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Aos trinta dias do mês de Setembro, do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, na

Sala de Reuniões da Junta de Freguesia, em Torre, 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;--------

-------- Verificando-se a existência de quórum, com todos os membros da assembleia presentes, o

Presidente  da  Assembleia  deu  início  aos  trabalhos,  lendo  a  correspondência  recebida  até  ao

momento, nomeadamente um inquérito enviado pela Associação de Estudo de Direito Regional e

Local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 Manuel Brito,

Frutuoso  Sousa,  Álvaro  Silva,  Alexandra  Póvoa  e  Hugo  Loureiro.  O  membro  Manuel  Brito

questionou qual  seria  a  data  prevista  para a  conclusão do “Caminho de Enxudres” e  terminou

abordando uma pequena altercação com os cantoneiros da Junta, devido à utilização do soprador

motorizado, salientando que tudo ficou devidamente esclarecido. -----------------------------------------

-------- Em seguida, pronunciou-se o membro Frutuoso Sousa referindo que se celebrava nesta data

o terceiro ano de mandato dos órgãos autárquicos, destacando a união visível entre as duas ex-

freguesias e que estariam cumpridos cerca de 70% dos objectivos propostos durante a campanha.

Contudo, enumerou alguns objectivos por cumprir, tais como a sensibilização para o ambiente, a

construção da Eco-via,  a protecção das margens do rio Lima, a reflorestação, o apoio social,  a

formação, a cobertura de luz pública em todas as ruas, o passeio na EN202, as fachadas históricas e

o cruzamento do Esteiro.------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Posto isto, questionou qual destes objectivos seriam prioridade até ao final do mandato. Em

seguida, questionou sobre as obras na capela mortuária, sobre a sinalética, sobre o problema no

jardim  de  infância  apontado  pelo  Sr.  Felgueiras,  sobre  o  eventual  apoio  para  o  autocarro  da

actividade Etapa-Segura, e por fim, destacou o mau estado de conservação do cemitério de Vila

Mou, sugerindo uma profunda requalificação.-----------------------------------------------------------------

–------- Seguiu-se  o  membro  Álvaro  Silva  que  alertou  para  a  ausência  de  limpeza  na  Rua  do
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Carreiro. Posto isto, tomou a palavra o membro Alexandra Póvoa que demonstrou o ser desagrado

com a acumulação de lixo na Rua das Pedreiras, solicitando a intervenção da Junta. -------------------

–------- Por  último,  interveio  o  membro  Hugo  Loureiro  que  demonstrou  concordância  com  a

exposição  do  membro  Frutuoso  Sousa,  realçando  também  alguns  objectivos  por  cumprir,

nomeadamente a Rua do Alto Lombo, pretendendo saber se requalificação dessa rua seria levada a

cabo até ao final do mandato. Para além disso, apresentou um problema de condução de águas

pluviais  a pedido da senhora Ermelinda Pereira Alves, perto da Rua das Bouças,  referindo que

passagem das águas estaria a fragilizar a base do muro da propriedade.-----------------------------------

–------- Em resposta à intervenção do membro Manuel Brito, o Presidente da Junta informou que o

pagamento do terreno necessário para terminar o caminho de enxudres já estava completo, pelo que

faltava apenas a escritura, passando o mesmo para o domínio público, o que seria feito a curto

prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–------- Em resposta ao membro Frutuoso Sousa, o Presidente da Junta afirmou que a maioria dos

objectivos  estavam cumpridos  graças  ao aproveitamento  de  algumas janelas  de  oportunidade  e

também  fruto  do  diálogo  com  os  intervenientes,  pelo  que  nem  sempre  os  objectivos  foram

cumpridos pela ordem idealizada. Quanto à sensibilização ambiental o Presidente da Junta informou

que  seria  colocada  sinalética  adequada  junto  aos  contentores  e  outros  locais  oportunos.

Relativamente à Eco-via esclareceu que estavam previsto alguns investimentos do município nesta

área.  Quanto  à  construção  do  passeio  para  peões  na  EM202  afirmou  que  essa  obra  não  seria

realizada neste mandato. Em seguida, esclareceu que os problemas na Capela Mortuária de Torre

estavam identificados e seriam resolvidos a curto prazo. No seguimento, informou que os técnicos

da Câmara visitam todos os estabelecimentos de ensino antes do inicio do ano lectivo, pelo que o

problema do jardim de infância já tinha sido reportado. Relativamente à actividade Etapa Segura, o

Presidente da Junta afirmou que a viagem de autocarro foi totalmente financiada pela junta.----------

–------- Em seguida, esclareceu que a requalificação da parte antiga do Cemitério de Vila Mou é uma

vontade antiga. Contudo, os proprietários têm demonstrado enorme resistência a essa intervenção.

Depois  afirmou  que  o  cruzamento  do  Esteiro  não  era  um  compromisso  a  curto  prazo  e  que

continuariam a tentar viabilizar um entendimento entre as diversas partes envolvidas. Quanto aos

fundos comunitários informou que as autarquias locais não tinham acesso ao programa Portugal

2020. ----------------------
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–------- Em resposta  ao  membro  Álvaro  Sousa,  o  Presidente  da  Junta  informou  que  a  Rua  do

Carreiro era limpa nos seus topos, ou seja, na zona pública. ------------------------------------------------

–------- Em resposta ao membro Alexandra Póvoa o Presidente da Junta afirmou que o executivo iria

inteira-se do assunto, para tentar evitar a continua acumulação de lixo no local indicado.--------------

–------- Por fim, em resposta ao membro Hugo Loureiro, o Presidente da Junta garantiu que a obra

de requalificação na Rua do Alto Lombo seria feita até ao final do presente mandato.------------------

–------- Posto isto, avançou-se para o segundo ponto, relativo à  informação escrita do Presidente da

Junta de freguesia e situação financeira, no qual o Presidente da Junta expôs a actividade realizada

pelo executivo no último trimestre, salientando a celebração de um protocolo de parceria entre a

CMVC e as uniões de freguesia de Torre e Vila Mou, Cardielos, Serreleis, Nogueira, Meixedo e

Vilar de Murteda, paras as obras de requalificação e colocação de piso sintético no Campo de Jogos

dos  Monções,  tendo  ainda  afirmado  que  à  data  estavam realizados  53% da  receita  e  50% da

despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Informou os presentes que se registava à data de 20-09-2016 um Saldo de Caixa e Depósitos

à  Ordem de quarenta e  um mil  duzentos  e  oitenta  e  cinco euros  e  sessenta e  quatro cêntimos

(41.285,64€). 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,  pelas

actividades de verão e pelos passeios. Contudo, sugeriu que para o próximo ano os passeios não se

realizassem  no  período  de  campanha  eleitoral.  Em  seguida,  questionou  se  já  havia  plano  de

saneamento para os caminhos que iriam ser alvo de obras, designadamente para a Rua da Tapada e

Rua do Alto Lombo.  Posto  isto,  felicitou  o executivo pelo  protocolo  celebrado com a Câmara

Municipal  para  a  requalificação  do  Parque  Desportivo  dos  Monções.  Contudo,  lamentou  que

assembleia não tivesse sido consultada,  nem tivesse havido a apresentação pública do projecto,

reforçando que tinha havido uma falha de comunicação e que uma obra deste género merecia maior

divulgação. Por fim, abordou os atrasos sucessivos das verbas vindas da Câmara Municipal.----------

–------- Em  seguida,  tomou  a  palavra  o  membro  Carlindo  Ribeiro  afirmando  ter  ficado  muito

satisfeito por saber que o campo de futebol iria receber piso sintético, realçando que era o culminar

de antiga luta dos dirigentes do Torre Sport Clube, e afirmando que era uma obra desta Junta de

Freguesia. Por fim, solicitou esclarecimentos sobre os moldes do protocolo de parceria celebrado
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entre as diversas freguesias e a Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------

–------- Em resposta ao membro Frutuoso Sousa, o Presidente da Junta esclareceu que o executivo

terá em atenção o alerta sobre evitar coincidir os passeios de 2017 com o período de campanha

eleitoral.  Quanto ao saneamento nas obras em curso e outras previstas até ao final do mandato

informou que as mesmas serão concluídas sem instalarem as condutas, realçando que a empresa

Águas de Portugal ainda não teria o processo concluído, esperando que o mesmo esteja terminado

em 2018. Em seguida, em relação ao Parque Desportivo dos Monções, esclareceu que o protocolo

celebrado com outras freguesias seria simplesmente de utilização, com o controlo absoluto a ser

feito pela Junta de Torre e Vila Mou. Por fim, esclareceu que seriam realizadas as obras na Rua do

Casal e na Rua da Tapada até ao fim do mandato.-------------------------------------------------------------

–------- Seguiu-se  um  período  para  intervenção  do  público,  tendo-se  inscrito  os  senhores  José

Afonso Rodrigues, Torcato Pita e Carlindo Ribeiro.----------------------------------------------------------

–------- Primeiramente, o senhor José Afonso alertou para a falta de limpeza da praia fluvial durante

o período de verão e sugeriu a aquisição de um terreno junto ao poço do esteiro.  Em seguida,

questionou  sobre  a  localização  das  bocas  de  incêndio,  alegando  que  estavam mal  sinalizadas.

Felicitou a manutenção do funcionamento da cantina do jardim de infância. ----------------------------

–------- Em seguida, tomou a palavra o senhor Torcato Pita e felicitou o executivo pelo trabalho

realizado.  Contudo,  afirmou  que  o  executivo  trabalhou  aquém  do  esperado  mas  muito  acima

daquilo  que  faziam os  anteriores  executivos.  Para  além disso,  criticou  a  oposição  por  não ter

felicitado o executivo pela  vitória  nas eleições.  Depois,  abordando a obra de requalificação no

Parque Desportivo dos Monções afirmou que esta não era motivo de orgulho tendo enumerado

diversas falhas no projecto, tendo também lido uma proposta, de sua autoria,  já apresentada ao

anterior executivo, que nunca foi tida em consideração pelo mesmo. No seguimento, questionou

como iria ser gerida a utilização do campo pelos vários clubes, afirmando que este protocolo iria

trazer mais problemas que benefícios, acrescentado que isto não aconteceu em mais nenhum campo

desportivo do concelho. Por fim, relembrou a campanha eleitoral, tecendo duras críticas às atitudes

tomadas por diversos elementos ligados à oposição.----------------------------------------------------------

–------- Posto isto, usou da palavra o Presidente da Assembleia que ressalvou e enalteceu o bom

comportamento  dos  membros  da  assembleia  representantes  do  partido  socialista.  Terminou,

apelando ao executivo para terminar a obra do cemitério de Torre iniciada pelo anterior executivo.--
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–------- Em resposta ao senhor José Afonso, o Presidente da Junta afirmou que em relação à limpeza

da praia fluvial o executivo tinha cumprido com as limpezas normais, tal como nos anos anteriores,

alegando que o lixo acumulado era devido à falta de civismo dos veraneantes. Quanto ao terreno

que estava à venda junto ao poço do esteiro, o Presidente da Junta informou que o executivo tinha

participado na licitação do terreno em hasta público, contudo não ganharam a licitação. Quanto à

localização  das  bocas  de  incêndio  o  Presidente  da  Junta  esclareceu  que  as  mesmas  estavam

homologadas em conformidade com a lei e são do conhecimento das autoridades civis, lamentando

a falta de comunicação entre dos diversos entidades presentes no teatro de operações durante os

incêndios nas freguesias vizinhas.------------------------------------------------------------------------------- 

–------- Em resposta  ao senhor Torcato Pita  o  Presidente da Junta  aceitou  algumas das  críticas,

reconhecendo que ainda havia trabalho por fazer. Contudo, relativamente ao projecto no Parque

Desportivo dos Monções afirmou que a obra era motivo de orgulho para o executivo considerando

que o protocolo tinha sido o acordo possível, e que o projecto em desenvolvimento estava no bom

caminho. Por último, em relação às obras no cemitério de Torre, informou que aguardavam que a

CMVC disponibilizasse verbas para o efeito.------------------------------------------------------------------

------- 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, 30 de Setembro de 2016.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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