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 JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO 

 

 
 

 
 
 

ACTA N.º 03/2006 
       

 
Data da reunião ordinária: 31/07/2006 

 
Início da reunião: 21h30m 

Términos da reunião: 23h30m 
 

Local da reunião: Sede da Junta de Freguesia de Serro Ventoso 
 
 
 

Membros da Assembleia de Freguesia que compareceram à reunião: 
 
Presidente:  Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos 
  
1º Secretário: José António Cordeiro da Silva 
Vogais:  Leonel Martins dos Santos 
   Arménio Ribeiro Henriques  

Célia Maria Bento Morgado Rosa 
 

 
 

Faltas justificadas:  
 
Vogais:  Manuel Alfredo Henriques Vicente 
2º Secretário: Fernando Manuel Gomes Santos  
       
    

  
 
Membros de Executivo da Junta de Freguesia que compareceram à 
reunião: 
 
Presidente:  Carlos Manuel Neto Venda  
Tesoureiro:  Ernesto Norberto da Trindade 
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--------------------------------------ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- 
 
-------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, desejando um 
bom trabalho a todos os presentes. ------------------------------------------------------- 
--------- Deu-se então cinco minutos para os membros da Assembleia lerem a Acta da 
última reunião, afim de a mesma ser votada. ---------------------------------------------
--------- Após a leitura a acta foi aprovada por unanimidade. -------------------------- 
-------- Esta reunião não tem nenhum ponto da ordem do dia, sendo apenas para 
que a Junta dê conhecimento dos trabalhos efectuados nos últimos três meses e 
apresentação dos trabalhos realizar nos próximos meses. Assim o Presidente da 
Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------------------- 
1. Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na Freguesia nos 
últimos três meses: ----------------------------------------------------------------
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou sobre os 
trabalhos realizados em: ------------------------------------------------------------- 
a) Infra-estruturas: Conclusão das obras junto á casa Paroquial; Conclusão do 

painel de Azulejos junto á rotunda; Arranjo da Barragem (primeira fase: cinco 
senhoras fizeram a limpeza de ervas; segunda fase: os pedreiros taparam os 
buracos com cimento e com um produto cola certificado; terceira fase: os 
pedreiros também fizeram o arranjo de muros e a sua pintura); Marcação dos 
estacionamentos no parque da Extensão de Saúde, e pequenos fornecimentos 
para conclusão da obra; Conclusão da colocação de novos números em toda a 
freguesia, estando praticamente terminada a colocação de placas de 
identificação de ruas, que estavam em falta e outras novas que foi necessário 
aplicar. -------------------------------------------------------------------------- 

b) Projectos – Valorização de Espaços Urbanos: Foi mandado executar o 
projecto de valorização da Zona frontal da Barragem. A Junta de freguesia 
tem a intenção de adquirir o terreno em frente aos depósitos da água da 
barragem ao Sr. Arlindo, se a Assembleia concordar, para melhorar o aspecto 
paisagístico, estando já a desenvolver um projecto para este efeito com a 
arquitecta; Foi entregue na AMLEI, projecto Leader referente ao arranjo do 
Centro da Bezerra que esperamos vir a ser aprovado á semelhança do que 
aconteceu com a valorização do centro de Serro Ventoso. --------------------- 

c) Actividades Culturais e Acção Social: realizou-se o passeio com os idosos 
da freguesia, que a Junta de Freguesia Serro Ventoso tem vindo a apostar há 
três anos, em proporcionar a esta geração algo que jamais teriam a 
possibilidade de fazer individualmente por sua iniciativa, pelo que é integrado 
neste passeio um programa completo: A Junta de freguesia apoia os 
escuteiros, e além destes está a colaborar com grupo de jovens que possam 
criar sinergias e desenvolver algumas actividades que permitam interligar 
jovens de vários lugares da freguesia, tendo-lhe sido atribuído um subsídio de 
€100,00 (cem euros). --------------------------------------------------------- 

d) Outras actividades: Prevê-se para finais de Agosto, o início das obras pelo 
IEP e Junta nas drenagens e passeios em Serro Ventoso; Foram oferecidas 
duas máquinas de lavar loiça industriais: uma à Associação da Bezerra e 
Figueirinhas e outra à Igreja Paroquial de Serro Ventoso, podendo esta ser 
usada, quando necessário pelo Grupo Desportivo de Serro Ventoso. A Junta 
disponibiliza-se a dotar as capelas de S.Silvestre, Casais do Chão e Chão das 
Pias, com este equipamento se as mesmas o solicitarem à Autarquia, 
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atendendo ao Princípio da Igualdade. A despesa destas máquinas irá ser 
liquidada ao longo de quatro prestações, pelo que dá para integrar no 
Orçamento da Autarquia, sem necessidade de ajustes; Foi feita limpeza de 
valetas e silvas em praticamente toda a freguesia com o tractor da Câmara 
Municipal; O processo do Brasão da Freguesia está concluído, tendo-se 
comprado um estandarte de bandeiras, o selo branco e carimbos automáticos 
que já se encontram em uso na documentação emitida pela Freguesia. -------- 

e) Trabalhos em Curso: Levantamentos topográficos de Terreno atrás do 
Clube, zona restante até ao cemitério e da zona de acesso à fórnea em Chão 
das Pias. Correcção da iluminação à entrada de Serro Ventoso, este vai ser um 
trabalho progressivo, começando com 4 projectores junto à rotunda; Estamos 
a receber orçamentos para o Polidesportivo Descoberto; Ficou mais ou menos 
acordado com as pessoas de Chão das Pias a implantação de um projecto 
base para a parte pública que envolve o exterior da capela desse lugar, que 
será financiado numa grande parte pela Junta e Câmara. ------------------------- 
i. O Sr. Leonel Santos interveio para alertar a Junta que também 
deverá comparticipar nas obras públicas de S.Silvestre e Casais do Chão. -------- 
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclarece 
que o espaço junto à capela dos Casais do Chão em calçada e com candeeiros 
foi financiada em parte pela Junta e Câmara Municipal. Em S. Silvestre não há 
uma zona pública que salta à vista, se encontrarem alguma situação que seja 
possível fazer uma intervenção deste tipo, alertem a autarquia para a realização 
da mesma. Informo ainda que a Junta esta para executar entretanto a 
marcação da estrada camarária que vai de Serro Ventoso ao Miradouro de Chão 
das Pias, já que esta estrada está um perigo, pois é uma zona de muito 
nevoeiro. -------------------------- 
ii. O Sr. José António, refere que a Junta de Freguesia deveria 
apresentar o custo em concreto de cada obra à Assembleia de Freguesia, nunca 
se sabe os custos dos projectos realizados na freguesia. Assim gostaria de 
saber quanto despendeu a Junta para o Painel de Azulejos. ------------------------
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda referiu que 
nunca foi solicitado por nenhum membro da Assembleia estes valores, e por 
isso nunca os apresentou. A Junta gastou €6.045,00 com o painel 
(8,82m/2,00m), e referiu ainda que não tem qualquer interesse em esconder 
essa informação, pelo que a partir de agora quando a Junta terminar os 
projectos irá informar este órgão o custo que foi suportado com os mesmos. --- 
iii. O Sr. Leonel Santos, alerta que a freguesia não tem nos seus limites 
nenhuma placa a dar as boas vindas, e já que o brasão da freguesia já está 
concluído, poderiam fazer-se essas placas com o brasão implementado. ---------
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda informa que 
a empresa que pintou o painel de azulejos ofereceu à Junta duas placas em 
azulejo para esse efeito. Se gostarem de azulejo podemos aproveitar, embora 
em opinião própria considere, que o azulejo é um material que não se integra 
nas características da nossa terra, para ficar á entrada da freguesia.-------------- 
-------- O Sr. Saúl Saraiva sugere uma parede em pedra com placa a dar as 
boas vindas. --------------------------------------------------------------------------------- 
-------- O Sr. Leonel Santos responsabiliza-se em fazer levantamentos e 
estudos de placas existentes em outras freguesias para termos algo engraçado 
e relacionado com a nossa Freguesia. --------------------------------------------------- 
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iv. O Sr. Leonel Santos, pergunta à Junta se não é possível mudar a 
tubagem da barragem para os fontanários, já que a nossa água tem um gosto 
diferente da água da Mendiga. ----------------------------------------------------------- 
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda informa que 
não existe dados em concreto onde passa a tubagem, que pode pedir ao 
Francisco Custódio para desenhar mais ou menos onde passam efectuar essa 
mudança. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------- O Sr. Leonel Santos sugere que se faça uma nova tubagem provisória, 
sem mexer na tubagem existente, ou seja, esquecer o antigo e projectar uma 
nova para melhorar a qualidade da água. ---------------------------------------------- 
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda considera 
ser uma boa sugestão, e irá ter em conta esta ideia de começar a colocar a 
nova tubagem para ligar um dia mais tarde. ------------------------------------------- 

2. Polidesportivo de Serro Ventoso: --------------------------------------------- 
-------- A Junta de Freguesia Serro Ventoso tem vindo a tentar ornamentar as áreas 
de zonas públicas ao longo destes anos, pelo que gostaria de implantar uma zona 
desportiva no espaço da eira da máquina. Assim gostaria de saber a opinião da 
Assembleia se a construção do Polidesportivo deveria ser atrás do clube actual ou na 
zona da eira da máquina, já que o actual executivo da Câmara deu a entender que 
só seria autorizada a construção deste atrás do actual clube. ----------------------------- 
-------- O Sr. Leonel Santos pergunta como estamos em termos de PDM para a 
construção do Polidesportivo, na eira da máquina. ------------------------------------------ 
-------- O Sr. José António, questiona se insistirmos na construção no local 
diferente da opinião apresentada pela Câmara actual se o licenciamento da obra é 
possível, pois podemos estar a insistir com algo sem hipótese de construção.----------  
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda esclarece que o 
PDM chega ao cemitério, considerando que as autarquias devem ter uma linha 
orientação futura adaptando-as às leis vigentes, e procurar lutar pelo melhor para a 
freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- O Sr. Saúl Saraiva sugere que a Assembleia se manifeste a favor ou contra 
a construção do polidesportivo na eira da máquina, para desenvolvimento de uma 
futura zona desportiva. ---------------------------------------------------------------------------
-------- Após apreciação de todos os membros sobre o exposto a Assembleia 
manifestou-se a favor da construção do polidesportivo e da futura zona desportiva, 
na zona da eira da máquina, em Serro Ventoso. -------------------------------------- 
-------- Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público presente na 
reunião, foi declarada encerrada a reunião, pelo Sr. Presidente da Assembleia de 
Freguesia, pelas vinte e três horas e trinta minutos, lavrando-se a presente acta 
que vai ser assinada. ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente: 

____________________________________________ 

Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos 

 

O 1º Secretário: 

____________________________________________ 

José António Cordeiro da Silva 

 

O 2º Secretário: 

____________________________________________ 

Fernando Manuel Gomes Santos 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 


