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--- SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA SETE DE JULHO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZASSETE. ------------------------------------------------------------------------------ Aos sete dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas e quarenta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sala de
reuniões do Edifício-Sede da Junta de Freguesia, nesta Vila de Alcanede, com a
seguinte ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------------------------- Ponto um: Informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------------------------- Ponto dois: Apresentação do dispositivo de combate a incêndios dos Bombeiros
Voluntários de Alcanede pelo Comandante da Corporação; ----------------------------------- Ponto três: Primeira Revisão ao Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
dezassete; --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Assuntos de interesse para a Freguesia; ----------------------------------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi ordenado que se procedesse à chamada,
tendo-se verificado o seguinte: --------------------------------------------------------------------- Presenças: Jorge Manuel Fernandes Rodrigues, Alda Manuela de Jesus Inácio
Costa, Carmen Teresa Aires Antunes Santos, Gilberto Manuel Augusto Leandro, Rui
Manuel Carreira dos Reis, Elvira Catarino Batista, Marco Paulo Pinheiro de Jesus
Inácio e Nuno Quitério Braz Lopes.
--- Ausências: António Manuel da Piedade Batista -------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da convocatória para a presente sessão, assim
como à leitura da correspondência existente nomeadamente de um requerimento
enviado pela Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, a solicitar justificação da sua
ausência à anterior sessão, que por motivos de ordem pessoal não pode estar presente e
Também de um requerimento da Sr.ª Elvira Catarino Batista, solicitando a justificação
da sua ausência à anterior sessão, que por motivos profissionais, a impedem de estar
presente e ainda um requerimento do Sr. António Manuel da Piedade Batista, que
também pede a justificação à sessão do dia tinta de junho. ------------------------------------ Os referidos pedidos de justificação de ausência foram aceites. -------------------------- Foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi remetida previamente a
todos os membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------
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--- Iniciado o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, pelo Sr. Presidente da
Assembleia, o mesmo referiu que recebeu uma proposta de louvor para submeter a
aprovação e que se todos os presentes concordassem seria posta a votação no ponto
dos outros assuntos. Todos os membros concordaram com a proposta apresentada-------- O ponto dois da ordem de trabalhos não será tratado nesta sessão da assembleia
dado que o Sr Comandante, Filipe Regueira, não tinha disponibilidade para estar
presente nesta sessão. No entanto, uma vez que esteve presente na anterior e apesar de
não ter havido sessão, o Sr. Comandante fez a apresentação do dispositivo de combate
a incêndios aos presentes. A apresentação será arquivada em pasta própria . -------------- De seguida o Sr Presidente da Assembleia, questionou os elementos desta
Assembleia se alguém pretendia fazer alguma intervenção, tendo usado da palavra o
Sr. Gilberto Leandro, que solicitou algumas informações sobre a estrada número
trezentos e sessenta e dois, sobre a sua passagem para o organismo Estradas de
Portugal e se a verba aprovada para a sua requalificação foi cabimentada.------------------ O Presidente da Assembleia, Sr Jorge Rodrigues, respondeu que a referida
estrada não é da competência da Junta de Freguesia de Alcanede, nem da Câmara
Municipal de Santarém e a única coisa que podem fazer são diligências no sentido de
tornar mais célere o processo. A Sr Presidente do Executivo, Cristina Neves, referiu
que o governo anterior cabimentou a verba de um milhão e duzentos mil euros para o
projeto de requalificação da EN362, que o concurso saiu em diário da republica no dia
01 de Abril de 2015, que estava prevista a sua execução entre 2017 e 2019, sabendo-se
agora no entanto, que tal como tanto outros, este projeto parece ter parado. O
executivo tem diligenciado várias vezes junto da CMS e da IP no sentido de conhecer
o projeto do traçado, assim como das travessias dos vários lugares com os respetivos
passeios. A CMS remeteu entretanto via email a planta dos passeios, mas só incluiu a
travessia de Alcanede.------------------------------------------------------------------------------- O Sr Jorge Rodrigues mostrou a sua indignação pelos comentários vindos a
público em algumas notícias saídas nos órgãos de comunicação social, onde o Sr
Engenheiro Rocha Pinto, candidato à Câmara Municipal de Santarém, através do
partido do CDS, referiu que precisaria apenas de duas máquinas para arranjar a já
referida estrada.--------------------------------------------------------------------------------------- Cristina Neves, Presidente do Executivo, referiu que manisfestou a sua
indignação por escrito à distrital do CDS relativamente aos comentários proferidos
pelo referido senhor, na qual pediu que informassem o candidato que se necessário a
JFA disponibilizaria as duas máquinas para o senhor fazer a estrada. Lamentou ainda
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que esse tipo de comentários em nada enaltece o debate político nesta altura da vida
desta freguesia, e que tal postura denigre a imagem do seu autor, tentando mostrar que
ao longo de tantos anos, nenhum autarca ou outra pessoa com responsabilidades civis
tiveram a visão de uma solução que aparentemente para esse senhor é tão simples. Tal
comentário só revelou total desconhecimento do Sr. Eng. Rocha Pinto sobre a
realidade da zona norte do concelho e sobre esta situação da EN 362 em concreto.-------- O Presidente da Assembleia de Freguesia, mostrou a sua solidariedade para com
os concelhos que foram fustigados pelos incêndios que ocorreram nestes últimos
tempos e que tomaram proporções catastróficas, provocando a desolação e a
devastação nas populações. Informou ainda que a junta fez uma recolha solidária de
bens de primeira necessidade e que uma comitiva desta freguesia fez a entrega em
Pedrógão Grande, no passado fim de semana. Destacou a forma como a junta procedeu
à recolha, à organização e catalogação exaustiva de todos os bens recolhidos,
dignificando desta forma a nossa freguesia.------------------------------------------------------ Após a intervenção do período antes da ordem do dia o Sr. Presidente da
Assembleia, deu início à ordem de trabalhos: --------------------------------------------------- Ponto Um: Informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; ------------------------------------------ Após ter lido a informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, o Sr.
Presidente da Assembleia, questionou sobre os alcatroamentos previstos.----------------- A Sra. Presidente, Cristina Neves, referiu que serão contempladas duas ruas no
Vale de Carro, Rua do Vale de Carro de Cima, Rua da Associação com a reparação do
abatimento permanente junto à coletividade; três ruas em Alcanede, sendo elas o Beco
do Coval, do Vale Freixo e rua do estaleiro; no Xartinho a rua do Casal; em Viegas
será a rua do Brejo até à rua da Chainça; em Mosteiros a Rua do Cemitério dos
Bacelos; em Valverde a rua do Alecrim. Informou ainda que a JFA submeteu a
apreciação da CMS ainda duas novas candidaturas para pavimentações na nossa
freguesia: uma para a pavimentação da estrada de ligação entre Viegas e Xartinho e
outra candidatura para contemplar, isto se ambas se forem aprovadas, a estrada entre o
Prado e a Espinheira; uma rua nos Mosteiros; uma rua em Valverde e além da rua será
feita uma retificação de uma situação de um aqueduto para escoar águas. Neste caso
específico será a junta a assumir este encargo, apesar da responsabilidade ser da
Câmara. No Prado será corrigida a entrada e serão alcatroadas duas pequenas ruas que
não foram contempladas anteriormente. Eventualmente, e se possível, será ainda
corrigida a entrada de Casais da Charneca, do lado da Aldeia da Ribeira.-----------------
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--- Sabendo que a Junta procede aos trabalhos de alcatroamento pela facilidade que
tem com a sua própria maquinaria e na obtenção de toutvenant, o Executivo irá tentar
negociar com a empresa que ganhar o concurso da estrada de Prado-Espinheira e
Viegas-Xartinho de forma a haver a maior rentabilidade financeira para a junta.----------- O Sr. Gilberto Leandro, questionou sobre a largura das estradas, tendo sido
esclarecido que será de quatro metros.------------------------------------------------------------ O Sr. Jorge Rodrigues, questionou onde será feito, este ano, o já tradicional
passeio dos avós da nossa freguesia e foi respondido que será às Caldas da Rainha.------- O Sr. Gilberto Leandro, alertou para o facto de não ter sido referida a reunião,
aquando da leitura da atividade da freguesia, com o Sr. Leonel Zibaia para tentar
encontrar uma solução para o alargamento do cemitério de Casais da Charneca, ao que
a Sra. Presidente do Executivo, esclareceu o que foi concretizado o compromisso de
compra e venda do terreno adjacente ao cemitério e agradeceu ao Sr. Gilberto Leandro
pela nota.----------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- Ponto Dois: Apresentação do dispositivo de combate a incêndios dos Bombeiros
Voluntários de Alcanede, pelo Comandante da Corporação; ---------------------------------- Conforme referido anteriormente este ponto não será tratado. ---------------------------- Ponto Três: Primeira Revisão ao Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
dezassete; --------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi lida e colocada à discussão e apreciação a
presente proposta sobre este assunto, apresentada pela Junta de Freguesia: ----------------- O Sr Gilberto Leandro, questionou relativamente à verba de 45000 euros
atribuída ao Parque Desportivo de Alcanede e se o mesmo valor corresponde aos
acertos da Câmara Municipal de Santarém com a freguesia ou se é um reforço novo.----- A Sra. Presidente, referiu que o reforço da verba tem a ver com o sucesso das
negociações que a JFA conseguiu junto do sr. Presidente da CMS no sentido de se
receberem logo que possível dois subsídios, um de vinte mil e outro de vinte e cinco
mil perfazendo assim os quarenta e cinco mil que consta no documento em análise.
Um destina-se a ressarcir a JFA pelo investimento do Parque Infantil de Alcanede que
está devidamente legalizado e pago, e o outro refere-se a uma forma de compensação
sugerida pela sra. Presidente pela devolução das instalações do JI à CMS para a
instalação do Núcleo Empresarial de Alcanede naquele espaço, que inicialmente se
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previam ficar no espaço inacabado por cima dos balneários do Parque Desportivo.
Considerando a mudança da decisão, foi negociado o valor que irá ajudar no
investimento que a JFA irá realizar para proceder à cobertura e vedação dos balneários
do parque desportivo de Alcanede. ---------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, deu a
palavra aos membros da Assembleia, tendo usado da palavra o Sr. Gilberto Leandro,
que questionou se a paragem de autocarro em Casais da Charneca já tinha sido
reparada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Sra. Presidente do Executivo, referiu que tanto a paragem como a base dos
ecopontos foram danificadas na sequência de um acidente rodoviário ocorrido no
local. Diante da falta de qualquer comparticipação quer da CMS quer dos acidentados,
pois infelizmente o condutor veio a falecer mais tarde, a JFA resolveu assumir as
reparações, assumindo os custos e evitando uma delonga dos seguros que
provavelmente tarde ou nunca chegariam.-------------------------------------------------------- A Sra. Cristina Neves, Presidente do Executivo, referiu ainda que a questão de
toponímia no Casal Quintino é um pouco demorada, mas que a Junta de Freguesia já
diligenciou esforços para o levantamento do nome das ruas e irá elaborar
posteriormente o edital que depois será enviado para a Câmara, agilizando desta forma
o processo que em si é um pouco moroso .------------------------------------------------------- Informou ainda que recebeu um mail da Administração Interna relativamente à
instalação do quartel da Guarda Nacional Republicana e que estão a ser feitas as
diligências necessárias. Foi referido pelos organismos competentes que serão
necessárias algumas reparações nomeadamente a construção de celas.----------------------- A Sra. Cristina Neves, referiu a questão dos acessórios para as bocas de incêndio,
nomeadamente quanto à urgente instalação de uma motobomba junto à lagoa do Vale
da Trave, assunto já referidos em sessões anteriores desta assembleia, tendo informado
que o Sr Presidente da CMS se está a tratar da questão.---------------------------------------- A Sra. Presidente do Executivo, referiu ainda que a questão dos Ecopontos do
Vale da Trave, colocada pelo Sr Henrique Cordeiro, já está resolvida.----------------------- Informou ainda que o Conselho Diretivo dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira,
Barreirinhas e Murteira irá proceder a alguns alcatroamentos e que os mesmos
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informaram a CMS, só após mais tarde o Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, mas não informaram a Junta de Freguesia. A JFA soube desta matéria
porque o Sr Presidente da CMS a convidou para ela o acompanhar a uma reunião às
instalações dos baldios. Esteve presente na dita reunião onde foi discutivo o
alcatroamente das estradas de acesso às zonas das pedreiras de modo a minimizar o
impacto ambiental do pó das pedreiras nas populações. Em acordo entre os baldios e a
CMS, o Sr Presidente comprometeu-se em disponibilizar um subsídio para colaborar
nesta obra, e todos concordaram que este assunto era de extrema importância para
todas as partes envolvidas.-------------------------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, questionou sobre os capitais dessa comissão de baldios e
os melhoramentos que deveriam ser feitos em toda a freguesia e não apenas na área de
abrangência dos baldios.---------------------------------------------------------------------------- A Sra. Cristina Neves, referiu que esse aspeto estravaza as suas competências, mas
que em bom rigor, estão a gerir de acordo com a aprovação legal da lei dos baldios.
Salientou que a Junta de Freguesia e o Conselho Diretivo de Baldios, ao contrário de
num passado recente, gozam hoje de boas relações, restabelecidas e reforçadas no
presente mandato, e tem havido uma boa articulação e entreajuda entre estes
organismos. Conseguiu-se um patamar de entendimento e de paz. Frisou ainda que
este clima de entendimento e de reaproximação entre entidades foi conseguida graças
ao perfil dos seus intervenientes e ao passo dado pelo Executivo da Junta de Freguesia
de Alcanede ao solicitar a ajuda e intervenção do conselho diretivo com o corta-balsas
na zona de intervenção do conselho diretivo. Desde esse momento a disponibilidade
tem acontecido. A JFA continua a assumir as suas competências em matéria da
limpeza dos lugares, mas naturalmente aceita a colaboração desse equipamento, e
colabora com outras frentes de atividade, ou de mediação de assuntos de interesse
junto da CMS ----------------------------------------------------------------------------------------- A Sra. Cristina Neves, referiu a existência de um edital publicado depois da
assembleia de abril que tem a ver com a lei dos poços. Informou que houve algumas
fiscalizações por parte da Guarda Nacional Republicana que autuou alguns fregueses
por não cumprirem as regras de cobertura dos poços. Mais propriamente, notificou os
proprietários e agora será a Câmara Municipal de Santarém a multar as pessoas.
Referiu que o Sr Presidente da CMS mandou suspender as coimas porque se verificou
que alguns foram autuados indevidamente, nomeadamente e a título de exemplo, até
de poços que não eram seus.----------------------------------------------------------------------
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--- A mesma referiu-se ainda sobre a empreitada de substituição da conduta de água na
estrada entre Mosteiros e Gançaria e que será dado início à empreitada tendo a mesma
sido adjudicada à empresa Pinto e Braz Lda. As obras incidirão sobre a substituição de
rede de águas nas localidades de Mosteiros, Viegas e Gançaria e nos seguintes
arruamentos: Rua Nossa Senhora dos Enfermos em Mosteiros, a Rua 12 de Janeiro em
Viegas, a Rua Engenheiro Nuno Liberato e a Rua Dr Silvino Sequeira na Gançaria.------ Após nova abordagem sobre a doação de espólio à Biblioteca de Alcanede tanto por
parte do Sr. Presidente da AF, como por parte da Sra. Presidente do Executivo, foi
devidamente retomado para esclarecimento dos presentes em aditamento ao já
anunciado assunto em sessão anterior. A Sra Presidente agradeceu em nome da JFA e
reforçou a importância da oferta dirigida aos leitores da biblioteca da nossa freguesia
da obra “Alcanede minha Mátria “ do autor Joaquim Victorino, um filho da nossa
freguesia, mais concretamente dos Mosteiros atualmente a viver no norte do país.
Trata-se de uma compilação histórica e fotográfica de vários monumentos e lugares da
nossa freguesia que certamente irá enriquecer o espólio da nossa biblioteca. A obra já
se encontra disponível para consulta. ------------------------------------------------------------- Após a explicação do Sr. Presidente da AF, acerca da grandiosa e inestimável
doação a título póstumo do Sr. Coronel Augusto Fernandes do Carmo de cerca de
3000 livros provenientes da sua biblioteca pessoal gentilmente encaminhada para
Alcanede através dos seus filhos, o Dr. Jorge Carmo e a Dra. Teresa Carmo Melo
Brito, na qual se vislumbra a imensa panóplia de todas as áreas da literatura nacional e
internacional, a Sra. Presidente do Executivo, informou que a colocação de uma
estagiária na Junta de Freguesia de Alcanede está a agora permitir a catalogação de
todo o espólio doado à biblioteca enaltecendo desta forma mais uma vez as doações
recebidas, dando conta que ambas serão devidamente agradecidas oficialmente pela
JFA por ofício.---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, procedeu à leitura do voto de louvor a Tomás José
Conceição Barreiros e à Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira, tendo o mesmo
sido provado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- A Sra. Cristina Neves referiu que a autarquia tem verificado com agrado a
evolução desportiva dos atletas de downhill, sendo a equipa uma referência a nível
nacional. A mesma enalteceu o trabalho, a evolução, o esforço e a dedicação do Tomás
José Conceição Barreiros, que se sagrou campeão nacional na modalidade, no seu
escalão. Destacou ainda que a junta tem apoiado a Equipa, sempre que possível, com a
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cedência do transporte. Este voto de louvor será enviado ao clube e ao atleta em
questão.------------------------------------------------------------------------------------------------ Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Em virtude da inexistência de quaisquer outros pedidos de intervenção e da
ausência de outros assuntos a tratar em conformidade com o disposto no número três,
do artigo trinta e um, do Regimento, conjugado com o número três, do artigo
quinquagésimo sétimo do anexo I à Lei número setenta e cinco/dois mil e treze de
doze de setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar, em minuta a presente ata
para que possa produzir efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------- Eram vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos, quando o Sr. Presidente da
Assembleia deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente ata, redigida
pelos secretários da Assembleia as quais conjuntamente a subscrevem e assinam com o
Sr. Presidente da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ----------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
(Jorge Manuel Fernandes Rodrigues)

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
(Alda Manuela de Jesus Inácio Costa)

--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________
(Carmen Teresa Aires Antunes Santos)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

