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 JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO 

 

 
 

 
 

ATA N.º 03/2013 
       

 
Data da reunião ordinária: 25/09/2013 

 
Início da reunião: 19h49m 

Términos da reunião: 20h17m 
 

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 
1ª Secretária: Catarina Amado dos Santos 
2º Secretário: Luís Narciso Martins Fortunato  
   
Vogais:  Maria José Santo da Silva 
   Carlos Jorge da Silva Amado  
   Gonçalo Bento Anastácio  
 
Faltas justificadas dos membros da Assembleia de Freguesia: 
 
Vogal:   Célia Maria Bento Morgado Rosa 
   
 
 
 
 
 
    
Membros de Executivo da Junta de Freguesia que compareceram à 
reunião: 
 
Presidente:  Carlos Manuel Neto Venda  
Secretário:  João Carlos Pereira Marques 
Tesoureiro:  Ernesto Norberto da Trindade 
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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------ 
 
-------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia 
vinte e cinco de Setembro de dois mil e treze, pelas dezanove horas e 
quarenta e nove minutos, na sede da Junta de Freguesia de Serro Ventoso. -- 
--------Os membros da Assembleia, leram a ata da última reunião, afim de a 
mesma ser votada. -----------------------------------------------------------------------
-------- Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. -----------------------
-------- Passou-se então à discussão dos assuntos da ordem do dia, tendo o 
Presidente da Assembleia, passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- 
1. Informação sobre os trabalhos efectuados: O Presidente da Junta 
começou por informar esta assembleia, normalmente serve para aprovar as 
taxas a aplicar no ano seguinte, mas desta vez vamos deixar esse ponto para 
o novo executivo apresentar na assembleia de Dezembro. Agradeceu a todos 
os elementos da Assembleia de Freguesia a colaboração que deram à 
freguesia, nunca houve aqui mistura de assuntos pessoais com os assuntos 
discutidos na assembleia de freguesia. Este executivo sempre teve um rumo 
bem definido, se assim continuar a assembleia de freguesia tem a sua tarefa 
muito facilitada. Quanto aos trabalhos realizados foram os passeios até ao 
cemitério que ainda estão em execução; construímos uma paragem de 
autocarro em Casais do Chão dando a esta localidade uma entrada mais 
nobre; O projecto do cemitério também já se encontra na Câmara para 
aprovação, após a redução do projecto inicial, para os parâmetros legais; 
deixamos o projecto da Ludoteca com três orçamentos já pedidos; o próximo 
executivo se entender pode avançar com estas obras; deixamos ainda 
projecto para a zona sul de Serro Ventoso e para recuperação a zona da 
antiga lixeira em Chão das Pias. Termino com a intenção de vir sempre 
participar como público nas Assembleia de freguesia, independentemente dos 
resultados das eleições, e eventualmente como membro autárquico.  

i) A Sr.ª Maria José agradeceu e retribui o agradecimento, observando que 
tivemos sempre um executivo que desenvolveu um excelente trabalho na  
freguesia, e só temos é de agradecer. ------------------------------------------------ 

ii) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou 
ainda que o posto dos CTT vai ser informatizado e modernizado e isso implica 
prestarmos mais serviços á população, tais como pagamentos de Impostos ao 
estado, pagamento de portagens, entre outros, o André vai fazer ter de fazer 
um estágio para se adaptar á nova realidade, e a Márcia também terá 
formação para poder apoiar o André, a fim deste ficar mais responsável pela 
prestação de serviços aos CTT. ao mas brevemente iremos começar a receber 
esses metros. ------------------------------ 

iii) O Sr. Carlos Jorge afirmou que ainda não recebeu todos os apoios 
prometidos ao Grupo Desportivo, e perguntou qual o apoio que a autarquia 
vai dar para as obras realizadas na sede do clube. Relembrou ainda que há 
quatro anos, referiu que estávamos todos para o mesmo, tudo o que fiz foi na 
perspectiva de ajudar e indicar alguns caminhos, uns aceites outros não. 
Considera que a assembleia deveria ter sido mais interventiva e participada 
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por todos, pedindo desculpa se foi alguma vez incorrecto com alguém. 
Termina afirmando que gostou de estar aqui, e observou que a freguesia 
deve agradecer ao Carlos Venda, alertando-o que se for eleito não se esqueça 
de Serro Ventoso.------------------------------------------------------------------------- 

iv) O Sr. Presidente da Assembleia alerta que as desculpas não se pedem 
evitam-se, mas não houve aqui situações que pudessem ofender ninguém. 
Como estamos mesmo a terminar o nosso mandato, como Presidente desta 
Assembleia quero agradecer a todo o executivo, aos membros da assembleia 
pela sua assiduidade e participação, á Márcia pela sua disponibilidade. Nas 
nossas assembleias nunca houve rigidez, mas abertura, isso deve-se muito ao 
Carlos Venda, a quem devemos agradecer mais uma vez. Concluo com a 
certeza que o saldo é muito positivo, espero que seja reconhecido por outras  
freguesias e por quem nos visita, porque somos capazes de fazer bem e 
receber bem.  Como temos público presente vou dar a palavra a quem quiser.  

v) O Sr. José Neto Venda, afirmou que numa assembleia há sempre 
discussões que ficam cá dentro. Eu posso testemunhar que participei na 
assembleia. O Carlos Venda  tem feito uma coisa que é essencial, deu provas 
concretas e fez um bom trabalho. É por isso que acredito nele, até coloquei o 
meu carro em sentidos proibidos para chamar a atenção das pessoas, para 
olharem para o cartaz dele, este senhor merece ter destaque. Termino com 
um muito obrigada! ---------------------------------------------------------------------- 

vi) O Sr. Gonçalo Anastácio observou que não vai fazer parte da próxima 
assembleia, mas promete que sempre que tiver disponibilidade virá assistir.-- 

vii) ---- Não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a 
reunião, pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, pelas vinte 
horas e dezassete minutos, lavrando-se a presente ata que vai ser assinada. -
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 


