
Ata Nº. 04/2015
-----Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e
trinta minutos, nos termos do nQ.1 do artigo nQ.20, da Lei nQ• 75/2013, de 12 de
Setembro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia o
executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes,
Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha Velho,
respectivamente Presidente, Secretá rio e Tesou reiro.------------------------------------
-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:--------------------------------
-----Efetuar a abertura da Travessa da Lamela, junto do senhor José da Silva
Alves, conciliando diversos fatores: o proprietário, Senhor Manuel Cunha ceder-..:::I "UFIL - PORTO
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o terreno; a oportunidade de se encontrar nos arredores o tipo de máquina
apropriada para aquele serviço, que consultada sobre o custo de execução do
trabalho, a rondar os dois mil euros, ser o mais vantajoso para a freguesia, dado
outras consultas aproximarem-se dos dois mil e quinhentos euros; os inertes
saídos desse alargamento serem necessários na ribeira da Silvareira para
proteger as culturas das cheias, estancar o prolongamento das erosões em
vários locais e invasão das propriedades de diversos munícipes na veiga do
Trogal, antes das lavradas; o senhor Agostinho Alves disponibilizar-se no
transporte dessa pedra com apoio dos seus empregados e da sua máquina
"bobcat" e finalmente o proprietário confinante senhor José da Silva Alves
co m pa rtici pa r no cu sto d a obra. ----------------------------------------------------------------
-----No âmbito da colaboração e apoio às associações desportivas e culturais da

freguesia, autorizar a cedência da carrinha de transporte escolar, à SPAC BTT,
para a sua deslocação a Mortágua, a fim de aí participarem no Campeonato
Nacio naI de XCM .-----------------------------------------------------------------------------~----
-----Autorizar a cedência da Sala de reuniões da Junta de Freguesia, no dia 25 de
abril, ao Clube de Caça e Pesca de São Pedra d' Arcos.------------------------------------
-----No âmbito do pedido efetuado ao executivo anterior e atual, pelos
proprietários confinantes com a Ribeira da Silvareira, na veiga do Trogal,
deliberou esta Junta apoiar os mesmos através do carregamento e transporte
de pedra para os locais onde o rio invade as suas propriedades. A máquina
contratada foi a que respondeu à nossa consulta e melhor preço a avaliar por
outros pagamentos já efetuados por este e outros executivos. Um
agradecimento especial aos Srs. Manuel (Jorge) Trigueiro, Manuel Silva,
Agostinho Alves e Avelino Rodrigues Velho que, graciosamente disponibilizaram
as suas viaturas (tratares e carrinhas) para o transporte das pedras.-----------------
-----Também, por a máquina contratada se encontrar próxima da Rua da
Silvareira, foi decidido corrigir o piso da mesma e limpar as bermas que se
encontravam muito obstruidas, bem como partes das Ruas da Fréguda, da
Fonte da Virtude, de Figueira Seca e do Pereira. A correção de piso de algumas,
tem como objetivo prepará-Ias para a eventualidade de este executivo
conseguir melhorá-Ias com um material, não definitivo, a custo zero, assumindo
ape nas o ca rrega me nto e tra nspo rte. ---------------------------------------------------------
-----Transferir os direitos de concessão da sepultura número cento e quarenta e
cinco (145), de Moisés dos Reis Trigueiro, param seus herdeiros, Maria da
Anunciação Gonçalves, Maria Zulmira Gonçalves Trigueiro e José Carlos
Gonçalves Trigueiro, conforme documento arquivado na secretaria da Junta de
Freguesia, tendo sido emitido o respetivo Alvará. -----------------------------------------
--- Aprovar o Mapa de Férias da funcionária Anabela Martins Domingues, que
fi cará arq uiva d o na Secreta ri a desta Junta. --------------------------------------------------
-----Deliberou este executivo manifestar oficiosamente um agradecimento aos
moradores da Rua da Madorna - senhoras Maria da Luz Rodrigues da Rocha e
Maria Inês Rodrigues Rocha pela cedência no alargamento; os senhores José
Manuel Rocha, Moisés Rocha, António Rocha e Silvério Rocha e ao senhor
António Firmino Rodrigues da Silva, que além da cedência do terreno ainda
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suportaram os custos de edificação dos muros. Também na Rua da Castinheira o
senhor Joaquim Martins Pereira, em representação dos familiares do falecido
Firmino Rocha, o senhor José Filipe Silvestre Rodrigues, Octávio Ligeiro da Rocha
e Arlindo Fernandes Velho, que cederam terreno para o alargamento. A D. Elisa
Rodrigues e marido, além da cedência do terreno, também suportaram o custo
do muro. Bem hajam a todos em nome do lugar e da freguesia, pois podem
sentir-se orgulhosos dessa colaboração "uma obra elogiada por todos".------------
------Deliberou ainda este executivo, reconhecer oficiosamente aos senhores
Manuel (Jorge) Trigueiro, Manuel Silva, Avelino Rocha Velho e Agostinho Alves,
a sua disponibilidade e colaboração com este executivo e munícipes, por
graciosamente terem efetuado o transporte de pedras para a Ribeira Silvareira,
tentando evitar o prolongamento das erosões e invasão das propriedades em
dive rsos loca is.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou, reconhecer oficiosamente aos senhores Manuel Cunha, pela
cedência do terreno, ao José da Silva Alves pela anuência à com participação e
ao Agostinho Alves pela disponibilidade no transporte e armazenamento da
pedra, na abertura de parte da Travessa da Lamela. Um Bem Hajam desta Junta,
pe Ia vossa d ispon ibi Iidade e coo pe ração.----------------------------------------------------
--- Foi ainda deliberado comunicar à empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª.
o nosso reconhecimento pela forma como decorreram as obras em partes das
Ruas da Felgueira, Madorna e Castinheira. O bom relacionamento entre todas
as partes: responsável, trabalhadores, munícipesjproprietários, bem como a
qualidade do trabalho executado, elogiado por todos, mereceu deste executivo
um Voto de Louvo r .--------------------------------------------------------------------------------
-----Solicitar ao Município um adicional à empreitada da Rua de Paredes, por
dificuldade de contacto e decisão com dois proprietários - José Antunes e
Conceição Carvalheira - respectivamente, que entretanto cederam os terrenos
para alargamento junto das suas propriedades.--------------------------------------------
-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelos membros presentes.------------ --- ---------------------------------
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