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Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e trinta

minutos, reuniram-se, na sede da Junta de Freguesia de Fonte Boa, em sessão ordinária, os

Membros da Assembleia da União de freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, a fim de

deliberarem sobre a seguinte ordem de trabalhos:-----------~----------------------------------------------

Ponto Um - Leitura da Ata da sessão anterior;-----------------------------------------------------------------

Ponto Dois - Período de Antes da Ordem do dia;------------------------------------------------------

Ponto Três - Informação escrita do Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias; --------------

Ponto Quatro - Prestação de contas do ano de 2014 - Proposta;----------------------------------------

Ponto Cinco - Outros assuntos de interesse local e do âmbito desta Assembleia;------------------

Ponto Seis - Intervenção do Público. -----------------------------------------------------------------------

Estiveram presentes na sessão ordinária os membros da Assembleia, Andreia Escrivães, Hlipe

Dourado, João Faria, Jorge Campos, Márcia Hipólito, Ricardo Azevedo, Raul Viana, Sara

Herdeiro e Fátima Escrivães, em substituição de JoanaGonçalves, ausente por período inferior

a trinta dias. Estiveram igualmente presentes os membros da Junta da União de Freguesias,

Anabela Paturro, CaríosEscrivães e José Filipe Jesus.-------------------------------------------------------

Começando pelo ponto um da ordem de Trabalhos, o primeiro secretário procedeu à leitura da

ata da sessão anterior, que depois de apreciada foi submetida a votação tendo sido aprovada

com três votos a favor de Andreia Escrivães, Filipe Dourado e João Faria, seis abstenções de

Jorge Campos, Márcia Hipólito, Raul Via na, Ricardo Azevedo, Sara Herdeiro e Fátima Escrivães

e zero votos co nt ra.------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi de seguida apresentado e sujeito a deliberação pelo Sr. Presidente da Assernbleia da União

de Freguesias, um voto de pesar pela morte do Senhor Padre José Miguel Pereira, o qual se

anexa à presente ata. O mesmo foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade.-

O segundo ponto da ordem de trabalhos prosseguiu com o pedido de palavra por parte de

Sara Herdeiro,que procedeu à leitura de um comunicado do deputado da Assembleia da

República, Altino Bessa. O referido documento foi anexado à ata, sendo considerado de

gra nd e relevâ ncia .------------------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra o membro Filipe Dourado para questionar o Sr. Presidente da Junta da União

de freguesias sobre a situação do lugar da Areia e quais os planos existentes para o local.

Questionou ainda sobre o andamento do processo de aquisição de terrenos para o futuro
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Centro Social de Fonte Boa e terminou questionando se o Sr. Presidente da Assembleia de

Freguesia foi convidado para a visita que o Executivo Camarário realizou na União de

Freguesias.

João Faria tomou a palavra para dizer que inexplicavelmente não foi convidado para o evento

e que teria todo o gosto em ter participado.-------------------------------------------------------------------

Passou então a palavra ao Sr. Presidente Carlos Escrivães que, em resposta a Filipe Dourado

referiu que está prevista para breve a pavimentação do caminho de Mateus,Quanto ao futuro

Centro Social, referiu que continua tudo na mesma situação. Terminou referindo que a visita

da Câmara Municipal de Esposende f-oi protocolada pela mesma pelo que nã-o podia a Junta da

União de Freguesia pr-oceder a qualquer convite por iniciativa própria. -------------------------------

No ponto três da ordem de trabalhos, foi concedida a palavra ao Sr. Presidente Carlos

Escrivães que no uso dela pr-ocedeu a uma leitura rápida do documento distribuído

previamente aos membr-os da Assembleia de Freguesia, sobre as atividades e assuntos

concretizados desde a última Assembleia, aproveitando para esclarecer alguns pontos que

considera mais importantes. foi ainda apresentada a situação financeira em 31 de Março de

2015 sendo o saldo positivo de 3.777,09€ (Três mil, setecentos e setenta e sete eurose nove

cêntírnos). -------------------------------------------------------------------------------

No ponto número quatro da ordem de trabalhos - prestação de contas do ano de 2014, foi

feita uma pequena apresentação dos documentos distribuídos. De seguida, o Sr. Presidente da

Assembleia questionou os membros sobre a existência de dúvidas que quisessem ver

esclarecidas, ao que ninguém se pr-onunciou. Foi então colocada a votação tendo sido

aprovada com cinco votos a favor de Andreia Escrivães, Filipe Dourado, João Faria, Jorge

Campos e Ricardo Azevedo, quatro abstenções de Márcia Hipólito, Raul Via na, Sara Herdeiro e

Fátima Escrivães e zer-o votos contra. ----------------------------------------

No ponto cinco da ordem de trabalhos foi pedida a intervenção por parte de Raúl Viana que

referiu ter conhecimento que existem em Fonte Boa alguns caminhos sem placa de

identificação com o nome da rua. O Sr. Presidente, Certos Escrivães, respondeu dizendo que

tem conhecimento de todas as situações e que já estão a ser elaboradas novas placas. Este

trabalho está a ser suportad-o financeiramente pela Junta de freguesia e muit-o em breve serã-o

colocadas nos seus devidos lugares. ---------------------------------------------------------------------

No ponto número seis dedicado à intervenção do público pediram a palavra o Sr. António

Unhares, o Sr. Manuel Dourado, o Sr. Joaquim Graça, o Sr. Justino Costa e o Sr. José Carreira.
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Dada a palavra ao Sr. Antônio Unhares, este começou por falar sobre a alteração ao projeto da

garagem a ser construída para os veículos da Junta de Freguesia, o que considera uma boa

medida, tendo em conta o baixo potencia1 do antigo projeto, visto não servir

convenientemente a União de Freguesias. A seu ver, a retirada das árvores na Avenida da

Igreja favoreceu o local, pois começava a haver muitas queixas de carros danificados pela

resina que caía, assim como o pavimento que começava a levantar, quanto à escolha de

olivelras mostra-se muito agradado com a ideia pois são um símbolo para fonte Boa em vários

aspetos. Continuou referindo que o Largo da Senhora da Graça precisava de uns

melhoramentos nomeadamente a elevação dos muretes das florelras, colocação de chorões

cor-de-rosa e pedrinhas dentro das floreiras e a colocação de oliveiras junto à entrada da

quinta "Casal Mariz", Termina por dar os parabéns ao executivo da Junta da União de

Freguesias pelo excelente trabalho desenvolvido e pela coragem de fazer pequenas alterações

que por vezes tem mais valor do que as grandes. No que ao dia da liberdade diz respeito fez

um pedido para que se coloque uma placa que existe na sede da Junta de Freguesia para

enaltecer o trabalho exercido no passado por cidadãos de fonte Boa, que tanto trabalharam

pelo seu desenvolvimento, sem olhar a separação de ideologias. ----------------------------

Foi concedida a palavra ao Sr. Manuel Dourado que começou por referir a tristeza sentida por

ver o confronto entre o CDS-PPe o PSD no que à situação das pescas diz respeito pois chamam

a si a conquista de mais-va1ias para o setor, mas no conce1ho de Esposende é uma atividade

numa situação muito precária. Continua chamando a atenção ao Sr. Presidente da Junta para a

situação da praia do Marachão pois não se consegue passar junto ao rio por causa das silvas,

esta passagem deveria ser limpa. Alerta ainda o executivo para ter em atenção, durante a

construção da ecovia junto ao rio Cávado, que deverão ser respeitados todos os acessos,

passagens e ancoradouros existentes. Aproveitou ainda para mostrar o seu desagrado pela

forma como o Sr. Presidente da Câmara ignora a existência de embarcações tradicionais em

Fonte Boa e não concede subsídios para deslocações a encontros, que têm que ser pagas por

particulares, ao contrário do que faz com outras freguesias. Referiu ainda que existem

caminhos sem possibilidade de circulação como é o caso do caminho da Fisga e do caminho da

Vaiada. Foi concedida a palavra o Sr. Presidente da Junta para responder ao Sr. Antônio

Unhares agradecendo os elogios e referindo que ainda se podia ter feito muito mais se

houvesse verbas para o efeito. Quanto às oliveiras da Avenida da Igreja e apesar da polémica

diz estar muito contente com o resultado obtido. Referiu ainda que também foram plantadas
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quatro oliveiras em Rio Tinto. Em resposta ao Sr. Manuel Dourado referiu que existem

trabalhos a decorrer para melhoramento de caminhos nomeadamente na rua das Fábricas, rua

da Cultura com a reposição do pavimento e no caminho da Fisga, pelo que se seguirão outros

arranjos estando incluídos os referidos pelo Sr. Manuel Dourado. Na realização da ecovia,

referiu que a Junta de Freguesia irá estar atenta para que todos os acessos ao rio sejam

preservados e prometeu agendar, para muito breve, uma reunião com o Sr. Presidente da

Câmara Municipal de Esposende para tentar resolver o problema com a embarcação

tradicional de Fonte Boa. --------------------------------------------------------------------------------------------

Foi concedida a palavra ao Se Joaquim Graça que começou por referir que a ata édemasiado

exaustiva e que o Presidente da Assembleia de Freguesia deverá defender sempre a Freguesia

e os seus cidadãos e não oexecutivo, pois é a Mesa é organismo máximo na União de

Freguesias. Mostrou o seu desagrado pela retirada de um ponto de luz junto da sua porta e

que lhe causa grande transtorno e por isso deveria ser reposta. Continuou referindo que o

representante do povo da União das Freguesias é o Sr. Presidente da Assembleia e não o Sr.

Presidente de Junta pelo que este deveria estar presente na visita da Câmara Munidpat.

Aproveitou para dar conhecimento que o ATL estará aberto durante o mês de Agosto e pediu

para que informação fosse passada para Rio Tinto para o caso de existirem interessados nesse

serviço e agradeceu a ajuda concedida pelo executivo à realização do teatro. Perguntou ainda

sobre a situação do campo de futebol de Fonte Boa, terminou mostrando o seu espanto pela

forma como os vogais do CDS-PP abordaram o ponto da ordem de trabalhos referente à

prestação de contas, pois como não colocaram nenhuma objeção nem levantaram nenhuma

dúvida, não entende como na votação optaram pela abstenção o que considera

contraproducente, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi concedida a palavra ao Sr. Justino Costa que começou por sugerir que a apresentação das

contas poderia ser feita em PowerPoint nas Assembleias e no site da Junta da União das

freguesias para que o público tivesse acesso, e que deveriam ter sido apresentadas as contas

de 2014 e só depois o plano de actividades para 2015. Continuou referindo que a reposição do
-

pavimento da rua da Cultura deveria ter sido pago pelo empreiteiro e não a expensas da Junta

de Freguesia. Informou que foi uma deselegânda por parte do Sr. Presidente 8enJamim

Pereira não ter endereçado o convite ao Presidente da Assembleia de Freguesia para o

acompanhar na visita que fez à União de freguesias. Quanto à substituição das árvores na

Avenida da Igreja considera que deveria ter sido debatida na Assembleia de Freguesia ou pelo
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menos ter comunicado ao seu Presidente. Refere ainda que o espaço ficou despido e sem

sombras o que não lhe agrada. ----------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia, João Faria, passou a palavra ao Sr. José Carreira que

iniciou a intervenção dizendo que deveriam ser colocadas placas de identificação da Freguesia

na estrada nacional 13, perguntou sobre a situação do multibanco e referiu que considera o

horário de abertura do cemitério desapropriado. Continuou questionando o Sr. Presidente da

Junta sobre a situação do caminho do Girão, do saneamento e do andamento da aquisição dos

terrenos para a construção do Centro Social. ------------------------------------------

T{)fTIOUentão a palavra o Sr. Presidente da Assembléia de Freguesia que em resposta ao Sr.

Joaquim Graça referiu que a necessidade das atas serem fidedignas e tratarem

convenientemente dos assuntos apresentados as tornam um pouco extensas. Continuou

referindo que tem uma relação de colaboração com o executivo da Junta e não de

subserviência, estando sempre vigilante àatividade da Junta, referiu também que teve

conhecimento prévio da visita da Câmara Municipal de Esposende mas não recebeu qualquer

convite pelo que não poderia estar presente num local para onde não foi convidado, expôs

ainda que iria ser divulgada em Rio Tinto a abertura do ATl durante o mês de Agosto.

Aproveitou para referir que não teve conhecimento prévio da substituição das árvores na

Avenida da Igreja e que na sessão onde essa situação foi discutida, mencionou que o tema

poderia ser trazido a Assembleia mas que a Junta da União de freguesias tem autonomia para

este tido de execuções. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi de seguida dada a palavra a Sara Herdeiro, para direito de defesa, que referiu que na

segunda sessão desta Assembleia foi proposta uma alteração para que todos os protocolos

fossem apreciados em AssembJeia de Freguesia antes de serem assinados, como foi votado

pela não alteração desse ponto o grupo do CDS-PPoptou por votar pela abstenção em todas

as apresentações de contas daí o facto de terem votado pela abstenção mesmo não havendo

dúvidas ou questões. João Faria voltou a referir, tal como na segunda sessão, que tal situação

poderia ser prejudicial à União de Freguesia, pois poderia perder-se contratos de execução

pelo tempo necessário à sua aprovação e que isto é uma posição natural, não é dar total

liberdade à Junta é sim permitir que esta possa trabalhar.-------------------------------------------------

Foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta que começou por responder ao Sr. Joaquim

Graça, referindo que não foi retirado o ponto de luz junto à sua casa pejo que deverá estar

fundida e será trocada muito em breve pois já foi pedida a intervenção da EDP. Referiu ainda
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que se dependesse dele teria convidado toda a Assembleia a estar presente na visita da

Câmara e que irá informar a população de Rio Tinto sobre a abertura do ATL no mês de

Agosto. Relativamente ao campo de futebol, o mesmo é gerido pela Associação Oesportiva

que é autónoma e só poderá intervir caso seja solicitado. Em resposta ao Sr. Justino Costa,

referiu que as contas são publicadas a pedido da Assembleia de Freguesia e normalmente

estão em ata, disse também que o prazo para o empreiteiro repor o pavimento da Rua da

Cultura já tinha expirado pelo que teve que ser a Junta a suportar o custo. Aproveitou para

agradecer ainda ao Centro Paroquial pela maneira como recebeu o 'executivo da Câmara

Municipal equea substituição das árvores na avenida era uma necessidade pelo aumento de

reclamações pela resina que caía e danificava os carros, o pavimento e passeios que estavam a

ser destruídos e pela forma como tapavam a vista arquitetónica para o Centro Paroquial e para

a Igreja. Foi pedida autorização à Câmara Municipal que deferiu a substituição assim como a

requalificação do espaço em redor do monumento aos ex-combatentes. Em resposta ao Sr.

José Carreira referiu o Sr. Presidente da Junta que as placas colocadas junto a estradas são da

responsabilidade da concessionária e que serão colocadas quando estiver pronto o plano da

zona da Areia. Quanto ao multibanco já foi dado o aval positivo por parte do perito que se

deslocou à freguesia pelo que estará para breve a sua colocação. O horário do cemitério é

realmente um pouco desajustado mas deverá manter-se pelo facto de existir falta de mão-de-

obra, o caminho do Girão está em apreciação e o saneamento deverá estar conduído em 2020

segundo previsão da Câmara Municipal de Esposende. Quanto aos terrenos para a construção

do futuro Centro Social estão neste momento pendentes para negociação algumas parcelas de

terreno e as áreas podem ser consultadas na secretaria da Junta de Freguesia. -----------------

O Sr. Presidente da Assembleia João faria, de forma a esclarecer a atual situação da aquisição

dos terrenos para construção do futuro Centro Social, expôs que estão até ao momento vinte e

nove parcelas adquiridas com escritura, que perfaz um total de 7944 m2,seis parcelas com

contrato de promessa de compra e venda com 1707 m2 e por fim encontram-se por adquirir

dezasseis parcelas com um total de 5598 m2. --------------

O presidente da Assembleia tomou ainda a palavra para fazer uma alusão ao 25 de Abril e à

liberdade conquistada e que nos permite estar presentes e falar abertamente sobre os

assuntos que aqui debatemos e opinamos durante as sessões. -----------------------------------------
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E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembléia de Freguesia agradeceu o civismo e

a presença de todos dando por encerrada a sessão ordinária da qual se lavrou a presente ata

que vai ser assinada pelo Presidente da AssembJeia e respetivos Secretários. ----------------------

o Presidente: ~~,.......:::-.-----

1.º Secretário: ~_.--M=.,..:::==--+-\~""'~,----

~\

2.º Secretário: -..;.(~~l-"c-&,--,-,:>!..ü-l-'~='..:::;a.~_E=-=S::Cili==-~",-,,0LsR-<....:D=--...;s.=--
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