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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA
ATA N.º QUINZE
(QUADRIÉNIO DOIS MIL E TREZE-DOIS MIL E DEZASSETE)

Aos trinta dias de setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos, teve lugar na Centro Social Recreativo e Desportivo das Barbas Novas, a sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia de Almagreira, estando presentes os seguintes
elementos que a compõem: Pedro Pinto, Aldina Pedro, Filipe Martins, Isabel Oliveira, Carlos
Oliveira, Sandra Pinto, Isabel de Jesus e Frederico Martins, a fim de apreciar os assuntos
constantes na seguinte ordem de trabalhos:

I – Período de intervenção do público
1. Intervenção do público assistente.
II - Período antes da ordem do dia
1. Leitura e votação da ata da Assembleia de Freguesia de 17 de junho de 2016;
2. Intervenções na generalidade.
III - Período da ordem do dia
1. Informações do Presidente da Junta;
Encontravam-se ainda presentes, o Senhor presidente da Junta, Fernando Matias, e os
restantes elementos do executivo, Humberto Lopes e Teresa Leal.
Antes do início da sessão, tomou a palavra o presidente da Mesa da Assembleia, Pedro Pinto,
dando as boas vindas a todos os cidadãos, assim como aos elementos da própria Assembleia
e do Executivo. Agradeceu também aos membros da Associação das Barbas Novas, a
hospitalidade e o acolhimento dado à Assembleia, referindo que era com muito gosto que a
ali estavam. Acrescentou que a deslocalização da Assembleia permitia a presença e a
participação das pessoas que, por que estarem longe da sede de Freguesia nunca assistiram
à mesma podendo assim fazê-lo e perceber o seu funcionamento.
Informou ainda os membros da Assembleia que os elementos permanentes Sílvio Silva e José
Lopes não estariam presentes por razões de natureza pessoal, sendo que o José Lopes solicitou
substituição, estando desta feita o Frederico Martins presente no seu lugar.
Iniciou-se então os trabalhos com a intervenção do público presente, tendo-se inscrito para o
efeito o senhor Agostinho Soares, Aníbal Andrade e Lurdes Dias.
O senhor Agostinho Soares começou por cumprimentar os presentes, e prosseguiu
perguntando ao presidente da Junta quando é que estava prevista a intervenção de limpeza
do ribeiro em frente à sua casa, pois já foi reclamado por várias vezes e até à data nada
aconteceu.
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Seguiu-se o senhor Aníbal Andrade. Cumprimentou igualmente os presentes, e relembrou da
necessidade da abertura de caminhos florestais no lugar dos Netos, recordando o incêndio do
passado mês nessa mesma localidade. Falou também da intervenção da travessa da Capela
questionando o presidente da Junta para quando é que está prevista uma vez que o problema
com o proprietário que se opunha já deu autorização para o alargamento da mesma. Concluiu
informando que a sala multiusos recentemente inaugurada na Associação CILAS Netense está
ao dispor da população que entenda utilizar a mesma para fins de interesse público.
A senhora Lurdes Dias cumprimentou os presentes e também falou sobre os caminhos
florestais sendo um caso crítico da nossa Freguesia, dando como exemplo o lugar dos Bonitos
e das Barbas Novas, onde apenas existe as estradas principais. Sobre a estrada das Barbas
Novas não falou pois tinha informações que a mesma iria iniciar-se em breve.
Depois das primeiras intervenções, foi dada a palavra ao presidente da Junta para responder
às mesmas. Começou por cumprimentar os presentes, e agradecer a receção das pessoas das
Barbas Novas. Quanto à intervenção do senhor Agostinho, referiu que o ribeiro tem sido limpo
por diversas vezes, sendo um local onde a vegetação cresce com alguma rapidez. Irá voltar a
fazer uma intervenção mais profunda logo que seja possível, prometendo que será em breve.
O presidente da Junta informou que foi feito uma candidatura para reforçar os recursos
humanos, tendo sido aprovado uma pessoa, sendo que já é uma ajuda para melhorar este
tipo de intervenções. Aproveitou para dizer que o levantamento topográfico da estrada das
Barbas Novas vai começar em breve, e que será feita a marcação da mesma com estacas. A
estrada vai ficar com uma boa plataforma, servindo os utentes da melhor forma. Em relação
à intervenção do senhor Aníbal informou que já estão a ser abertas alguns caminhos que já
se ambicionavam há alguns anos. Sobre a travessa da Capela, infelizmente a esposa do
proprietário que deu autorização recuou com a sua palavra e voltou a proibir que se mexesse
no que lhe pertence. Respondendo também a senhora Lurdes sobre os incêndios e os
caminhos florestais a Junta tem tido essa preocupação e tem aberto muitos. É intenção do
executivo continuar a identificar outras alternativas viáveis e abrir os mesmos no futuro. Sobre
a possibilidade de utilização da Sala do CILAS, resta a Junta agradecer a disponibilidade da
Associação.
Foi aberta uma segunda ronda de intervenções onde se inscreveram os senhores Aníbal
Andrade.
O senhor Aníbal tomou novamente a palavra para referir que as bocas de incêndios existentes
nos Netos são muito antigas e não funcionam, sendo que no incêndio já referido, os bombeiros
tiveram muitas dificuldades de aceder a água. Talvez fosse interessante fazer uma boca de
incêndio de alto rendimento, mas operacional.
Retomou a palavra o senhor presidente da Junta, fazendo um louvor aos bombeiros e a todas
as pessoas que ajudaram a combater o incêndio. Agradeceu também à Associação CILAS pelo
apoio prestado aos mesmos, sendo um exemplo que todos deveriam seguir. Sobre as bocas
de incêndio propriamente ditas, elas estão de facto inoperacionais, sendo pertinente pensar
em substitui-las por outras de reabastecimento rápido.
Terminadas as intervenções do público, passou-se para o ponto seguinte da ordem de
trabalhos, com a leitura e votação da ata da sessão anterior.
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O presidente da Assembleia referiu que, como tem sido hábito, a ata foi disponibilizada a todos
os elementos da Assembleia, não tendo a mesma recolhido qualquer contributo. Ainda assim,
questionou se alguém o queria fazer nesse momento. Não tendo havido nada a referir,
dispensou-se a sua leitura, passando de imediato à sua votação, tendo a mesma sido aprovado
por unanimidade dos presentes com direito de voto.
Seguiu-se para o ponto dois do período antes da ordem do dia, abrindo-se as inscrições para
as intervenções na generalidade. Inscreveram-se por esta ordem: Isabel Oliveira, Aldina Pedro,
Frederico Martins e Pedro Pinto.
Isabel Oliveira cumprimentou os presentes e tomou a palavra para falar sobre a fonte da
Assanha da Paz onde esteve um grande buraco que foi tapado com gravilha. Era importante
resolver a questão de forma mais consistente, pois esta solução não irá resolver o problema
por muito tempo.
Aldina Pedro cumprimentou igualmente os presentes e questionou o executivo sobre a
substituição das placas identificativas das localidades que estão praticamente ilegíveis.
Questionou ainda qual o ponto de situação sobre o parque infantil da antiga escola de
Almagreira, que era suposto ser público, mas não tem visto a sua utilização justificando essa
observação com o facto de os portões estarem fechados.
Frederico Martins cumprimentou a plateia. Prosseguiu referindo que participou na brigada de
primeira intervenção no incêndio dos Netos abordado no período aberto ao publico, e ainda
que haja coisas a melhorar, pelo que pode verificar, muito já foi feito e bem feito. Não fosse
o que existe e as consequências poderiam ter sido muito piores. Demonstrou a sua satisfação
pela evolução do parque de merendas de Almagreira que tem vindo a melhorar continuamente
o que é de realçar. Era interessante fazer atividades para dar a conhecer o mesmo à população
em geral.
Pedro Pinto tomou a palavra questionando o executivo sobre o atual estado das contas da
Junta para com os fornecedores. Gostaria também de saber a questão já mencionada pela
Aldina em relação ao parque infantil da antiga escola. Queria saber como é que correu o inicio
das aulas em Almagreira e Assanha da Paz. Sobre o parque de merendas queria perguntar o
porquê de não ter sido feita a inauguração das festas de São Pedro tal como anunciado em
cartaz. Sobre a estrada das Barbas Novas, é importante que a Junta não se esqueça que o
lugar não tem apenas a estrada principal e que se desse importância as restantes estradas da
localidade também elas muito necessitadas. Existe alguma previsão de intervenção nas
mesmas, questionou.
Retomou a palavra o presidente da Junta dizendo à Isabel que se ia inteirar da situação junto
à fonte comentada. Em relação à Aldina, as placas são fornecidas pela Câmara e têm sido
substituídas à medida que vão sendo disponibilizadas por esta. Sobre o parque infantil da
antiga escola, a intenção da Junta é que se abram as portas pela manhã, e se fechem ao final
do dia. Essa gestão será da responsabilidade da Junta. Respondendo ao Frederico, os
caminhos florestais têm sido uma preocupação constante da Junta e assim continuará a ser.
Sobre o parque de merendas os melhoramentos têm sido feitos através de meios próprios da
Junta de Freguesia, e que, adiantando a resposta sobre as contas, estas estão estáveis e em
dia. Estes melhoramentos serão feitos progressivamente e o objetivo será tornar o parque
acessível ao público. Poderá ser disponibilizado as Associações que lá queiram desenvolver
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atividades. Sobre o facto de não ter sido realizada a inauguração das Festas de São Pedro, ela
não decorreu no parque como estava anunciado porque a Igreja entendeu não ser o local ideal
para o efeito que estava previsto. Respondeu que o inicio das aulas ele decorreu com
normalidade, havendo neste momento duas turmas do jardim de infância em Almagreira e um
na Assanha da Paz. No primeiro ciclo são três turmas. Houve por parte dos pais uma
manifestação de satisfação sobre as atividades disponibilizadas no período de férias, pelo que
a medida será para continuar no futuro. O projeto da piscina também vai continuar pois tem
vindo a correr bem. Sobre as estradas secundárias das Barbas Novas estão previstos pequenos
arranjos, sendo que a Câmara lança os concursos em “pacotes” e as estradas das Barbas
Novas de baixo não está contemplada.
Abriu-se uma segunda ronda de intervenções, tendo havido a inscrição da Isabel de Jesus e
Frederico Martins.
Isabel de Jesus tomou a palavra observando que há cada vez mais caminhante na zona de
Lagares e volta a chamar a atenção das canas na estrada principal. Chamou também a atenção
para os dois buracos existentes na subida dos Vascos, sendo importante haver uma
intervenção no local. Observou que existem umas obras junto à casa do contabilista do Barros
da Paz, não estando devidamente sinalizadas, e não se percebendo muito bem o que se passa
ali. Falou novamente sobre o sumidouro junto a sua casa que continua por resolver,
informando que já enviou email para o Município a relatar o caso.
Frederico Martins perguntou qual era o balanço das atividades dos tempos livres efetuadas no
verão. Informou que a Associação Horizonte não poderá continuar a fazer as férias com arte
pois as regras mudaram e os apoios financeiros do Instituto Português do Desporto e da
Juventude vão deixar de existir nos moldes como vinham sendo distribuídos. Seria importante
que a Junta assumisse essas atividades que já são tradicionais na Freguesia.
O senhor presidente da Junta começou por responder à Isabel que todos os caminhos de que
falou são da responsabilidade da Câmara, sendo a Junta um parceiro de apoio com recursos
muito limitados. Sobre a obra dos Barros da Paz, essa obra é da Câmara Municipal que está a
fazer um coletor de descargas de águas para solucionar um problema com vários anos. Na
questão do sumidouro, terá de ser resolvido pelo Município. Sobre as questões das atividades
de tempos livres, elas estão previstas continuar, mas não querendo substituir-se ao trabalho
da Associação Horizonte. Esta deve dentro das suas possibilidades continuar a realizar as suas
atividades, disponibilizando o apoio da Junta no que for necessário.
Terminado o segundo momento da ordem de trabalhos, passou-se de imediato ao período da
ordem do dia com informações do presidente de Junta.
O senhor presidente retomou a palavra para dizer que a Junta tem intenção de abrir o caminho
florestal que liga as Barbas Novas aos Bonitos. O rio Arunca já iniciou a limpeza do leito. As
requalificações das ruas na sede de Freguesia estão a avançar a bom ritmo. Informou que o
Município está a avançar com o projeto de saneamento para as localidades de Barros da Paz,
Assanha da Paz, Reguengo, Penedos e Gregórios. Informou que as festas de São Pedro foram
realizadas nos mesmos moldes dos anos anteriores. Convidou todos os presentes para a
inauguração do monumento de homenagem aos antigos combatentes a realizar junto à Junta
de Freguesia no dia quinze de outubro.
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Concluídas as informações do presidente da Junta, o presidente da Assembleia agradeceu
novamente a presença de todos, esperando que esta tenha sido do agrado de todos. Da parte
desta, a intenção foi trazer ao público em geral a possibilidade de assistirem e perceber o
funcionamento, as regras e como é que podem trazer as preocupações gerais ao sítio certo
para serem debatidas e se possível, resolvidas.

Terminados todos os pontos da ordem de trabalhos, e nada mais havendo a tratar, lavrou-se
a presente ata que eu Aldina Santos Pedro, redigi, a qual depois de lida e votada, vai ser
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.

O Presidente:
A 1.ª Secretária:
O 2.º Secretário:
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