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ATA N.º 5 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma 

horas, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, reuniu a 

Assembleia de Freguesia em reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Informação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia 

bem como da situação financeira. 

2 – Autorização de escritura de justificação por usucapião de imóveis. 

3 – Autorização para doação de imóveis à Freguesia das Gândaras. 

4 – Apreciação e votação de alterações à toponímia. 

Registando-se a ausência dos membros Fernanda Almeida e Hélder Ferreira, sem as 

mesmas terem sido justificadas, o Presidente da Assembleia, Carlos Santos, abriu a 

sessão começando por saudar os presentes dando de imediato início aos trabalhos. 

Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o 

mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado. Não se 

registando qualquer inscrição, o Presidente passou ao período antes da Ordem de 

Trabalhos, submetendo a votação da Ata número quatro de dois mil e catorze, tendo 

sido aprovada por unanimidade.  

Inscreveram-se para este período Carlos Soares, Mário Fontes e João Santos. 

Carlos Soares questionou sobre as obras da rua do Chão Novo e as novas instalações de 

saúde. 

Mário Fontes questionou sobre o ponto de situação da intervenção na rua do Soito e na 

rua da Fonte, bem como sobre as questões de toponímia na zona de Cabeço do Moiro, 

Levegadas e Vale Maceira. 

João Santos destacou o importante exemplo de cidadania participativa demonstrada 

pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, nomeadamente na intervenção da rua 

Conselheiro Vicente Ferrer e no processo da reorganização do Projeto Educativo 

Concelhio. Salientou ainda a presença da Junta de Freguesia na Mostra Comercial e 

Industrial do Concelho e o boletim informativo. 

Em resposta, António Marçal referiu que as intervenções na rua Conselheiro Vicente 

Ferrer, onde se inclui a empreitada da Rua da Chão Novo, estão em curso, prevendo-se 

que os trabalhos tenham início no mês de julho. Relativamente às novas instalações de 

saúde, atendendo a que o proprietário do equipamento é a ARS Centro, de momento 

não existem informações sobre a sua entrada em funcionamento. 

Relativamente às questões levantadas por Mário Fontes informou que a Junta está 

atenta à necessária intervenção e que a toponímia será concluída logo que possível. 
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Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, informação escrita do senhor Presidente da 

Junta acerca da atividade da autarquia bem como da situação financeira. O Presidente 

da Junta, António Marçal, procedeu a uma breve explanação de diversas atividades 

promovidas nos meses de abril, maio e junho de 2014, destacando as limpezas 

efetuadas na freguesia, bem como a manutenção de estradas, caminhos e linhas de água 

durante este período. 

Entrando no Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, autorização de escritura de 

justificação por usucapião de imóveis, António Marçal procedeu a uma breve 

explanação sobre a situação de dois imóveis no limite da freguesia com a freguesia das 

Gândaras e sobre a pertinência dos mesmos passarem para a posse da Junta de 

Freguesia das Gândaras, conforme proposto no terceiro ponto da ordem de trabalhos. 

Colocada à votação, o segundo e o terceiro pontos foram aprovados por unanimidade. 

Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação de alterações à toponímia. 

Tendo por base um abaixo-assinado apresentado por moradores de Cova do Lobo e 

Marco do Espinho, propondo a alteração do nome da rua da Escola para “Rua Estrada 

Principal” ou “Rua Estrada Nova”, a Assembleia de Freguesia aprovou por unanimidade 

enviar a referida proposta à Comissão Municipal de Toponímia. 

João Santos propôs a atribuição de um voto de confiança à Mesa para redigir e aprovar 

a Ata em minuta com a redação que for mais conveniente. Colocado à votação a 

proposta foi aprovada por unanimidade.     

E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia 

às vinte e duas horas e vinte e cinco minutos. Foi elaborada a presente ata que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada pela Mesa. 

O Presidente da Mesa 

_________________________________ 

(Carlos Manuel de Jesus Santos) 

O Primeiro Secretário 

_________________________________ 

(João António Martins dos Santos) 

A Segunda Secretária 

_________________________________ 

(Ana Filipa Rodrigues Sêco) 


