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ACTA DA TERCEIRASESSAOORDINARIA
DA ASSEMBLEIADE FREGUESIADE AGUADADE
CIMA,REALIZADAEM DEZANOVEDE
SETEMBRODE DOISMIL E DOZE
Aos dezanovedias do mês de Setembrode dois mil e doze,pelasdezanovehoras.realizouse a terceira SessãoOrdinária da Assembleiade Freguesia.na sua sede sita no ediÍicio da
Junta de Freguesia.na Praçade SantaEulália em Aguada de cima. presidiclapelo Senhor
Presidenteda AssembleiaAlexandreJosé Comes da Costa,estandopresentesa primcira
secretárial\laria Orlanda Pinto Duarte Almeida. segundosecretárioRamiro Manucl (ìonres
Abrantese os vtlgais .forgeMiguel de Oliveira Abrantes,.loséAntónio Gomes ('lenrente.
lrene Joséde Almeida Henriques.Maria da Graçade Oliveira Almeida Martins e Ricarclt'r
José de Almeida Arnaral. O órgão executivo f-ez-serepresentarpelos elementos.prcsiclentrr
Heitor Pereira Abrantes Garruço e o secretárioFlávio de .lesuse Santos.A reunião tcvc a
seguinteOrdem de frabalhos:----------I (um) - Discussãoe votaçãoda SegundaRevisãoorçamental do ano 20 I 2 c
2 (dois) - Discussãosobrea refbrma AdministrativaTerritorial. -------Aberta a sessãopelo Sr. Presidenteda Assembleia,entrou-seno períodoantesda Orcienrdrr
Dia. tendo intbrmado que em representaçãodesta Assembleia esteve presente rla
inauguraçãodo novo piso do PavilhãoGimnodesportivoda l,aac.
lnf-ormouainda que a vogal Cátia Soraia Paulo de Oliveira comunicouque não ilia cstar
presentenestaAsserrrbleiadevido a estarem viagem de trabalhoem l-ondres
De seguidadeu a palavraà primeirasecretáriaparaa leiturada acta da Assembleiaanterior
tendo estasido aprovadaem minuta por unanimidade.
O Senhor Presidenteda Assembleiadeu a palavraao Presidentedo Executivo.tenclocste.
efèctuadoo resumo das actividadesda .funta de Fresuesia.desenvolvidasentre asscmhleias
--:----------c.mo se segue:
LIMPEZA F, SOI-[iURIDADtr: l impeza de valetasna Póvoa de Baixo. Valc (ìrande.
Póvoa de S. Domingos. Forcada.Cabeço Grande,Outeiro e Aguadalte:l.impeziìcom a
destroçadoradas bermase taludesda Variante, nas Almas da Areosa, Pousadouros.[.acleira
e Juncal:Limpeza do rio na Pedrada Paciência;L,impeza
das árvoresna Rua do lrncenho:
Limpeza do recinto da L.AAC em frente ao campo de futebol. piscina e pavilhão.
PARQUES Fj JARDINS: Construçãode caixa para contadore sisternade rega no largo dcS. Martinho: Repararsistemasde rega em S. Martinho e Almas da Areosa: Manutcnçãoe
---- ---------limpezados parquesc-iardinsda lreguesia
C'EMITERIOS: F.mpeclramento
das ruas interioresdo Cemiterio <IeAguada na partc sul.
l-impezados cemiteriosde Aguadae S. Martinho.--------ESCOI,AS: ('onservação e manutenção de casas de banho. rede eléctrica c vedaçã<l
exterior. I-impeza do recinto nas escolasprimárias.Limpeza do recinto interior e exterior da
e s c o l aC + S . - - - - - - FONTES Lr LAVAÌ)OLJROS: Análise das águas das fontes. Reparar tr-rbode água e

substituição
de torneirasna Povoade Vale de Trigo.
ESTRADAS [r ('AMÌNHOS: Pinturade passadeiras
na rotundade Aguada(C.âmara).
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POSTOMEDICO:l-impeza
e manutenção
do recintoexterior.
De seguida,Í'oiestaAssembleia
informadaperosecretário
FlávioSantos.que o salr"ilrclodia
anteriorera de €'23.539.90.
correspondendo
o valor de €367.15ao existenteem ('oÍie. a
€ l 1 . 0 6 9 . 3 0r e l è r e n t e
a C C A e € 1 2 . 1 0 3 , 4 5a C G D .
Tomou da palavrao Presidente
da Assembleiaparaquestionarse algum elemerrtopretencliir
intervir antesda entradana ordem de trabalhos,tendo dado a palavraao Sr..loseAnttinio
que chamou a atençãopara os lbntenáriosem S. Martinho que continuam sem água. lrrsistiLr
na sinalizaçãoda Rua do Madeiro devido a ter pouca visibilidade.necessitando
lalvcz cle
um espelhocomo existem noutros lugares,algunsaté pagospelos dorrosdas habitaçiìes.---ìnf'ormouaindaclaÍàlta do sinal Stop na Rua do Saibrovisto que o aí existenteestriparui<1o.
assim como a Íalta de igual sinal na Rua da TapadaVelha ou cle"aproximaçãode cstr.acla
com prioridade''.------ManiÍèstouaindaa ttecessidade
da existênciade dois bancosjunto à Estaçãoclos("1"1.para
as pessoasque na maioria são idosos, poderemestar sentadosenquantoesperanìquc cste
estabelecimentoabra para assim efèctuaremo levantamentodas suasreÍ'ormas<'rueicoutr()s
serviçose questìonouaittdaa raz.á<t
da retiradado peqr-reno.iardirn
.iuntcla estasinslalaçÒcs.
Por úrltimo.ttão clttisdeixar de expressara sua opinião sobre o discursoefèctuadopc-lo
Presidentedo [:.xecutivona Írcstade Aniversárioda Vila, declaranclo
que não sostou cl<r
mesmo em virtude dc. no cumprimentoàs entidadespresentes.
ter ienoradoa presençackr
Vice-Presidentcda ClâmaraMunicipal, o que não aconteceucom todas as outras lìguras
tidas como importantes
L:xpressotttanthént não ser esse o momento adequadopara um discurso agressi','oon<1e
teceu críticasà ('âtnaraMunicipal. num dia que nadatinha a ver com políticamas siru corn
um aniversário"-------AÍìrrnou ainda quc-a política tc'ln locais apropriadospara ser executacJa
e que aterprra peclir
de','ehaveralgurnahunrildade.sem claro,andarde chapéuna mão. exigindosempreaqLrilo
a que entendemoster direito.
Referiu que esta era não só a sua opinião mas também de várias pessoasaí prrescrrtcs
rìuc se
maniÍèstaramindignadasno fìnarlda sessão.
Tomou da palavra o Presidentedo Executivo que reconheceua làlha em não ter lrerrneado
cr
Vice-Presidente.assim como cla própria vereadoraJacinta Almeida. e deveu-seurìl p()Lr('o
ao momento de pressãoa que tão importante situação se destinava,não tendo por isso
ocorrido por não dar o devido valor a todasas individualidades
aí presentes
Em relação ao restantenão lalou com a intençãode atingir ninguem em particular. c não
imaginava tanto mau estar. simplesmenteaproveitou a oportunidade para maniÍbstar aos
órgãos competentesa insatisfàçãopela falta de obrasna nossaÍreguesianestemandato.----De seguidart Sr" [ìlár,ioSantoscomeçoupor justifìcarque em relaçãoaos Íbntenáriosuns
têm água e olltros não. tendo logo sido interrompidopelo Sr. .fose António ('lemente

declarando
que estasinÍbrmações
sãosempredadaspelo Sr. Flávioquandodeviamser
dadaspelo Presidcntcclo l-.recLrtir..o.
Tomou de imediato da palavra o Presidenteda Assembleia dizendo que na verdade estas
acçõestêm sido eÍèctuadassem fbrmalidademas que a partir destemomento o Prcsidentc
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do Executivo terá de delegaressasfunçõesao Sr. Flávio sempreque achar oportlÌno a sua
intervenção
O Presidentedo lrxecutivo deu então a palavra ao secretárioFlávio Santosparn.iustilìcaros
pontos focadospelo Sr. Jose António Clemente.----------No uso da palavra o Sr. Flávio Santosjustificou a falta de água nos fontenáriosdc S.
Martinho com Íì secaque se Íbz sentir, e disse que em Maio/Junho a exploraçãoÍbi linrpa e
já nessaaltura só nasciaum fìo de água. Há água nas partesmais baixas e não tern caudal
para chegar às partes mais altas e que em relação aos sinais de trânsito os mesnrossão
instaladospela (lâmara e que tôm sido requisitados.
Em relaçãoaos espelhoso I..xccLrtivo
tem alguns pedidose a infonnaçãodada pela câmara é que estáa ser tratado.
fim relação ao iardim -ilrnto aos CTT a sua retirada foi decidida por aqLrclacntidade
enquantoproprictáriado espaço.
Hxpressottainda a opinião de que estassituaçõespodiam ser solicitadaseiou infìrrrnaclas
atravésde telelìrneou de email e seriam resolvidasmais rápido. não havendopor isso
necessidadede se guardarempara as Assembleias.-------O Presidenteda Assenrbleiaaproveitou para informar que a rotundajunto ao (lafé l,LrsoAmericano não tem. flo 5ss parecer,sinalizaçãocorrectae que a existr-tìtcconlurrcleas
pessoas.devendo por isso ser verifìcada.---------Nãc havendornais qualquerquestãoou observação
da partedos elementosda Assernbleia.
-tìri dadaa oportunidadeao público não tendoo mesmomanifestadointeresseem intcrr.ìr'.
'Ì'rafralhos:
O Presidenteda Assembleiaentrou de seguidano Ponto LJm da Ordem de
Discussãoe vot:rçãoda SegundaRevisãoOrçamentaldo ano 2012. -----O Presidentedo f:"xecutivodelegou no Sr. Flávio para apresentare explanar a pr(]postrì.
tendo o mesmo inÍ'ormado que esta revisão se deve essencialmentea demonstlaçãoem
orçamento das rubricas protocoladas com a Câmara Municipal. nomeaclamcr.rtc
estacionamentosno Cemitério de .\guada. arranjosexterioresno Cemitério de S. Martinlio.
alargamentode vias na Rua do Vale do Lobo murosNorte e Sul. águaspluviaisno Vale do
Grou e ainda a criação da rubrica C'asaMortuária, pintura e mobiliário. e reÍbrço clarubrica
v i a ç ã on r r a l .- - - - - De seguidaÍ'bi postt-ra votaçãotendo sido aprovadopor unanimidade.----------O Presidenteda Assenrbleiapassoupara o ponto N" Dois: Discussãosobre a lÌefìlnna
A d m i n i s t r a t i ur I c r r i t o r i a , - - - - - - - C o m e ç o up o r l e r o Í 1 "4 d r a r t i g o I l o d a L e i 2 2 1 2 0 1 2 , q u ter a n s m i t eq u e " a i a s s e m b l e i adsc
freguesia devem apresentar pareceres sobre a reorganizaçãoadministrativa territrlrial
autárquica. os quais" quando conformes com os princípios e os parâmetrosdetìniclosnir
presentelei. devem ser ponderadospela AssembleiaMunicipal no quadroda preparação
da
s u ap r o n ú n c i a - -' .- - - - - O Presidenteda Assembleiatransmitiuque com basenas conclusõesque a segLrirvarnos

tirar"se venhaa redigiro reÍ'erido
parecer.
Poressemotivopropõea fbrmação
de urna
comissãopara iì nedacção
do rnesmo,constituídapor além da sua própriapessoa-pela
primeirasecretária
Maria OrlandaPinto DuarteAlmeidae pelo vogal RicardoJosedc
AlmeidaAmaral..iustiÍìcando
os nomesescolhidos,
pelacorrecção
c exactidão
a secretária
quenoshabituounassuasatase o vogalRicardoAmaralpor umarazãoproÍìssional
que

'd-1,

seráuma mais-valiana redaçãodo parecer.Tendoconsultadopreviamente
as pessoas
em
causa"
demonstraram
já
totaldisponibilidade,
e quedesde agradece.
Antes de passar à votação desta proposta perguntou se alguem pretendia pronunciar-sc
sobre este assLlnto.
Tomou da palavrat'r Sr. .fose António Clementepara felicitar o Presidenteda Assernbleia
pela escolhaefèctuada
Posto de seguidaa propostaa votaçãofbi aprovadapor unanimidade.
f)e seguidao Presidenteda Assembleiainformou que para preparaçãodo debatedestetema
Íc, efèctuadautnÍìreuniãopreparatória
com os elementosda Assembleiae l:xecutivo.ondc
foi deÍìnido Ltlll coniutrto de questões r.iue f'oram consideradosirlportantes o parccei
responder.
fìomeçou então por eÍèctuara primeira questão:
- Qual a posição làce ao processode agregaçãode freguesiase pediu ao presidcntcpara
informar a Assenrbleiasobrea posiçãodo Executivo.----------O Executivo declarou que não estão totalmente de acordo corn o processonras c1r-rc
não
podemos ficar paradclsà esperaque outros tomem a decisãopor nós.
A Lei refere-se às vantagensda agregaçãocomo o aumento das responsahilidacles
clas
Íieguesiase o possívelaumentode l5%odas transfèrências
do Fundo de lrinancianrcnto
cic
Freguesias:A.iunção de m:ios permite ter equipasde trabalhosmelhor recanizadasc
preparadas.aumentandoassim a sua rentabilidade;Profissionalização
<Jagestão: Maior
m a s s ac r í t i c a .Í i c g u es i ac o m m a i o rc a p a c i d a dnee g o c i a l .
Em relaçãoà seguttdaquestão:Qual ou quaisfreguesias
vizinhassão benéficasa agregação.
O Executivtt inÍ'orntouque a primeira opção será a agregaçãocom Aguada cle lJairo c
Barrô. a segundaopção com Aguada de Baixo e a terceiraopção com Barrô
Os oritérios que cor",sideraram
na escolha das fieguesiasa agregar fÌrram, cumprir conì os
delrnidos pela l,ei" resultandoÍro nossocaso freguesiacorn mais de cinco mil habitantes.
cclnsiderantiotatnbém mais vanta,iosoa agregaçãoa fregucsiashomogéneasnos criterios
geográfico. ';clcíoeconómico e demográfico. concretamente o relevo. derrsiclade
populacionaIe urbanidadee actividadeeconómica.------l''a cluestãoda dirnensão.a nova Íieguesia não deverá ser demasiadoextensadc fìrrma a
rroder pôr em Çausâa prestaçãode serviços de proximidade à população.podencloassinr
ig,toraros seusproblcmase deixandode os poderresolver.
Po,'esse motivo consideramnrais vantajosaa agrelraçãocclm Aguada de Baixo e lìarrô tlu
somente com AgLradade Baixo. visto que estasfreguesiaspartilham tambem das mesrnas
vias de comunicaçãoimportantese estruturantescomo a lC2 e N l. ----------A Sra. Maria da Graça Martins questionouo Executivo se fàlaram com os presidentesdas
outras fieguesiasao que o Presidenterespondeuque sim: O presidenteda Junla de Aguada
de Baixo re.ieitaa agregaçãocom qualquerfreguesiae o de Barrô vai fàzer Assernblcia.----'Ì'omou
da palavra o Sr..losó António Clementepara comelltarque Aguada de (lima cstir
numa posição conÍ'ortável devido às vantagens mencionadas.mas no seu conceito scestivesse no lugar das outras Íieguesias não iria estar satisfeito e que não vê benetjcio
nenhum. nem para o país nem para a freguesia.
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Neste sentido deixou claro que e contra todo este processo.sendo no entarrtoobrigado a
cumprir a Lei e que assim sendo Aguadade Baixo e Barô serãobem-vindas.
O Presidenteda Assembleiaexpressoua sua opinião dizendo que do seu ponto clevista esta
agregação,por si so não resolve o problemado país,pois se tiver algumaseconomias.cstas
serão irrelevantc's.Mas fàce ao processode agregaçãoque está em curso, acha quc Aguatla
de Cima não pode Íìcar de fora, pois perderiaespaçoe influência ao nível dcl concelhoe se
nos agregarïnos.Aguada de Clima será semprea parte mais importantede uma tieguesia
maior, sendo portanto interessante juntarmo-nos a freguesias cotn caractcrísticas
geográficas.socioeconónricas
e demográficassemelhantes
à nossa.
A Assembleiafbi unanimeem considerarque não vê benefícioalqum.nem parao paísnun
para a Íieguesia sobre este procedimento,mas admitem que, face à tei e ao pt'ocess()
en.ì
curso. Aguada de Cima poderáter algumasvantagensem agregaruma ou duas ÍiegLrc.sias.
No entantoo Sr. .loseAntónio fllementequis deixar bem claro ser totalmentecontratodo
este processo,decidindo assim apresentaruma Declaraçãode Voto Contra por não ver rìLte.
com esta reorganização
se atinlam partedos objectivoscontidosno ar1.o2" da Lei )22012
de 30 de Maio:
- Não vê quaisquervantagensnem benefïcioscom estaLei. bem pclo contrário.visto eluesc
acaba com os serviços de proximidade vindo a fomentar grandes divisões eÌltre iìs
ÍieguesiasagregaclaseagregacloraS,---------- Não vê que traga cluaisquervantagenseconómicaspara o país e também não ser estc.
segundoparece.unr dos objectivos contidosno artigo da Lei atrásmencionada:
- Por acabarcom a identidadede inúmerasfreguesias
com séculosde históriae património:
- Vota ainda contra porque a ANAFRE, a ASSOCIAÇÃO NACIONAt. IX)S
MTJNICÍPIOSPolì It rGt IESF-Se ASSOCIAÇÕESpresididaspor elemenrosckrparlicn do
Governo. serem também contra estr processo.---------Estassão portanto algumasdas razõesdo seu voto contra
"l'omou
da palavra a Sra. Irene l-lerrriquesque pôs a questãoda razão porque nas actasnão
Íìca mencionadoquenr são os elementosque votam contra ou a Íàvor.
O Presidenterla Assembleia infbrmou que não vê qualquer inconvenientcrlLresr.'lanr
mencionadosos rlomesdos elementose o seu sentidode voto sempreque estesrlaniÍ'estem
essavontade.----------O Presidenteda Assemblria passoude seguidaparaa terceiraquestão:
- Qual será o nome da nova lieguesiapedìndoao Presidentepara infornrara Assembleia
q u a l a p o s i ç ã od o F . r c c u t i r , o- .- - - - - - - - O Executivo comunicou então que em relaçãoà opção com "Aguada de llaixo e lìarrô"
seria Freguesiadas Aguadas e [ìarrô, Na opção com "Aguada de Baixo" seria lrregtresiadas
Aguadas:Na opção com "Barrô" seriaFreguesiade Aguada de Climae Barrô.
Posto à apreciaçãoda Assembleia ponderou-seem começaro nome da nova Í'reguesiacorn
"tJnião das Freguesiasde". tendo este conceito sido logo re.feitadoe unanirnea concorclar
corn a propostaJo I : recutir (). ----------Passou-seentão para a quarta questão:
- Qual será a localizaç:ãoda sededa nova freeuesia?
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O Executivo infìrrmoua sua posiçãoque seriaem Aguadade Cirna,.iLrstifican<Jo
que a Lei
2212012deÍìnena alíneab) do N" 4 do artigo 7o,os critériosa considerarparaestaquestãoe
não deixa dúvidas que Aguada de Cima será semprea sededa nova freguesia.sencjoela
qual for. devido ao desenvolvimentoeconómicoe social, maior número de habitaltes.
maior concentraçãode equipamentoscolectivos.tem o título honorífìco cle Vila e Íiri scdc
de concelhoate I 83ó.
Desde logo a Assembleia mostrou-sede acordo com esta propostae posto logo a votação
f-oiaprovadocom todos os votos a favor.
De seguida o Presidenteda Assembleia deu a oportuni<1acle
acl público de se pocler
maniÍèstartendo o Sr" FernandoVeiga cleclaradoque na sua opinião e em relaçãoà situaçiio
dos votos é mais interessantenão sabera origem do voto.
Não quis tamhem deirar de chamara atençãoao comprimentodo nome clanova iì.egucsia
para vir a ser mencionadoem documentos.n'ìasque podíamostambem pensar eÍn n()[ìes
novos.
De seguida o Sr. .lairneCristo manifestoua sua opinião no sentido clo nome tla nova
fiegLresianão começar por "tinião", visto que virão a existir muitas lreguesiascorÌì csse
início n(:)novo noffte.
Nada mais havenclo a tratar c pclsta a votação. foi esta acta aprovada em rnirrLrtaptir'
unanimidade.tendo tt senhor Presiclente
da Assernbleiade secuidadada nor cnccrradaa
Sessão.
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