
    

    

                                                                                            FREGUESIA DA BRANCAFREGUESIA DA BRANCAFREGUESIA DA BRANCAFREGUESIA DA BRANCA 

                          Rua do Mundo Novo, n.º 1 - Laginhas 

                                   3850-576 BRANCA ALB 

Tel.: 234 548 328 

Fax.: 234 548 107 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

  

 

 

 

       1 

 

  

ATA N.º 4 - 2013/2017 

 

             Sessão Ordinária de junho 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre da Junta de 

Freguesia, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia da Branca, presidida pela 

sua Presidente, Sandra Margarida Pereira Marcelino, secretariada pelo Primeiro Secretário, José 

Joaquim Ribeiro da Silva e pelo Segundo Secretário, Carlos Manuel Almeida Silva, com a 

presença dos seguintes membros: Isabel Maria Domingues Marques, Jorge Aurélio Silva 

Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva, Sandra Cristina Tavares da Silva, do CDS/PP, Ângelo 

José de Jesus Soares, Olga Marques Santos Ladeira, Abílio José Nunes Rodrigues, Lúcia Maria 

Azevedo Antão, Sérgio José Silva Pereira e Ana Filipa Jesus Figueiredo, do PPD/PSD.------------- 

Pela Junta de Freguesia, estiveram presentes o Sr. Presidente, José Carlos Estrela Coelho, 

o Sr. Secretário, José Manuel Sousa Soares, a Sra. Tesoureira, Cristina Gonçalves Valente e os 

Vogais Daniel Aguiar da Silva Pintor e Milton César Lopes Silva. ------------------------------------ 

 Declarada aberta a sessão pela Sra. Presidente da Assembleia, deu-se início à análise dos 

assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia, que se transcreve:------- 

A) Expediente e informações prestadas pela mesa; -------------------------------------------- 

B) Período antes da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------------  

C) Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------- 

1 – Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior; --------------------------------------- 

2 - Revisão ao Orçamento 2014; ---------------------------------------------------------------- 

3 - Outros assuntos de interesse.---------------------------------------------------------------- 

D) Período de intervenção do público. ----------------------------------------------------------  

 

A) Expediente e informações prestadas pela mesa -------------------------------------- 

A Sra. Presidente informou do pedido de renúncia de mandato apresentado por Pedro José 

Pereira Santos, no seguimento do qual foi feita a sua substituição pelo cidadão imediatamente 

seguinte da lista do PPD/PSD, no caso, Ana Filipa Jesus Figueiredo, a qual já foi convocada para 

a presente sessão e se encontra presente.------------------------------------------------------------ 
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Ato contínuo, procedeu à leitura da informação escrita prestada pela Junta de Freguesia ao 

conjunto de questões suscitadas na assembleia anterior pelos elementos do PPD/PSD, 

informação essa constante do documento que se junta com o n.º 1 e se dá aqui por 

integralmente reproduzido. ---------------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, Ângelo Soares pediu a palavra para formular o seu protesto referindo que 

não se considerava esclarecido e que também sabe ler legislação; acrescentou ainda que a 

informação foi prestada para além dos trinta dias previstos. ---------------------------------------- 

Ao que a Sra. Presidente esclareceu que o documento foi enviado no dia vinte e nove de 

maio e não haveria necessidade de convocar uma sessão extraordinária já que a presente já 

estava agendada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Por parte do executivo da Junta de Freguesia, o Sr. Presidente prestou as seguintes 

informações: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- "Rock in Branca" - encontro de bandas de garagem, no dia vinte e seis de junho; -------- 

- "Encontro de Gerações", a vinte e dois de junho, em parceria com o Rancho Folclórico 

Ecos da Memória, ocasião para a qual foi dirigido convite a todos os artesãos da freguesia para 

também estarem presentes. --------------------------------------------------------------------------- 

- "Festas da Vila da Branca", a decorrer de vinte e oito a trinta de junho, com especial 

ênfase na comemoração do vigésimo quinto aniversário da elevação da Branca à categoria de 

vila. Assim, haverá a registar os seguintes eventos: dia vinte e oito de junho, missa solene de 

homenagem a todos os ex-presidentes de junta já falecidos, seguida de romagem ao cemitério 

para colocação de coroa de flores; dia vinte e nove de junho, de manhã, caminhada e da parte 

da tarde, convívio com a presença das coletividades da freguesia; dia trinta de junho, pelas 

dezanove e trinta horas, no Centro Cultural da Branca, sessão solene de homenagem a todos os 

ex-presidentes da junta de freguesia. O Senhor Presidente aproveitou desde já para convidar 

todos os presentes para os referidos festejos. ------------------------------------------------------- 

- "Dia da Criança" na Junta de Freguesia, no dia trinta e um de maio. O Sr. Presidente 

realçou a forma como decorreu o evento, muito apreciado pelas crianças da freguesia, que 

marcaram presença em grande número, aproveitando também para agradecer a todas as 

entidades que apoiaram o referido evento. ----------------------------------------------------------- 

- Colocação de novos caixotes do lixo pela Câmara Municipal em vários pontos da 
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freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Passeio Sénior a Fátima, promovido pela Câmara Municipal - de registar que a Freguesia 

da Branca foi a mais representada do concelho. ----------------------------------------------------- 

- Divulgação da campanha "Papel Por Alimentos". --------------------------------------------- 

- "Albergaria Convida": o Grupo Desportivo de Soutelo cedeu o seu lugar á Comissão de 

Culto da Capela de Albergaria-a-Nova, pelo que este ano será esta a coletividade a marcar 

presença em representação da Branca. --------------------------------------------------------------- 

- Festa de encerramento do ano letivo do Agrupamento de Escolas da Branca, no próximo 

dia treze de junho: à semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia vai contribuir 

custeando os encargos com o som/luz e o palco; a Câmara Municipal, por seu lado, cede as 

barraquinhas para instalar no recinto. ---------------------------------------------------------------- 

- Pequenas intervenções/ reparações que têm sido feitas pelo funcionário da Junta um 

pouco por toda a freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte das mesas de voto, aquando das 

últimas Eleições Europeias. ---------------------------------------------------------------------------- 

B) Período antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------- 

- Nuno Silva: aproveitou para dar as boas-vindas ao novo membro da Assembleia de 

Freguesia, Ana Filipa Figueiredo. ---------------------------------------------------------------------- 

Felicitou o Grupo Desportivo e Recreativo de Soutelo pela boa época desportiva, realçando 

a subida do seu grupo de juniores à 1ª Divisão Distrital e bem assim o Branca Ativa, que 

registou um aumento significativo do número de atletas naturais da freguesia. ------------------- 

Felicitou também a Probranca pela festa do Dia da Criança e por promover o mês de maio 

como o mês da saúde.---------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigiu os sinceros parabéns a Bruno Moreira e a todos os elementos das bandas que 

participaram no evento "Pontes Sonoras", em parceria com a APPCDM, evento marcado pela 

alegria contagiante e laços que se criaram entre todas as pessoas envolvidas. -------------------- 

Realçou também a boa colaboração entre a Junta de Freguesia e a Farmácia Confiança que 

resultou na excelente caminhada recentemente realizada. ------------------------------------------ 

Bem assim, felicitou o executivo e todas as entidades do comércio local que se 

empenharam na realização da festa do Dia da Criança, que juntou um número de crianças 
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acima do esperado, sinal de que a população da freguesia está recetiva a estes eventos e 

agradecida pelos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda a realização de algumas pequenas obras na freguesia que aguardavam 

resolução há muito tempo, como seja, o buraco que foi tapado a seguir à passagem de nível do 

Churrasquinho, e que ali estava há anos; a colocação de caixotes do lixo e substituição de 

lâmpadas fundidas na iluminação pública que tanta falta faziam. ----------------------------------- 

- Olga Ladeira: agradeceu o envio da proposta de ata e do Regimento da Assembleia de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionou qual o ponto de situação da A32 e sobre o possivel encerramento da Escola do 

Souto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ângelo Soares: questionou sobre se o ex- presidente da Junta de Freguesia já tinha sido 

ouvido sobre as anomalias nas contas do executivo anterior. --------------------------------------- 

- Abílio Rodrigues: questionou sobre se o troço da A32 Albergaria-Coimbra já estaria a ser 

construido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Neste momento, foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para 

que prestasse os esclarecimentos que tivesse por convenientes, pelo que por si foi dito o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto à A32, esclareceu que pelo que sabe tem havido várias reuniões entre os 

Presidentes de Câmara de Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Águeda e o Secretário de 

Estado da Tutela; foi inclusivamente convidado a participar numa dessas reuniões que terá 

lugar este mês, mas não poderá comparecer por estar ausente do país na ocasião. Considera 

que este executivo camarário está a fazer um bom trabalho, e que se antes se tivesse feito 

assim, talvez neste momento não se estivesse neste impasse. Acrescentou que a ideia será 

afastar esta via do nosso concelho, para nascente da Ribeira de Fráguas, até porque Sever do 

Vouga tem manifestado claro interesse em tê-la no seu território. --------------------------------- 

Quanto ao encerramento da escola do Souto informou que o protocolo que prevê o 

encerramento existe mesmo e está assinado; no entanto, a Câmara Municipal está a trabalhar 

no sentido de evitar esse fecho. ----------------------------------------------------------------------- 

Referiu também que o atual executivo optou por não convocar o ex-presidente da Junta 

para esclarecer as contas da junta por iniciativa própria. ------------------------------------------- 
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- Ângelo Soares: solicitou, se assim fosse possivel, cópia do protocolo que prevê o 

encerramento da escola do Souto. -------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao protocolo de delegação de competências entre a Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia, o mesmo tem de constar de ponto próprio para discussão, o que não acontece na 

presente convocatória. --------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à A32, referiu que sabia de fonte própria que as obras só não avançaram 

porque não há verbas para isso, mas que a anterior câmara encetou diligências para a alteração 

do seu traçado, apenas não as divulgou na altura. -------------------------------------------------- 

- Quanto a este último aspeto, o Sr. Presidente da Junta referiu que tem grandes 

esperanças que se consiga fazer as alterações agora em apreciação. ------------------------------ 

- Olga Ladeira: considerou estranho que a escola do Souto ainda se mantenha aberta no 

presente se o seu encerramento era condição "sine qua non" da realização das obras nas 

Laginhas em dois mil e nove; além disso, as escolas só fecham quando não têm o número 

previsto de alunos, como foi o caso da escola de Nobrijo, que só tinha doze alunos. Já o Souto 

tem muitos alunos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lúcia Antão: depois do Presidente da Junta afirmar que " vai encetar tudo o que for 

possível para que este ano a escola não feche", referiu que neste momento a rede escolar já 

está definida - estamos em junho e já decorrem as matrículas, pelo que já tem de se saber 

quais as escolas que vão funcionar no próximo ano letivo. ------------------------------------------ 

- Sérgio Pereira: referiu que, mesmo não concordando, estes encerramentos são a lógica 

atual de concentração dos alunos em grandes centros escolares. ---------------------------------- 

- Presidente da Junta de Freguesia acrescentou que a escola do Souto tem cerca de 

quarenta e cinco alunos, ou seja, mais do que necessário para se manter aberta, além de que a 

fechar, os alunos teriam de ser colocados na escola das Laginhas, que não tem capacidade para 

receber tantas crianças. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Ângelo Soares: afirmou, por fim, que faltou prestar a informação sobre a atividade e 

situação financeira da Junta de Freguesia, nos termos do art. 9º, n.º 2, c), da Lei 75/2013, ao 

que o Sr. presidente da Junta de Freguesia respondeu "isso é o que o senhor diz". ---------------     

 C) Período da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------- 

1 - Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior. --------------------------------- 
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- Ângelo Soares: agradeceu o envio prévio da ata aos membros da assembleia. ------------ 

Quanto ás alterações sugeridas as mesmas serão introduzidas nos locais próprios, para o 

que serão fornecidas à mesa. 

Após os considerandos proferidos, foi a ata posta a votação e aprovada por maioria, com 

as respetivas alterações acima proferidas, com doze votos a favor e uma abstenção de Ana 

Filipa Figueiredo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Revisão ao Orçamento de 2014. ------------------------------------------------------ 

- Ângelo Soares: questionou a que se referiam, no capítulo da despesa, as verbas 

acrescidas de € 6.000,00 (seis mil euros) e € 20.000,00 (vinte mil euros), para aquisição de 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que os € 6.000,00 (seis mil euros) se 

destinam a limpezas e parque escolar, e os € 20.000,00 (vinte mil euros) ao parque escolar e 

regularização do registo dos bens da freguesia (€ 7.000,00 . sete mil euros), uma vez que, 

atualmente, apenas estão registados um terreno em Coche e a Capela de Nossa Senhora das 

Dores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nuno Silva: louvou a iniciativa de se proceder ao registo dos bens e considerou 

adequadas as verbas atribuidas pela primeira vez à Auranca, Clássicos de Soutelo e Centro 

Social Paroquial de S. Vicente. ------------------------------------------------------------------------ 

Realçou ainda a verba de cerca de € 11.000,00 (onze mil euros) destinada à manutenção 

dos espaços verdes da freguesia, que tanto precisam. ---------------------------------------------- 

- A este propósito, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia acrescentou que além desta 

verba, havia ainda a ter em conta que por via do protocolo de delegação de competências a 

Junta vai poder contar com dois funcionários ao seu serviço, durante 610 horas (seiscentas e 

dez), cada um. A Branca foi a única a aceitar este desafio e sabe que não se vai arrepender 

disso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lúcia Antão: considerou a verba atribuida aos Clássicos de Soutelo muito elevada em 

relação às atribuidas ao Centro Social Paroquial de São Vicente e Auranca, esta última a 

desenvolver trabalho na área do património. --------------------------------------------------------- 

- Presidente da Junta esclareceu que esta verba é única e se destina ao Passeio de 

Motorizadas que se realiza brevemente. Além disso, espera até ao fim do ano poder rever os 
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montantes atribuidos às outras duas entidades, assim tenha folga orçamental para isso. -------- 

- Ângelo Soares questionou se não poderia ser aqui comtemplada a dívida anteriormente 

acumulada ou se haverá algum impedimento legal a que tal suceda. ------------------------------ 

- Quanto a isto, o Senhor Presidente da Junta de imediato esclareceu que enquanto as 

entidades às quais foram reportadas as anomalias detetadas não se pronunciarem por escrito, 

não poderá incluir esses valores. Assim, terá de se continuar a aguardar a respetiva resposta. -- 

Posta à votação, foi a presente revisão aprovada com sete votos a favor, do CDS/PP e seis 

abstenções, do PPD/PSD, com a seguinte declaração de voto: "No documento já é referido o 

Protocolo de Delegação de Competências, mas o mesmo não foi trazido a discussão à 

Assembleia de Freguesia, nos termos do art. 9º, n.º 1, h) da lei 75/2013." ----------------------- 

3 - Outros assuntos de interesse:----------------------------------------------------------- 

- Nuno Silva: referiu que tinha em mente questionar se já houve resposta das entidades à 

denúncia das anomalias nas contas anteriores, mas tendo em conta que o Sr. Presidente já 

respondeu anteriormente, considera-se esclarecido. ------------------------------------------------- 

Questionou como está a situação das barraquinhas da Junta, atenta a proximidade de 

realização da festa de fim do ano letivo. -------------------------------------------------------------- 

A propósito da limpeza das casa de banho do cemitério, referiu que tem ouvido tecer 

grandes elogios à forma como as mesmas estão agora limpas, pelo que deve ser aqui deixada 

esta nota expressa. Por outro lado gostaria de saber em concreto quem está a fazer essas 

limpezas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ângelo Soares pediu a palavra para, relativamente à questão das barraquinhas, 

esclarecer que em 1999-2000, por altura do décimo aniversário da elevação a vila, a Probranca 

com a colaboração da Junta e a Assembleia de Freguesia, decidiram organizar uma Feira à 

Moda Antiga. Na ocasião, o Dr. Flausino ofereceu a madeira e o Sr. Faria a mão-de-obra e 

fizeram-se duas ou três barracas. Já em dois mil e quatro, e por altura da realização da Ceia 

Medieval, adquiriu-se louça e mais madeira, em concreto, uns cepos toscos de pinho para 

mesas e bancos, que acabaram por apodrecer por aí, segundo disse. ------------------------------  

- Lúcia Antão referiu o seguinte: por ocasião da Feira à Moda Antiga, a Probranca fez duas 

ou três barraquinhas para vender pão tradicional e no ano seguinte, mandou fazer mais 

algumas. Como na altura, estava instalada no pré-fabricado atrás da junta, os seus pertences 
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eram guardados debaixo do palco. -------------------------------------------------------------------- 

Em dois mil e quatro, aquando da Ceia Medieval, a Junta de Freguesia apoiou a iniciativa 

pagando as madeiras necessárias para o efeito, que pensa serem as correspondentes à fatura 

agora exibida pelo Presidente da Junta. -------------------------------------------------------------- 

Acrescentou que os panos das primeiras barraquinhas se estragaram e a Junta de 

Freguesia ofereceu uns novos, que têm a inscrição "Junta de Freguesia da Branca". ------------- 

- No seguimento desta informação Nuno Silva questionou se a Junta já tinha recebido 

resposta às cartas que enviara à Probranca a solicitar a devolução das referidas barraquinhas. 

Mais referiu considerar curioso que as barraquinhas tenham sido levadas, mas os respetivos 

panos tenham ficado nas instalações da junta. ------------------------------------------------------- 

- Isabel Marques referiu que por diversas vezes veio à Junta de Freguesia pedir as 

barraquinhas, mesas e até louça para as festas do S. Julião, e nunca o ex-presidente da Junta 

se referiu a quem era o dono dessas coisas. --------------------------------------------------------- 

- Sérgio Pereira referiu que desde sempre houve muitas coisas da Probranca e da Armab 

nas instalações da Junta. Por exemplo, as cadeiras que estão neste momento no salão nobre 

são da Armab. Assim como muitas coisas que estavam debaixo do palco também eram dessas 

associações, como por exemplo, o busto do Padre Conde, entre muitas outras. ------------------- 

- Nuno Silva questionou se havia algum inventário de bens do tempo do anterior 

executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que o anterior executivo apenas 

deixou uma pequena relação de bens, como enunciado na própria, onde aliás constam 23 (vinte 

e três) cadeiras de napa preta, que presume serem as mesmas que há pouco foram referidas 

como pertencendo à Armab. --------------------------------------------------------------------------- 

- Nuno Silva referiu considerar muito grave que a Junta de Freguesia não tivesse o 

inventário dos seus próprios bens. -------------------------------------------------------------------- 

- Sr. Presidente da Junta acrescentou que o Sr. Faria terá dito que as barraquinhas não 

são da Junta de Freguesia. Mas, efetivamente, a Junta tem em sua posse documentos que 

contradizem esta posição - a fatura de aquisição de madeiras, a ata da Assembleia de Freguesia 

de outubro de dois mil e três onde se refere expressamente a aquisição de madeira para 

construir barraquinhas. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Por outro lado, a junta atual abordou a Serração de Soutelo, que na altura  forneceu as 

madeiras constantes da referida fatura, e que esclarecereu que pelas medidas e características 

descritas, seriam de todo adequadas a construir barraquinhas das do género em causa. --------- 

Acrescentou ainda que sendo as barraquinhas da Probranca, não havia necessidade de as 

andar a levar daqui durante a noite e logo após as eleições. ---------------------------------------- 

Leu ainda a carta enviada pela Probranca à junta em resposta ao primeiro pedido de 

devolução das barraquinhas, donde ressalta que aquela instituição estará disponivel para as 

emprestar sempre que a junta delas necessite e desde que estejam livres de utilização. --------- 

No seguimento desta missiva, a Junta de Freguesia dirigiu nova correspondência àquela 

instituição dando-lhe um prazo para entregar as barraquinhas, mas apesar de estar próximo o 

fim desse prazo ainda não houve qualquer resposta. ------------------------------------------------ 

- O Sr. Presidente exibiu ainda diversa correspondência dirigida à Junta de Freguesia ao 

longo dos anos a solicitar a cedência daquelas barraquinhas para diversos eventos. -------------- 

- Abilio Rodrigues referiu que na altura era presidente da Associação de Pais da EB e 

talvez haja alguma informação a este propósito nas atas das reuniões de direção da época. ----- 

- A sra. Tesoureira pediu a palavra para questionar se era assim que consideram estar a 

defender os interesses da freguesia. ------------------------------------------------------------------ 

- A este passo, e por referência a esta última intervenção, Ângelo Soares pediu a palavra 

para defesa da honra, ao que disse que nem a ela nem a nenhum dos presentes admite lições 

de moral, lealdade e competência sobre a forma de defender os interesses da freguesia. -------- 

- Lúcia Antão acrescentou que apenas relatou aquilo que viu porque participou nos 

eventos em questão e também não admite que se ponha em causa que não defende os 

interesses da freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Olga Ladeira, por seu lado, referiu fazer suas as palavras dos seus colegas porque 

também participou diretamente nas atividades. Apenas defende aquilo de que tem 

conhecimento próprio. --------------------------------------------------------------------------------- 

- O Presidente da Junta de Freguesia mais referiu que não tem dúvidas nenhumas de que 

se não tivessem perdido as eleições, as barraquinhas continuariam na junta. Considera que esta 

é uma atitude inqualificável e muito prejudicial para a própria freguesia. -------------------------- 

- Ao que Olga Ladeira retorquiu que nunca defenderia uma atuação dessas. ---------------- 
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- Sérgio Pereira questionou se as barracas foram mesmo levadas da junta durante a 

noite; ao que o Presidente da Junta respondeu que depois das eleições e antes da tomada de 

posse alguém lhe ligou um dia à noite a dar conta de que andavam na junta a carregar coisas, 

mas teve de responder que ainda não tinha acesso ao edificio porque não tinha tomado posse. - 

- Nuno Silva esclareceu que seria bom que os envolvidos estivessem de boa fé e tivessem 

bom senso nas suas ações. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Por fim, o Presidente da Junta lamentou mais uma vez a falta de resposta da instituição 

no prazo estipulado e indicou que já reuniu com os restantes membros do executivo para 

decidir o que fazer a seguir. --------------------------------------------------------------------------- 

- Quanto à limpeza das casas de banho do cemitério o Presidente esclareceu que antes 

era o Sr. Manuel Fontoura que a fazia, mas após o seu falecimento passaram a ser as pessoas 

dos estágios do IEFP- RSI ao serviço da junta; como entretanto estes contratos cessaram, 

passou a ser a Cristina Valente e também por vezes a Isabel Marques, membro desta 

assembleia, a fazer a limpeza de forma totalmente gratuita. No entanto, haverá novas 

candidaturas a estágios e pensa-se colmatar esta situação em breve. -----------------------------  

Quanto à abertura e o fecho do cemitério, é feito pelo Sr. Lutero, tudo através de um 

contrato agora formalizado por escrito, ainda que temporário, e que custa menos de metade do 

valor anteriormente pago por mês pela Junta de Freguesia. ---------------------------------------- 

- A Presidente da Assembleia questionou em que ponto se encontra a instalação do 

quiosque no cemitério. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta informou que sobre esta questão já houve uma reunião com o 

arquiteto da Câmara e o chefe da divisão de obras para construção de uma estrutura à entrada 

do cemitério onde funcionará o referido quiosque. --------------------------------------------------- 

- A este propósito Abílio Rodrigues aduziu que segundo se comenta a senhora que está à 

porta do cemitério a vender flores e velas diz mesmo que de lá já ninguém a tira; ao que o Sr. 

Presidente respondeu que no momento oportuno será aberto concurso e feita a adjudicação a 

quem apresentar a melhor proposta. ----------------------------------------------------------------- 

- Neste momento, Sérgio Pereira referiu que acabou de aceder a um documento referente 

ao fecho das escolas previsto para o próximo ano letivo, do qual consta que no concelho apenas 

fecham as escolas de Paus e da Igreja, em Valmaior. ----------------------------------------------- 
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- Lúcia Antão e Olga Ladeira reiteraram que nesta altura já o mapa de escolas a fechar 

está há muito definido. -------------------------------------------------------------------------------- 

D) Período de intervenção do público: -------------------------------------------------- 

- Pediu a palavra Hugo Soares, de Fradelos, que anunciou que no próximo dia vinte e dois 

de junho, a Coletividade Branca Ativa, secção cultural, levará a cabo o "Encontro de Tradições", 

a realizar na Junta de Freguesia da Branca.----------------------------------------------------------- 

Quanto à questão da propriedade das barraquinhas, referiu que as coletividades sempre 

as pediram à Junta de Freguesia porque nem sequer sabiam de quem eram. E, por exemplo, o 

fogão também é da Probranca e nunca ninguém lho pediu; aliás, ainda hoje continua no espaço 

debaixo do palco. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pediu também a palavra Luis Serafim Silva, de Albergaria-a-Nova, para dizer que as 

obras na ponte sobre o caminho de ferro se mantêm há muitos meses e parece que ainda se 

vão manter por muitos mais. E são transtornos e gastos incalculáveis para a população. -------- 

Quanto à questão das barraquinhas, considerou estar-se perante um grave contencioso 

entre a Junta de freguesia e uma IPSS de valor na freguesia que poderá deixar graves e 

indesejadas consequências. Considera que o ex-presidente da junta não deverá ser chamado a 

prestar esclarecimentos em sede de assembleia.; pensa que seria mais adequado ser a Junta de 

Freguesia e a Direção da instituição a disponibilizarem-se para resolver a questão 

definitivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Neste momento, a mesa sugeriu que talvez fosse adequado convocar o ex-presidente da 

Junta de Freguesia para tentar perceber melhor os contornos da situação, ao que todos os 

membros deram o seu assentimento, caso assim se entendesse. ---------------------------------- 

Por fim, a Presidente da Assembleia colocou à votação a aprovação em minuta do ponto 

n.º 2 - Revisão ao Orçamento de 2014, para efeitos da sua imediata executoriedade, nos 

termos do art. 57º, n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

A finalizar a sessão, o Sr. Presidente da Junta de Frguesia entregou aos membros da 

Assembleia os convites para as Festas da Vila. ------------------------------------------------------- 

E não havendo mais intervenções, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por 
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encerrada esta sessão, eram 00.15h -------------------------------------------------------------- 

  

 

A Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

___________________________________________________________ 

 

O Primeiro Secretário  

 

___________________________________________________________ 

 

O Segundo Secretário  

 

___________________________________________________________  


