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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia nove
de Julho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e vinte minutos,
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. ---------------------------- 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 à Assembleia dos trabalhos efectuados na
Freguesia nos últimos meses e outros assuntos: -------------------i)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou
sobre os trabalhos realizados nos últimos meses, na freguesia estando
disponível para esclarecer algumas dúvidas ou receber algumas sugestões. --ii)
O Sr. Saúl Saraiva, refere que já faz parte do projecto da Junta de
Freguesia de Serro Ventoso a alguns anos e que a atitude desta autarquia é
um pouco diferente das restantes autarquias do nosso concelho. Nós temos
vindo a aumentar o património, comprando terrenos para mais tarde executar
obras, as restantes autarquias vendem património para realizarem receita. É
de louvar o rumo que temos seguido, pois estamos a acrescentar valor para a
Freguesia. Gostaria ainda de solicitar esclarecimento sobre o projecto da Mina
da Bezerra, se estamos a trabalhar em conjunto com o projecto do município,
para aquela zona ou se estamos a trabalhar individualmente. -------------------iii)
A Sr.ª Célia Rosa, pede esclarecimento sobre a casa mortuária
inacabada, na Av. Nova em Serro Ventoso e a obra da cisterna na Bezerra
inacabada, são para continuar por acabar ou está previsto o acabamento para
breve. -------------------------------------------------------------------------------------iv) A Sr.ª Maria José pergunta se é necessário ter alguma autorização da
Junta para a população usar o parque de merendas e fazer lá pic-nic’s. -------v) O Sr. Presidente da Junta esclareceu que a nossa freguesia começou
por reorganizar um espaço que gera receita, as pedreiras. Temos tido uma
boa fonte de rendimento que nos tem permitido fazer alguns
investimentos. Embora a nossa filosofia nunca tenha sido fazer projectos
só com base no dinheiro que dispomos nas contas bancárias. Nós
projectamos a freguesia a médio longo prazo e vamo-nos esforçando cada
vez mais arranjar receitas para custear as obras projectadas. Este ano, já
conseguimos receber mais duas rendas de pedreiras, que se encontravam
desactivadas a algum tempo. Mas alertamos a assembleia que se as
pedreiras terminarem a exploração entretanto a freguesia tem capacidade
de solver todos os compromissos assumidos, mesmo sem a receita da
renda das pedreiras. Mais informo que esta autarquia tem-se vindo a
dedicar á rede viária, deixando um pouco para trás a área social. Este ano
estamos para investir um pouco mais nesta área, pensamos comprar uma
carrinha de transporte de pessoas, com um ano, para ser mais em conta
do que uma carrinha nova, para dinamizar as pessoas da terceira idade da
freguesia, que apenas têm como actividade o passeio de idosos anual.
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vi)

vii)

viii)
ix)

x)

Vamos procurar dinamizar esta facha etária levando-os à piscina e
actividades culturais, e também as crianças da escola podem necessitar de
participar em actividades curriculares ou outras, sendo a carrinha um meio
indispensável para a dinamização destas duas fachas etárias. Quanto ao
esclarecimento das intervenções dos membros da assembleia o Sr.
Presidente da Junta refere que o Sr. Herlânder já conversou com a nossa
Junta, tendo-se predisposto a fazer uma exposição de todo o espólio
existente das Minas da Bezerra. A Junta comprometeu-se a arranjar um
espaço onde essa exposição pudesse ser apresentada ao público. Vamos
aproveitar o espaço da Casa Mortuária inacabada da Av. Nova e dinamizar
esse espaço com o Centro de Interpretação da Minas da Bezerra.
Apresentamos este projecto ao Município de Porto de Mós e sugerimos
que este fizesse ligação com o projecto que a Câmara tem para a zona da
linha e das Minas da Bezerra. Poderíamos requalificar as entradas da Mina,
bem como a zona do Bairro Mineiro e, fazer um passeio pedestre
sinalizando todos os locais alusivos á área mineira na Bezerra. Não
mostraram interesse pelo nosso projecto. ---------------------------------------O Sr. Saúl Saraiva, refere que já esteve com o projecto da Câmara e
observou que o alcatrão da estrada do Campo da Bola ás Figueirinhas vai
ser todo arrancado e substituído por brita. Também observou que vão ser
construídos, na zona do campo da bola, uns balneários e um parque de
bicicletas. Seria bom que a população local tivesse conhecimento destas
alterações, bem como a Junta de Freguesia interligasse os projectos que
tem com os da Câmara, para se conseguir fazer algo de interessante para
dinamizar o turismo nesta zona. --------------------------------------------------O Sr. Gonçalo Anastácio observa que o Centro de Interpretação das
minas faria todo sentido ser na Bezerra, perto das Minas ou da linha de
comboio. Não concorda com a requalificação da casa mortuária inacabada
para o centro de interpretação das minas, este ficaria muito deslocalizado
das minas e não faz sentido. A Junta poderia ver a hipótese de comprar na
Bezerra uma casa velha para restaurar, ou ver a possibilidade de construir
esse centro junto aos balneários do campo da bola. Para a casa da Av.
Nova poderia ver um espaço para dinamizar os idosos ou outra parte da
área social. ---------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Célia Rosa, refere que nessa casa da Av. Nova também se poderia
fazer uma biblioteca para a freguesia. -------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta também concorda que o centro de
interpretação das minas estaria bem localizado na Bezerra, mas se não
tiver possibilidade que este seja uma realidade na Bezerra, será em Serro
Ventoso, podendo no futuro ser na Bezerra. Havendo o espaço vamos
utiliza-lo, o que não invalida que seja utilizado para uma ludoteca ou outro
projecto mais tarde, quando o centro de interpretação das minas tiver um
espaço na Bezerra. Se Câmara não quiser ir connosco vamos sozinhos,
mas a exposição do espólio das minas vai ser uma realidade neste
mandato. Vamos procurar receber escolas ter um programa interessante
para receber o turismo escolar e sénior, onde a carrinha que iremos
adquirir poderá ser uma mais valia para dinamizar este projecto. ----------A Sr.ª Maria José alerta a Junta de freguesia para mandar reparar o ar
condicionado da segunda sala da casa mortuária nova, que pinga água
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xi)
xii)

xiii)

xiv)

dentro da sala. Gostaria que a Junta de Freguesia colocasse placas de
indicação para a casa mortuária, para a extensão de saúde e para junta de
freguesia, uma vez que muitas pessoas procuram essa indicação no centro
do lugar.-------------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Catarina Santos, pede a colocação de uma placa a indicar Casais
do Chão no entroncamento de S. Silvestre. -------------------------------------O Sr. Gonçalo Anastácio observa que o portão do cemitério encontra-se
muitas vezes aberto á noite, e dá muito mau aspecto, um ar de abandono.
Deveria existir horário de fecho do cemitério. Também chama a atenção
da Junta de Freguesia do pó de pedra que está a escorrer pela Serra
d’Aire, considerando abuso da empresa que explora a pedreira, dando
muito mau aspecto e sendo o péssimo cartão de visita para os turistas que
visitam a freguesia. Seria bom que alguém interviesse para evitar essas
situações abusivas. ------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta declarou que irá providenciar a colocação das
placas indicativas, que já existiram, mas foram vandalizadas. No que diz
respeito ao cemitério da freguesia, a junta já teve uma pessoa
responsável por abrir e fechar o cemitério, e tinha um horário aprovado
pela assembleia de freguesia, no entanto havia muitas pessoas a reclamar
que gostariam de visitar o cemitério e que não tinham horários
compatíveis com o horário de abertura e fecho, tendo-se abdicado deste
serviço. Se esta assembleia entender que se deve voltar a abrir e fechar o
cemitério num horário fixo, poderemos responsabilizar alguém de prestar
esse serviço à autarquia. Relativamente à empresa que explora a pedreira
que tem pó de pedra a escorrer pela serra abaixo, a Junta de Freguesia já
foi ao local, e o PNSAC já entreviu. Estamos a aguardar a resolução da
situação, mas a Junta não capacidade para autuar, nem para fazer
cumprir a lei, existem outras entidades competentes que devem dar
resolução ao problema. ----------------------------- 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 duas horas e trinta e cinco
minutos, lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. -----------------
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