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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, a fim 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 
primeiramente o Presidente da Assembleia, explicado aos presentes o motivo 
de mudança de sala, e passando de seguida a palavra ao Sr. Presidente da 
Junta. ------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ---- Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na 
Freguesia nos últimos meses: ----------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, declarou que 
este ano a junta não propõe à assembleia qualquer aumento de taxas, 
atendendo à realidade económica e financeira nacional. Passou a informar 
sobre os trabalhos realizados nos últimos três meses, na freguesia: -------- 

a) Conclusão dos passeios na Rua Principal de Serro Ventoso em colaboração 
com o IEP (Instituto de Estradas de Portugal). A Junta de Freguesia 
recebeu algumas reclamações de moradores pelo facto de os passeios não 
terminarem no final das últimas casas, mas o que foi acordado não 
permitia mais metros. No entanto a Junta ainda conseguiu fazer a zona 
entre o armazém “Móveis Meia Dúzia” e a casa do Virgílio, dizendo que 
suportaria essas despesas, mas pensamos que não nos irão ser debitadas.  

b) A casa Mortuária está em fase de acabamentos finais. Aguardamos alguns 
orçamentos para esta última fase, mas esperamos na próxima Assembleia 
já a podermos ir visitar, estando já concluída. ---------------------------------- 

c) Requalificação da zona envolvente à Igreja de Chão das Pias em 
colaboração com a Comissão da Capela e a Câmara Municipal de Porto de 
Mós. Esta obra foi feita muito rápido o que não quer dizer que esteja mal 
feita, mas o andamento foi tão repentino devido à data de inauguração. -- 

d) Foram executadas valetas em cimento, em Serro Ventoso, no início da Rua 
do Moinho, da estrada que vai para a Bezerra. Junto à casa da professora 
Maria Adelaide foi pedido a colocação de passeio rebaixado devido ao 
estado de saúde do seu marido. --------------------------------------------------- 

e) Também estamos a tentar embelezar o lugar do Gingil e Sobreira. Não só 
arranjar uma valeta ou outra, mas vamos tentar fazer a terra em completo 
para ter um aspecto cuidado. ------------------------------------------------------ 

f) Foi colocado um tubo de drenagem junto de duas moradias na Avenida 
Nova, para posterior colocação de calçada pelo proprietário. Também foi 
colocada a tubagem para levar a água da Barragem à parte sul de Serro 
Ventoso. ----------------------------------------------------------------------------- 

g) A Junta de freguesia arranjou o fontanário junto ao Grupo Recreativo e 
Desportivo de Serro Ventoso, que se encontrava degradado. ---------------- 

h) Foi feito um acordo com proprietário para um pequeno alargamento em 
Chão das Pias, cedendo a Junta de Freguesia um trabalho de máquina 
(abrir uma fossa e arranjar um muro). ------------------------------------------- 

i) Iniciámos a reconversão da rotunda tirando as bombas. Vamos colocar 
mais iluminação e espaço verde com elemento decorativo. A ideia é dar 



ACTA N.º03_2007  Página 3 de 6 

uma imagem diferente para a entrada de Serro Ventoso. Pensamos em 
reaproveitar as bombas para a Barragem. --------------------------------------- 

j) Foram feitos muros em pedra, na estrada que foi alargada, na Bezerra. 
Existe ainda uma zona que não foi possível o acordo com os proprietários 
para o alargamento. ----------------------------------------------------------------- 

k) Estabelecemos protocolo com o Centro de Novas oportunidades da 
Batalha, para formação, na sede da Junta de Freguesia. Esta autarquia 
também se preocupa com a formação das pessoas pelo que decidiu fazer 
este protocolo, não ganhamos nada a nível monetário, apenas cedemos 
as instalações e proporcionamos a oportunidade à população adulta da 
freguesia, bem como de outras freguesias de melhorarem as suas 
habilitações literárias. Estamos contentes com êxito alcançado, pois já 
excedemos as cem inscrições, muito além das nossas expectativas. ------- 

l) Adquirimos equipamento informático hardware e software, tendo sido 
adquirido além do existente um programa de registo de património, já 
que a junta não tinha nada para controlar a existência do património. A 
junta não tinha qualquer necessidade de fazer esta aquisição, mas como 
fomos assaltados na noite de vinte e seis para vinte e sete de Setembro, 
e levaram todo o equipamento informático, máquina de café, o cofre-
forte, ficamos sem nada, até as cópias de segurança levaram, temos que 
recomeçar tudo de novo. ----------------------------------------------------------- 

i.)A Sr.ª Célia Rosa observou que a junta deveria ter um alarme. ----------- 
ii.) O Sr. Manuel Alfredo referiu que já no ano passado, chamou a atenção 

para a colocação de um alarme. -------------------------------------------------- 
iii.) O Sr. Saúl Saraiva afirmou que o alarme não é impedimento para os 

larápios, até porque eles contornam esse obstáculo, sem que ninguém dê 
conta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

iv.)O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, concorda 
que deveríamos ter alarme, mas para já a Junta apenas fez um seguro, e 
quando mudarmos a casa mortuária para as novas instalações iremos 
partir a cave da junta e criar condições com um cofre na parede e fazer 
divisões em pladur, sendo dada mais segurança à junta. --------------------- 

m) A Junta adquiriu uma máquina de lavar loiça para efectuar serviço em S. 
Silvestre e Casais do Chão, à semelhança do que já havia feito com as 
restantes associações da freguesia, ficando assim dotadas de condições 
para fazer face às exigências da ASAE (Autoridade de Segurança 
Económica e Alimentar). ----------------------------------------------------------- 

n) Efectuamos acordo com o proprietário da papelaria da Mendiga, para 
dinamizar o quiosque. Agora estão criadas as condições para o quiosque 
funcionar, é dinâmico e tem uma papelaria a funcionar. Actualmente 
temos uma renda de oitenta euros, sendo um valor irrisório, a junta 
gostaria de saber a opinião do órgão deliberativo sobre a possibilidade de 
em vez de recebermos este valor mensal, ser entregue nas escolas 
jornais, revistas e materiais escolares, neste primeiro ano, podendo em 
anos seguintes ser complementado com um valor. ---------------------------- 

i.)O Sr. Leonel Santos concordou com esta ideia, bem como os restantes 
membros da assembleia. ------------------------------------------------ 

o) Vai ser redesenhado o rés-do-chão da Junta de Freguesia, para deslocar 
os serviços (tirar as paredes interiores e colocar pladur no novo formato).   
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p) Antes de terminar a exposição e de se predispor a responder a eventuais 
questões, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, 
informou que as obras do arranjo do Centro na Bezerra são para começar 
ainda este ano. ----------------------------------------------------------------------  

q) Após exposição do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Saúl 
Presidente da Assembleia passou a palavra aos membros da 
assembleia para colocarem as questões que considerem pertinentes. ------ 

i.)O Sr. Fernando Santos observou que já a chegar o final do ano. ----- 
ii.) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a Junta ainda 

contínua a pagar a nova Extensão de Saúde, e que não temos capacidade 
de fazer tudo ao mesmo tempo. A remodelação da cave da Junta também 
nos vai custar cerca de quinze a vinte mil euros, mas esclareceu que a 
Bezerra é uma prioridade para realizar a curto prazo. A junta também 
pretende colocar barras de protecção perto da zona do miradouro de 
Chão das Pias. -------------------------------------------------- 

iii.) O Sr. Manuel Alfredo pediu esclarecimento sobre o projecto da 
barragem. ---------------------------------------------------------------------------  

iv.)O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que já temos o 
projecto falta ser discutido, mas a Junta não tem capacidades para o 
executar no imediato. ------------------------------------------------------------- 

v.)O Sr. Leonel Santos perguntou para quando a execução de passeios no 
Mato Velho, foi falado execução de trabalhos em Gingil, Sobreira, Chão 
das Pias, Bezerra, e no Mato Velho o que está projecto para esse lugar? – 

i.)O Sr. Manuel Alfredo sugere que antes de fazer os passeios, primeiro 
deverá alinhar os muros. ----------------------------------------------------------- 

ii.) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclareceu que a Junta não 
é proprietária de estradas camarárias nem nacionais, pelo que os arranjos 
de melhoria e manutenção dessas estradas são da competência da 
Câmara e IEP respectivamente, a Junta pode apenas pressionar estas 
entidades para executarem os melhoramentos das vias e os passeios. ---- 

iii.) O Sr. Manuel Alfredo pede que a Junta apresente um documento como 
já fez o pedido para execução de passeios no Mato Velho. ------------------- 

iv.)O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que já foi feito o 
pedido de passeios para a freguesia, mas especificamente para o lugar de 
Mato Velho não enviou nenhum pedido às entidades competentes. Do 
pedido efectuado foi estabelecido o acordo com o IEP para execução de 
passeios em Serro Ventoso, apenas até ao limite que todos têm 
conhecimento, sendo objectivo da Junta levar a execução desses passeios 
até ao cemitério da Freguesia. Mas esclareceu o Sr. Manuel que já foi 
feito um pedido, para colocarem semáforos de controlo de velocidade 
para o lugar de Mato Velho. ------------------------------------------------------- 

v.)O Sr. Leonel Santos referiu que é prioritário a execução de passeios nas 
povoações, já que estes obrigam os carros a baixar velocidades, podendo 
na sua opinião, deixar para mais tarde, o troço que falta até ao cemitério. 

vi.)O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, declarou que a junta de 
freguesia não tem orçamento para executar mais. ---------------------------- 

vii.)O Sr. Leonel Santos argumenta que não estamos a falar de orçamento 
da Junta, mas de pedir ao IEP, que estes passeios são prioritários, 
justificando com as reclamações da população da zona do vale. ------------ 
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viii.) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, responde que a razão de 
querer terminar o troço até ao cemitério é por estarmos a falar de apenas 
quatrocentos metros. -------------------------------------------------------------- 

ix.) A Sr.ª Célia Rosa observou que a junta deveria terminar a cisterna que 
começou há bastante tempo na Bezerra, ou pretendem deixá-la assim 
considerando-a já como acabada. ------------------------------------------------ 

x.) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclareceu que a junta tem 
tentado manter a cisterna limpa e com aspecto cuidado, não estando 
ainda a obra terminada, mas para já, o actual orçamento não permite 
investir lá mais dinheiro. ---------------------------------------------------------- 

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 quarenta e cinco 
minutos, lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ----------------------- 
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