Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou
Morada: Avenida da Igreja, N337, 4925 – 609, Torre – Viana do Castelo
C.A.E.: 84113 | N.I.F.: 510 840 566
ACTA Nº 12
–------- Aos vinte e quatro dias do mês de Junho, do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas, na Sala de Reuniões da Junta de Freguesia, em Vila Mou, realizou-se uma Sessão Ordinária
da Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------- Ponto 1: Leitura e aprovação da Acta da Sessão anterior;------------------------------------------–------- Ponto 2: Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------- Ponto 3: Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia e situação financeira;--------------- Registou-se a ausência do membro Manuel dos Santos Brito. Verificando-se a existência de
quórum, com a maioria dos membros da assembleia presentes, o Presidente da Assembleia deu
início aos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ No ponto um, foi lida e votada a acta da sessão anterior, tendo sido aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aberto um período antes da ordem do dia, inscreveram-se os membros Frutuoso Sousa e
Luís Amorim. O membro Frutuoso Sousa felicitou os campeões infantis do Torre Sport Club, tendo
sugerido um voto de louvor, o qual foi aprovado por unanimidade. Para além disso, questionou o
executivo sobre a aquisição de uma nova carrinha no âmbito do processo de renovação de carrinhas
escolares levado a cabo pela Câmara Municipal, pretendendo saber o o motivo da não inclusão da
freguesia de Torre Vila Mou nesse apoio. Abordou ainda a questão da sinalética, lamentando que
ainda não tivesse sido colocada.--------------------------------------------------------------------------------–------- Em seguida, pronunciou-se o membro Luís Amorim, que criticou a data e hora da presente
assembleia, recomendando alguma ponderação de modo a evitar coincidir com eventos relevantes,
como o S. João, de forma a não contribuir para o aumento da ausência de publico nas sessões.------–------- Em resposta ao membro Luís Amorim, o Presidente da Assembleia afirmou que as sessões
foram sempre marcadas à mesma hora e assim seriam as próximas, considerando que a coincidência
com outros eventos não afasta o público que tiver vontade em participar nas sessões.-----------------–------- Em resposta ao membro Frutuoso Sousa, o Presidente da Junta afirmou que atribuição de
uma carrinha a Torre e Vila Mou está contemplada nos planos da Câmara Municipal a curto prazo.
Quanto à colocação da sinalética, o executivo reconheceu o atraso, mas garantiu que a mesma seria
colocada brevemente.---------------------------------------------------------------------------------------------–------- Seguiu-se o terceiro ponto, relativo à informação escrita e situação financeira, no qual o
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Presidente da Junta expôs a actividade realizada pelo executivo no último trimestre. Informou os
presentes que se registava à data de 14-06-2016 um Saldo de Caixa e Depósitos à Ordem de
cinquenta e um mil setecentos e trinta e seis euros e catorze cêntimos (51.736,14€). Aberto um
período para intervenção, inscreveram-se os membros Frutuoso Sousa e Carlindo Ribeiro.-----------–------- O membro Frutuoso Sousa felicitou o executivo pela limpeza da rede viária, considerada já
uma referência. Questionou de que forma o executivo estava a colmatar a ausência por baixa do
funcionário administrativo, Paulo Agra, de modo a não prejudicar o atendimento à população.
Felicitou também o executivo pelo acordo celebrado com a CMVC para a colocação do relvado
sintético no Parque Desportivo dos Monções. Afirmou ainda que o executivo deveria lutar
afincadamente para tornar o Parque Desportivo dos Monções um centro desportivo de referência,
porque é público, e neste momento já integra associações de diversas freguesias. Para além disso,
questionou se as obras viárias previstas já contemplam a rede de saneamento. Questionou se o
problema referenciado pelo Sr. Felgueiras, relativo ao Jardim de Infância, estaria resolvido.
Solicitou esclarecimentos sobre os atrasos sucessivos das verbas camarárias. Terminou, felicitando
o executivo pela organização dos passeios e dos tempos livres no Verão.--------------------------------–------- No seguimento, o membro Carlindo Ribeiro felicitou o executivo por ver os saldos
bancários a crescer. Contudo, questionou porque razão as dívidas mais antigas ao Sr. Rocha ainda
não estavam totalmente liquidadas.-----------------------------------------------------------------------------–------- Em resposta ao membro Frutuoso Sousa, o Presidente da Junta reconheceu que a ausência
prolongada do funcionário administrativo estaria a causar algum constrangimento, mas que todas as
solicitações estavam a ser atendidas pelo executivo. Relativamente ao sintético, o Presidente da
Junta considera que o executivo deve agir com prudência, visto ser um processo demorado e
complexo, e aguardam pelo contrato assinado. Quanto ao projecto do saneamento, o mesmo ainda
não está concluído, afirmando que tem havido várias reuniões com o gabinete da Câmara
responsável pelo processo. Relativamente ao problema levantado pelo Sr. Felgueiras, o Presidente
da Junta informou que o Jardim de Infância iria receber uma visita técnica para avaliar e resolver o
problema. Quanto à transferências de verbas, o Presidente da Junta reconheceu que existem atrasos,
mas desvalorizou a situação, porque os prazos tem vindo a diminuir. Por fim, em resposta ao
membro Carlindo Ribeiro, o Presidente da Junta afirmou que os pagamentos ao Sr. Rocha estavam a
ser feitos de acordo com o contrato celebrado.----------------------------------------------------------------Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou
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–------- Finda a ordem de trabalhos, seguiu-se a intervenção do público, tendo-se inscrito os
senhores: Filomena Vieira, Lúcia Baptista, Isabel Lima e Torcato Pita.-----------------------------------–------- Primeiramente, interveio a Sra. Filomena Vieira, que fez várias considerações sobre a
actuação da Câmara Municipal relativamente à freguesia de Torre e Vila Mou, destacando a falta de
apoio a freguesias vinculadas a partidos da oposição, afirmando que a Câmara gasta muito dinheiro
em propaganda. Salientou ainda que não acredita que o projecto previsto para o Parque Desportivo
dos Monções tenha força para vingar, referindo ainda que a Câmara Municipal não apoiou a
iniciativa Etapa-Segura. Questionou o executivo sobre o lar de idosos de Lanheses, pretendendo
saber se existe algum acordo entre as freguesias abrangidas de forma a garantir oportunidades de
emprego para os habitantes de Torre e Vila Mou.------------------------------------------------------------–------- Em seguida interveio a Sra. Lúcia Baptista, apelando à limpeza da Veiga na zona da Cal.----–------- Posto isto, pronunciou-se a Sra. Isabel Lima, que solicitou a intervenção no campo de
basquetebol de Santo Amaro de forma a reparar as tabelas, pois estão a colocar em risco a
integridade física dos utilizadores do recinto, considerando que o espaço está votado ao abandono.-Por último, tomou a palavra o Sr. Torcato Pita, afirmando que a assembleia deveria ter sido
agendada 30m mais tarde, lamentando ainda a falta de assistência de público nas assembleias,
considerando que revela desinteresse. No seguimento, sugeriu que quem pretende pronunciar-se
sobre o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia o deve fazer nas sessões e não nas redes
sociais, sob anonimato. Em seguida, felicitou o executivo pela organização do passeio. Abordando o
tema do Parque Desportivo dos Monções, afirmou que a verba da Câmara anunciada de 500.000€
nunca será atribuída, visto que até ao momento, a Câmara apenas tinha apoiado o futebol de
freguesias socialistas, assim como ao nível do transporte escolar, com novas carrinhas.---------------–------- Para além disso, lamentou que o Sport Clube Vianense não tenha convidado o campeão de
infantis, o Torre Sport Clube, para participar no torneio organizado recentemente. No seguimento,
afirmou relativamente ao Rally de Viana que aguarda que a classificativa de Torre se realize.
Contudo, afirmou desconfiar que a mesma será alterada para Subportela e sugeriu que o executivo
deveria tomar diligências no sentido de garantir a continuidade da prova em Torre. -------------------–------- Em resposta à Sra. Filomena, o Presidente da Junta afirmou que o executivo está confiante
que o projecto para instalação do relvado sintético e restantes melhoramentos de balneários irá
avançar, apesar de todos os contratempos. Quanto à garantia de oportunidades de emprego para o
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lar de Lanheses, afirmou que tal não existe nem existiu. Quanto ao pedido da Sra. Lúcia Baptista
garantiu que a Cal seria alvo de limpeza a curto prazo. Em relação ao problema levantado pela Sra.
Isabel Lima, o Presidente da Junta reconheceu que as tabelas têm que ser substituídas, pois são
inseguras, garantindo que iriam adquirir novos equipamentos. Por último, em resposta ao Sr.
Torcato Pita, concordou que as redes sociais não são o local adequado para discutir os problemas da
freguesia. Relativamente aos 500.000€ anunciados para investir no Parque Desportivo dos Monções
afirmou que a verba será investida de forma faseada. Enumerou ainda algumas razões válidas para a
Câmara investir, destacando o reduzido risco de extinção, visto ser propriedade da Junta, a sua
localização estratégica, o número elevado de praticantes, entre outras razões.--------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa de Assembleia agradeceu a todos pela
presença e deu por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e achada
conforme, vai ser votada e assinada pelos membros presentes:----------------------------------------------

Torre e Vila Mou, 24 de Junho de 2016.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________
1º Secretário.:____________________________________________________________________
1º Secretário.:____________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
Vogal.:__________________________________________________________________________
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