Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º 1/2005
Aos vinte e dois dias do mês de Abril de dois mil e cinco, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Santa Catarina, na sua sede, a
que faltou o Sr. Helder Nunes.-----------------------------------------------------------------------------Por parte da Junta de Freguesia estava presente todo o executivo.------------------------------------Agendada para esta reunião estava a seguinte ordem de trabalhos:------------------------Ponto um – Período de antes da ordem do dia;----------------------------------------------------------Ponto dois – Informação do Presidente da Junta de Freguesia acerca das actividades da mesma;-Ponto três – Inauguração do Miradouro e de várias estradas e caminhos agrícolas no dia vinte e
quatro de Abril;----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Inauguração do Coreto e Largo da Capela do Casal da Coita;----------------------Ponto cinco – Delegação de competências da Câmara para a Junta de Freguesia;-------------------Ponto seis – Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia sobre a gestão
da Piscina e a inauguração desta dia quinze de Maio, pelas dezoito horas;---------------------------Ponto sete – Contas de Gerência da Junta de Freguesia do de dois mil e quatro;--------------------Ponto oito – Outros assuntos.-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia apresentou a todos os presentes cumprimentos de boas
vindas, após o que deu início aos trabalhos desta Sessão com a leitura das actas das duas
reuniões anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade.--------------------------------------De seguida deu a palavra aos presentes, e, não tendo havido intervenções neste período de antes
da ordem do dia, passou de imediato ao ponto dois da ordem de trabalhos, Informação do
Senhor Presidente da Junta sobre as actividades realizadas desde onze de Dezembro do ano
passado, que foram as seguintes:--------------------------------------------------------------------------Conclusão do caminho agrícola da Tabaleoa, no Casal da Marinha, com o respectivo tapete;-----Reparação do caminho agrícola das Relvas à Portela e ligação à Mata com o alargamento do
acesso junto ao rio com manilhas de dois metros por um metro de diâmetro e reparação da
estrada que liga o Campo da Bola à Bela Vista com touvenant;----------Reparação do caminho agrícola da Mata à Portela;-----------------------------------------------------Conclusão das obras do Miradouro, do Pátio da Capela da Granja Nova em calçada, do Coreto
assim como do espaço junto à Capela à do Casal da Coita;--------------------------------------------Colocação de bancos em pedra no Largo da Igreja de Santa Catarina assim como no Jardim
Público;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi já celebrada a escritura de compra ao Sr. Fernando Inácio do terreno para as moradias por
cento e trinta e cinco mil euros.----------------------------------------------------------------------------Foram alcatroadas:------------------------------------------------------------------------------------------A estrada do Campo da Bola até à vacaria do Raúl, a estrada do Campo da Bola ao Tarolo, nas
Relvas, a estrada da Carapinheira com ligação à Mata, a estrada junto ao Rui Paciência, ligação
da Mata às Relvas; no Casal da Marinha a Rua da Capela até à E.N. 360; a estrada do Casal
Leirião no extremo da Freguesia de Santa Catarina com a Benedita; a estrada que liga a Capela
do Casal da Coita e todo o espaço envolvente até à estrada principal. Foi ainda feito o
alcatroamento junto à escola da Mata.--------------------------------------------------------------------Foi colocado tapete na estrada do Casal do Rio-Santa Catarina, na estrada que liga Quinta da
Ferraria a Santa Catarina, assim como o arranjo do Largo da Associação do Casal do Bicho e
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Foi colocada a perfilagem na estrada da Zona Industrial à Granja Nova e Relvas com o
alargamento da estrada desde a Fonte da Granja Nova às Relvas.-------------------------------------Estão também em curso obras de grande reparação na estrada do Casal do Bicho-Val EspinheiroSanta Catarina.-----------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, referiu ainda o Sr. Presidente da Junta, que a Junta está a cumprir com o que se
comprometeu fazer.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa passou depois ao ponto três da ordem de trabalhos, em que usou da
palavra o Sr. Presidente da Junta explicando o que está planeado para a inaugurações do próximo
dia vinte e quatro e solicitando a melhor colaboração por parte dos membros desta Assembleia
para que tudo se concretize pelo melhor.
No ponto quatro usa da palavra mais uma vez o Sr. Presidente da Junta, explicando a todos o
programa da inauguração do coreto restaurado do Casal da Coita.-----------------------------------Quanto ao ponto cinco, foi analisado e discutido o documento referente à “Delegação de
Competências nas Freguesias”, o qual é parte integrante da presente acta, e dela consta
identificado como anexo número um, não tendo merecido quaisquer objecções por parte dos
membros desta Assembleia, pelo que se considera o acordo ratificado.-------------------------------Passou-se depois ao ponto seis tendo sido lido e discutido o “Protocolo de Gestão e Utilização
da Piscina Escolar de Santa Catarina”, conforme documento anexo à presente acta com o
número dois e que dela faz parte integrante. O Sr. Presidente da Junta referiu ainda ser este o
acordo possível. Usou ainda da palavra o Sr. Manuel Isaac que disse ser esta ainda uma fase de
experiência para todos. Submetido em seguida o documento à votação foi o mesmo aprovado
por unanimidade, ficando assente que a inauguração das piscinas se realizará no próximo dia
quinze de maio, pelas dezoito horas.----------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto sete, foi discutido o documento da Conta de Gerência da Junta de Freguesia, o
qual é parte integrante desta acta, identificado como anexo número três, tendo sido aprovado
com seis votos a favor e uma abstenção -----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa passou depois ao ponto oito da ordem de trabalhos. Começou por usar
da palavra o Sr. Diamantino Coito, que lembrou que continuam a faltar as placas toponímicas na
Rua da Mata da Quinta e na Travessa da Mata da Quinta. Referiu os buracos na Rua do Cruzeiro
e também um buraco junto à Capela que ainda não foram tapados. Perguntou ainda como está a
correr o processo da estrada dos Covões, ao que o Sr. Cabrita respondeu que continua no
Tribunal, não registando qualquer evolução até ao momento.-----------------------------------------O Sr. António Baldeiras Inácio referindo-se à estrada que liga o Casal do Rio à Quinta da
Ferraria pergunta se as valetas serão acimentadas, pois o tapete ficou muito alto. Questiona
também a substituição do vogal que renunciou ao mandato. A esta questão respondeu o Sr.
Presidente da Mesa, dizendo que diligenciou junto do partido pelo qual aquele vogal foi eleito
para que indicasse o substituto, sendo que, até à presente data, nada lhe foi comunicado.---------O Sr. Jorge Rocha reclama da situação da estrada que vai desde o Sr. Joaquim Henriques aos
Correias. Solicita ainda o alcatroamento da estrada da Mata ao Casal da Cruz e lembra de novo a
situação da estrada da Carapinheira que ainda não teve qualquer arranjo, insistindo na
necessidade de a arranjar para que as pessoas passem por onde devem e não causem prejuízos
passando em propriedade privada.-------------------------------------------------------------------------O Sr. Rui Santos congratula-se pelos arranjos efectuados na estrada do Casal do Bicho, apesar
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de ter sido necessário esperar oito anos.------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual e
para constar lavrei a presente acta, que depois de lida em voz alta irá ser assinada por mim e
pelos restantes membros desta Assembleia aqui presentes ser assinada.------------------------------Eram zero horas e quarenta minutos.----------------------------------------------------------------------
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