelo
mesmo. Perguntou se o tubo provisório para o abastecimento no
depósito de Salzedas, está devidamente resguardado de más
intenções. Mencionou que ainda se mantém a situação do poste caído
no caminho dos Moinhos. Perguntou para quando está previsto a
reparação do caminho para o cemitério. Perguntou qual o ponto de
situação do edifício da Casa do Povo.
Interveio o Membro Duarte José Fonseca Ribeirinho, referindo o
mau estado dos caixotes do lixo; a falta de manutenção do parque
infantil Armando Leitão; a falta de manutenção no polidesportivo de
Salzedas; disse ainda que na falta de alcatrão, que se tapem os
buracos nas estradas com cimento.
Interveio o Membro Agostinho Pinto Ribeirinho agradecendo os
trabalhos realizados pela Junta de freguesia naquela povoação,
nomeadamente o caminho do Corgo que já está composto, assim como
outros caminhos agrícolas. Informou que se colocaram manilhas para
a drenagem no caminho do Valverde. Agradeceu o trabalho da máquina
do Município assim como do trator e pessoal da Junta de freguesia.
Agradeceu a colocação da placa de paragem de autocarro junto à
capela e agradeceu à Junta as limpezas feitas nas ruas e nos
caminhos, também agradeceu à senhora Maria Prazeres Cardoso a
cedência do terreno.
O senhor Presidente da Junta agradeceu as questões colocadas e
começou por responder ao senhor Duarte Ribeirinho, dizendo que iria
questionar a CMT sobre os caixotes do lixo. Sobre o polidesportivo,
informou do que se passou na altura da sua construção e do ponto
atual de situação. Informou ainda que a manutenção do parque
Armando Leitão é da responsabilidade da Junta de freguesia.
Ao senhor José António Fonseca Pinto disse que a Casa do Povo é uma
prioridade para a Junta, nas próximas obras a realizar. Sobre o
caminho do cemitério, informou que a Junta tem a promessa da CMT
para a pavimentação do caminho durante este ano. Em relação à
requalificação do Centro Cívico em Meixedo, informou de que não
houve qualquer promessa por parte da Junta de freguesia para a
realização dessa obra, mas sim um projeto elaborado pela Associação
de Meixedo para constar no Plano de Atividades da Junta, e
mencionou que em conjunto com a CMT e a participação do povo de
Meixedo se concretizará em breve.
Ao senhor Agostinho Pinto Ribeirinho, agradeceu a disponibilidade e
assistência na realização da manutenção dos caminhos agrícolas.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
freguesia
Depois de apresentados os trabalhos executados pela Junta de
freguesia os mesmos foram apreciados por todos.
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O senhor Presidente da Junta disse que além dos trabalhos e
serviços já realizados outros estão a decorrer e informou dos
mesmos.
Outros assuntos.
O senhor Agostinho Ribeirinho voltou a pedir apoio para a
construção de uma cozinha na Associação dos Amigos de santa Luzia.
Disse já ter pedido à CMT, rede para a vedação do terreno
envolvente à respetiva associação.
O senhor Duarte Ribeirinho perguntou qual o apoio que a Junta
de freguesia dá para a realização do jantar monástico.
O senhor José António Fonseca Pinto colocou a mesma questão
que o senhor Duarte Ribeirinho e também perguntou qual o apoio dado
às associações.
Interveio o senhor Melchior Alves custódio informando que
tentou realizar alguns trabalhos de melhoramento na escola da
Murganheira, bem como a possível formação de uma associação, no
entanto, diz não ter tido a colaboração das pessoas da localidade.
O senhor Presidente da Junta respondeu ao senhor Agostinho
Ribeirinho que dentro das possibilidades, a Junta de freguesia vai
ajudar.
Ao senhor Duarte Fonseca Ribeirinho e ao senhor José António
Fonseca Pinto disse que em relação ao jantar monástico a Junta de
freguesia não tem qualquer despesa monetária, no entanto tem a
responsabilidade na manutenção e limpeza dos claustros e da
colocação de mesas e cadeiras para a realização dos eventos.
Sobre o apoio ás associações, respondeu que se procede de acordo
com o Plano de Atividades e do Orçamento onde as mesmas se
integram.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
2º Momento de intervenção do público.
Interveio o senhor Valdemar Brás Santos que informou do mau
estado do caixote de lixo junto à sua moradia e insistiu na
necessidade da construção de WCs naquela localidade.
Interveio a senhora Aldina Bernardo que mostrou a sua
preocupação com a drenagem das águas no caminho da Portela. A mesma
agradeceu à Junta de freguesia os trabalhos realizados naquela
localidade.
O senhor Presidente da Junta respondeu que tem falta de pessoal
para realizar alguns trabalhos na freguesia, nomeadamente a
drenagem das águas na Portela e também noutros lugares.
Terminadas as intervenções e nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente da Mesa, declarou encerrada a reunião pelas vinte e duas
horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que

VILA DE SALZEDAS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

deve ser assinada pelos elementos da Assembleia
reunião e nos termos legais.

presentes nesta

Presidente; __________________________________
1º Secretário; _______________________________
2º Secretário; _______________________________
Os Vogais: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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