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Acta número dezassete 
 

 

----- Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e nove, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Aveiras de Cima, em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Primeiro ponto: 2ª Revisão Orçamental ----------------------------------------------------------------- 

---- Segundo ponto: Informação do Presidente sobre a actividade da Junta de Freguesia ------------- 

----Estiveram presentes pelo grupo CDU, os Senhores Mário Rui Pinto de Almeida, António 

Bento Mata, José Fernando Torres Mendes e as Senhoras Maria Nazaré Toscano e Anabela 

Varino, tendo faltado o senhor José Cesário Anjos Cláudio; pelo grupo PS os senhores Humberto 

Gomes e Marcelo Oliveira e tendo faltado o Senhor Pedro Miguel Vieira,  do grupo PSD. Em 

representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os Senhores Presidente, Secretário e 

Tesoureiro, respectivamente, Justino Oliveira, António Torrão e Fernando Tristão.------------------- 

---- O Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, dando a palavra 

ao público presente, pediu a palavra o senhor Vitor Pratas, começando por dizer que esta 

desagradado com a limpesa da Vila; a situação de perigo em que se encontra a ponte do Trapeiro; 

esgotos a céu aberto junto da JODEL; na Travessa da Ameixoeira existem fios pendurados nos 

postes da EDP, alguém se pode magoar; na Rua do Barrabel existe uma caixa de esgoto mais alta 

que pode provocar acidentes; na Rua da Arameira houve uma ligação de esgoto, na qual partiram 

uma manilha e não reparam a situação (obra a cargo da empresa Pragosa); na Rua da Arameira 

faltam bocas de incêndio; na Rua Francisco Mª Almeida Grandella, as caixas de esgoto deveriam 

levar borrachas para evitar o barulho aquando a passagem dos carros; uma paragem de autocarro 

que existia junto ao restaurante Por do Sol, que foi destruída num acidente e nunca mais foi 

reposta; buracos na Travessa da Senteeira; junto da rotunda das Salgadas, falta uma protecção para 

evitar que os carros que se deslocam em maior velocidade caiam na valeta que é funda; questionou 

o Presidente da Junta se algum dia será feito um parque de lazer dentro de Aveiras, se não se 

poderia dar esse fim ao terreno onde funcionava o mercado mensal; o mau aspecto da rotunda do 

Tambor; por último perguntou se já se sabia para quando era a inauguração da Casa da Câmara, 

instalada no Largo da República.------------------------------------------------------------------------------- 

--- Foi dada a palavra ao Presidente da Junta para responder ao senhor Vitor Pratas, começando 

por lhe dizer que não entende o porque do mesmo se ter dirigido á Assembleia de Freguesia para 

levantar aquele tipo de questões, uma vez que o mesmo tem conhecimento de que são situações 
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nas quais a Junta não intervém, ao envés de se dirigir a uma reunião de Câmara onde por certo lhe 

dariam as respostas que procura.------------------------------------------------------------------------------- 

---- Não se registando mais intervenções por parte do público, o Presidente da Mesa colocou em 

discussão a acta número dezasseis, que após discutida foi colocada a votação, tendo sido aprovada 

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

 ---- O Presidente da Mesa declarou então aberto o tempo de intervenção dos Membros da 

Assembleia. Em primeiro lugar, pediu a palavra o senhor António Mata, frisando o assunto das 

paragens de autocarro, porque nas Comeiras, já foram colocadas duas, por existir pressão na 

Câmara Municipal por parte da população dos referidos Casais durante as suas reuniões; em seu 

entender prioridade máxima será a colocação de esgotos em todo o concelho. ------------------------- 

---- Pediu ainda a  palavra o senhor Humberto Gomes que questionou o Presidente da Junta sobre 

a empresa “Águas de Azambuja”, se estará previsto que a mesma faça a curto prazo os esgotos nos 

Casais Vale do Brejo e Casais Vale Coelho.------------------------------------------------------------------ 

---- Não se registando mais intervenções por parte dos membros da Assembleia o Presidente da 

Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 2ª Revisão Orçamental – dando a 

palavra ao Presidente da Junta, que fez uma breve explicação sobre o mesmo. Depois de discutido 

o ponto, foi o mesmo colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade.---------------------- 

---- Entrou-se no segundo e último ponto – Informação do Presidente sobre a actividade da Junta 

de freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, foi 

elaborada a minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Eram vinte e três horas e dez minutos quando o Presidente da Mesa deu por encerrada a 

sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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