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dois mil e dez' pelas dezanovehoras'
Aos vinte e nove dias do mês de Setembrode
de Fresuesia'na suasedesita no
a terceiras.. ao ó'aìnatiu da Assembleia
realizou-se
em Ãguadade Cima'presidida
edificio da Juntade n."gu"riu]'ãr'uçu ã" s*t" Eulália
a
Costa'estandopresentes
pelo Seúor Presidenteoa essemúleiaÃlexandreJoséGomesda
Ramiro
ú*i" o.l*oì ún ouurt" Almeida. seeundosecreúrio
Ë;;t*';;;f;;;
Soraia?aulo
Cátia
Ab-rantes'
ManuelGomesAo.*,", o, uïgìã l"tgt úÀ""f deOliveira
e Ricardo
"
Henriques
Almeida
de
José
de Oliveira, JoséAntónio colnã, ct..""nte, irene
p-residente
elementos,
pelos
Josede AlmeidaAmaral.o órgãoexecutivo'fez-seÍepÌes€ntar
e Santos'A reuniãoteve a
Jesus
de
Flávio
Heitor PereiraAbrantesGarruio e secretrário
seguinteordemdetrabalhos:
--^--;;:::;-;"
I ium) - SubstituiçãodevogaldaAssembleiadeFreguesia'ï--.no períodoantesda
presidente

entrou-se
da Assembteia,
il;;
il;#
para ler a Acta da
do Dia, tendosiao dadaa palawaà primeirasecretária
Ordem"ï.J;;i"
em
já ter sido aprovada
Ãssembleia anterior que de seguida fõi assinadaem virtude de

minutapor unanimidade.
osenhorPresidentedaAssembleiapassouapalawaaoPresidentedoexecutivo,tendo
entre
este, efectuado o Íesumo das actividades da Junta de Freguesia, desenvolvidas

comosesegue:
assembleias,
daJunta;Realizou-seo "Julho Cultural"
óuranteesteperíodohouvefériasdosfuncionrários
Limpezade
com a colabóraçãoda LAAC e de todasas outrasAssociaçõesda freguesia;
valetasno Outeiro, Póvoa de Baixo, Póvoa de Vale de Trigo, Póvoade ! D:rylg9t'
e Bustelo;Limpezada ribeira da CaUln9
ForcadaMonte Verde,Carvalhitos,Pousadouros
deAguadaatéaofinaldaescolaprimrí,riaelimpezadaribeirajuntoaoPostoYé9fo:iT9i
dospaÍqúesejardins; Foi colocadaa segundacamadade herbicida
efectiadaa manutengão
emtodasasruasda freguesia;ForamlimpososrecintosdasescolasprimáriasdeAguadade
o acessoe o recintoda capelada
cima, s. Martinhoe Escolac+s; Forampavimentados
póvoá de S. Domingospela Câmara;Foram limpas com a destroçadorada Câmaraas
bermase taludesda Variante,do Vale do Lobo ao Formigueiro,do CabeçoGrandeao Vale
Grande,no Seixo, do Engenhoa S. Martinho, de S. Martinho ao Casarão,da Forcadaa
Bustelo,de Busteloa Boialvo,em Aguadaltee na zonado cemitéÍiodeAguada.A mríquina
mais duas para completara limpeza; Foram
andou duas semanasmas são necessiárias
Foi ligadaa
de S. Martinho,Vila, Variante,Miragaiae no Engenho;
os passeios
reparados
Foi
armazém;
do
nos
balneiirios
lul paraos feirantesdasAlmas; Foraminiciadasas obras
iniciado o alargamentoe pÍotecçãoda ponte do Fomo; Foi iniciadaa construçãode uma
conduta de águaspluviais nos Covõescom a colaboraçãoda Câmara;Foi cortado o
pavimentojunio à ròtundade Aguadaparaa construçãode sarjetas;A ComissãoSocialda
do trabalhodasassistentes
hreguesiarluniu uma vez e tem sido feito o acompanhamento
sociais.-----------

Deseguida,foiestaAssembleiainformadapelosecretiâriolláviosantos,queosaldododia
€143'82 ao existenteem Cofre' a
anterior era de €7 '935,94,""""tpãià""a" o valor de
a CCAM' ----------a CGDe €7479,61
€312,51referente

eniónúôi9-3"* qiqd: qÌ:-"Ï:9"^*:i::i::,:::ï:i: dada
o Sr'Jose
romoua palavra
informadoquea viatura

tinhaìido
#ïJ':""J""áï:;H;;;il;F;rcJa/susteto,
combatea incêndios'se encontÍavae
para
equipada
ü";icipal destinadae
;;ã;;;
zonado Engeúo' junto à habitação
assimse mantevepor bastantetunpo, ttàtioni"O" na
devia ter dirigido parao local do
do secreüíriodo executivo,s.. Fiõi" santosquandose
do mesmo'
i*enaio a fim de serprestadoo primeiroauxílio aocombate
porqueaconteceu;na alturaem que
Gostavade saberqual a veraciúde destainformação;
quemeraa p€ssoadestinadaa sero operadordo mesmo;se
foi aaquiriAoesteequipamento,
uittu à.sua utilização; se estáprevisto alguma
foÀáçao adequaaa
;ìil;-;;ceb;
para prestareste
"ot
ou subsíúo atribuido ao operadordo mesmoequipamento
;;il;;r"çã"
---------------serviçoextfae em casoafirmativoqualo valordo mesmo'
e quenão sendoutilizado
Afirmou aindaque setrata de um investimentocom algumvalor
rn:|* o
pensarem
quando é preciso, causa enoÍÍnesprejuízos devendopor isso
".T
o
que
saiba.utilizar
e
operadordo dito equipamentopu.uuiguãrnqueestejamaisdisponível
protegera granderiqueza
mesmono momentoem queé'necesúio, dè formaa acautelare
------queé a nossafloresta.--------------------:^-;
quis tamUemaproveitarparafelicitar o executivopelostrabalhos€xecutados'
partidas
Chamou a atençãopara as ampas de saneamentoda Tapada Velha que continuam
já
mesma
que
a
petos camiOes p*u u limpezà do recreio da escoladJS' Martiúo visto
" pelosescuteiros.
-----------------a serutilizada

está
que gostaria
òontinuandono uà du palavra,o Sr. JoséAntónio clementedeclarouainda
que fosselavradoem aõ.uum'voto de pesarpela morteocorridano passadodia 17 do
oorrentemês do Sr. EngenheiroÌ\\taftalìda Silva Sucena'Um homem bom' humilde'
por
honestoe leal; um homemque serviuduÍanteuma vida inteirao nossomunicípioe
inerênciade árnções,as divàrsasfreguesiasdo concelho,tendo elaboradogratuitamente
de igrejas' obrassociais,etc' Um amigo com
vários projectosde capelas,remodelações
qu". i"* o privilégiô de trabalharnã Ca.-ã Municipal de Águeda,sendoesta a sua
---------------simplesmasjustae sentidahomenagem.
e ior último queria também apresentarnesta Assembleiaum voto de pesar pelo
falécimentooconido a 19 do correntemês, da senhoradona Maria Amélia Abrantes
Pereira.Fazia-onão por se hatar da mãe do actual presidentedo executivoda Juntade
por setratarde umamulhere umamãemuitoespecialque
Freguesi4masprincipalmente
juntamentecomo r"u falecidomarido,souberameducarde uma boa maneir4 os seustrês
filhos, tendo os dois filhos mais velhos também feito parte do executivo da Junta de
------------Freguesia,um comopresidentee outro comotesouÍeiroem mandatosdiferentes'
Fazìa-oainda pela oportunidadeda data visto que o óbito oconeu a poucosdias desta
Assembleia"mas tambémporqueesta senhorao tinha marcadobastanteem criança,na
alturaem quefrequentavaa escolaprimfuiapois semprequeia compraralgumacoisaà loja
destasenhoraque se situavano lugar de Vila, era presenteadocom uma mão cheia de
rebuçados.Esteé um gestoquedificilmenteumacriançaesquecee quefaz recordarquem

ACTAS
mas merecida e sentida
as mima. Da mesma forma esta é também a sua simples
homenagem.

Ü;doA

à
esclareceÌ
oue,* relação
pabwq o Sr.FlávioSantos
Yiit11g:
no dia do
habitação""t11'",:
sua
à
frente
em
estacionada
ser verdadea mesmaestar

incêndios,
sedeslocouao local no inicio da ocorrênciaporqueninguém
referidoincêndioe que són?tro
por um telefonemado
ii" pu.ti"ipou ,remÂ Secretaria.Só teve conhecimentodo oconido
------Sr. ÍoaquimSoarese de imediatopartiuparaBustelo'
ido apagarum inicio de
nfo.tóu aindaque no dia anteràr aquelesinistro,o carrotinha
um
do, Barreirose queãois ou três diasdepoisvoltou a Busteloapagar
incêndionu
"onu
carro seguiuparao local
i"u."nailn"nto. sempreque lhe foi comunicadoou à secretariao
deimediato.

ofrïo?t
foi financiado-pet^a.nfe!..
inr.À"r aindaqueo Kit deincêndios
9:til-l:
nessa
pela Junta;-

AdministraçãoGàral das AutarquiasLocais e a carrinha.foi adquirida
e o Albano e
altura foi feita uma Í-ormaçãonos Bombeirosondeparticiparamo Aristides
quemconduziaa caninhaerao Aristides.-----do.Aristides'que
N.rt rnot"nto quemandacom a caninhaé ele própriopor impedimento
do PresidentedaJunta'Queninguémrecebe
seencontracom 6aixamédicae por delegação
para esseefeito' Mais informou que a dita
nem nunca recebeuqualquer
"o.pantução
viaturaé tambémutilizadadiariamentenosserviçosda Junta'
aos
pelaCâmaraEm relaçãoà Escolade S. Martinho, informouque a mesmafoi entregue
e
Velha
Tapada
á
e que o recintofoi limpo a pedidodéles'Que se deslocaram
porque
"r"ot"irot
verificaramqueandamduasobrasem construçãoe quenãocomunicaramà Câmara
final das
até ao final ìertamente ainda poderãohaver mais estragose em princípio no
de
que
danificou
mesmaso empreiteiroé obrigadãa procederà limpezae reposiçãodaquilo
acordo com as regras.-------------o pedido
usando da palavã, o sr. JoséAntónio fez a observaçãoque tinha tido mais valor

deum chefedosescuteirosdo quede um membroda Assembleia
da Assembleiasr. RamiroAbrantes,chamandoa
De seguidausouda palavrao secreüário
atençíopara a falta de luz no posteem frenteà capelada Póvoade Baixo e no postea
seguir.
e no
Al"ertouainda que durante o Ciclo Turismo realizado no programa do "Julho Cultural",
da
qual participou, verificou que as estradasem piores condiçõesse encontramna Rua Boa
Viagem e Rua Cabeçoda Eira na Póvoa de Baixo, e no Cadaval'

na Póvoa'
Queriatambémsaberparaquandoos sanearnentos
Gamrçoinformouqueemrelaçãoà
Heitor
Sr.
üsandodapalavra,o presidìntedo executivo
que
falta parafazeremmaisumavez
do
falta de luz, têm estadãa efectuarum levantamento
um oficio à EDP; que vem uma máquinada Câmaraparatrataremdas estradase que em
estãoà esperado Planoparao próximoano'
relaçãoaossaneamentos
De seguidausouda palavraa secr;üáriada AssembleiaSra.OrlandaAlmeida,chamandoa
atençío para o .lardim de uma habitagãoexistenteem frente à dependênciada Caixa
Agrícola'quetem um chorãocujosramoscaempaÍacima do passeio,dificultandoassima
pÃa"g". à"t p"ssoastendomesmoquepor vezesdesceremparaa estradaparaassim

poderem continuar o seu trajecto, devendopor isso o seu proprieüirio ser chamado à
atençãoe cortaros ramosna verticalparaque os mesmosnão venhamparaa via pública.
O Sr. JoséAntónio Clementedisseque em tempose em conversacom o proprieüáriodessa
habitagãojá o tinha chamado à atengãodessasituação,mas que no seu entenderaté achava
que esseseriaum mal menor visto que quandoestavacalor essesramos faziam um pouco
de sombra às pessoasque por ali passavam,e que até era pena que essa sombra não se
alongassepara a caixa multibanco existenteno outro lado da ru4 visto que com o sol não se
consegueter visibilidade para efectuar qualquer movimento e que deveriam até alertar a
CaixaAgrícola paraesseassunto.
Findos estes esclarecimentose na posse da palavra, o Presidenteda Assembleia Sr.
Alexandre Costa entÍou na Ordem de Trabalhos e passandopara o ponto Um informou esta
Assembleiada renunciade membroda mesado vosal PedroMieuel da CostaVieira devido

à suaausência
do paíspor motivosprofissionais.
Usando da palawa, o Sr, José António Clementecolocou a suposiçãode na altura das
eleiçõeso Sr. PedroVieira ao tomar estecompromisso,não saberjá que teria de seausentar

e queassimsendodeviater evitadoestasituação.
Foi-lherespondido
peloPresidente
quenãoe quesegundoo conhecimento
da Assembleia
quetem estefoi um compromissoassumidoposteriormente.
Foi então aprovadapor unanimidadea substituiçãode Pedro Vieira por Cátia Soraia
Oliveira,passando
estaa assumiro papeldevogaldaAssembleia
definitivo.
O Presidenteda Assembleiadeu p_orencerradaa Sessãoe nadamais havendoa tratar, foi
que
assinadadepoisde lida e aprovada.

ffi'ïn

w

