ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
FERMENTELOS, REALIZADA AOS VINTE
E NOVE DIAS DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS

ATA NÚMERO DOZE
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, na sede da Junta de Freguesia de Fermentelos, realizou-se uma sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------Ponto um: Período destinado à intervenção do público. -------------------------------------------------------Ponto dois: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. ----------------------------------------------------Ponto três: Período antes da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Período da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------Ponto quatro ponto um: Apreciação, discussão e votação do Contrato Comodato a realizar entre a
Junta de Freguesia e a Associação Cultural e Recreativa Projecto Jovem de Fermentelos; -------------Ponto quatro ponto dois: Informação relativa a atividades realizadas e a realizar pela Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes, Gabriel Pires, Alfredo Santos, Luísa Dias, Rui Moreto, Helena Timóteo. Pedro
Inácio pediu suspensão de mandato, sendo substituído por José Lopes. João Gomes pediu
suspensão de mandato, sendo substituído por Artur Neves. A Junta de Freguesia fez-se
representar pelo Presidente Carlos Nolasco, a Secretária Rosa Moreto e o Tesoureiro Mário Pinhal.
Estiveram ausentes Sérgio Dias e Olga Pinho. ----------------------------------------------------------------------A sessão foi presidida pelo Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, e secretariada pelos
Secretários Luísa Dias e Alfredo Santos. -----------------------------------------------------------------------------No ponto um – Período destinado à intervenção do público: o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Gabriel Pires deu a palavra ao público presente, tendo a mesma sido solicitada por
Gilberto Pires e Hélder Rosa. ---------------------------------------------------------------------------------Gilberto Pires tomou da palavra para agradecer em nome do Projecto Jovem a colaboração da
Junta de Freguesia ao longo destes dois anos, especialmente na compra do terreno. ----------Hélder Rosa congratulou a Junta de Freguesia pela organização das Férias Desportivas, pela
repavimentação de algumas estradas de Fermentelos e pela iniciativa do curso para adultos
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“Inglês 8-80”. Relativamente ao Plano de Atividades do próximo ano sugeriu que na Rua Vale da
Estrada a Junta de Freguesia fizesse um estudo para preservar a Chaminé de Cerâmica em
memória da Indústria. Para terminar questionou em que ponto de situação se encontra a
Requalificação do Largo da Senhora da Saúde. --------------------------------------------------------------------Em resposta ao exposto, o Presidente da Junta, Carlos Nolasco, referiu que a Junta faz o que está
ao seu alcance para colaborar com todas as associações. Relativamente ao arranjo das estradas é
da inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Águeda, o que a Junta reforça é pedir
intervenção para situações que não estejam tão bem nas estradas. Já alertou a Câmara Municipal
de Águeda para o arranjo dos buracos junto do Apeadeiro Bar e na Rua do Passadouro. Quanto à
Chaminé, é de particulares, no entanto, podemos sensibilizar e incentivar para a sua preservação.
A obra no Largo da Senhora da Saúde, o Presidente da Câmara Municipal de Águeda garantiu que
seria feita no seu mandato, e sempre que foram solicitadas informações à Junta, foram dadas
respostas rápidas, por isso acredita na palavra do Presidente da Câmara. ---------------------------------Alfredo Santos usou da palavra para comunicar que pensa existir uma lei que obriga a preservar as
Chaminés das Cerâmicas antigas. -------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois – Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Presidente da Assembleia de
Freguesia, Gabriel Pires, usou da palavra dizendo que a leitura e aprovação da ata será adiada para
a próxima assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três - Período antes da ordem do dia: Artur Neves interveio questionando a decisão que
levou à reunião relativamente ao destino do auditório. --------------------------------------------------------O Presidente da Junta, Carlos Nolasco, em sua resposta refere que falou com pessoas
especializadas, e a resposta que obteve foi que não há perigo do auditório ruir. Quanto à
demolição prefere ir conservando o auditório até ao final da obra, pois o Presidente da Câmara
Municipal de Águeda referiu que podia ser efectuada a sua demolição em qualquer altura. ---------Rui Moreto deu os parabéns ao Presidente da Junta de Freguesia por, mesmo sendo contra a sua
vontade, aceitar a posição da Assembleia de Freguesia de demolir o auditório. Acredita que com a
obra concluída e já sem auditório, estamos em condições de estudar uma nova estrutura. ----------Luísa Dias questionou se seria benéfico validar essa posição relativamente ao arranjo do arraial e
que ficasse em ata a decisão tomada. -------------------------------------------------------------------------------Artur Neves alertou para a retirada da terra de um pinhal na Rua do Rio quem vai para o Bico e
que a mesma poderá criar derrocada em tempo de chuva, questionando o que poderia ser feito
para evitar algum perigo. Alertou também para a Rua do Pelicano a existência de uma Figueira que
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está a impedir o estacionamento. Comunicou que na Travessa do Cepo Mouro está a placa deitada
no chão e é preciso ser reposta para sinalizar a rua. -------------------------------------------------------------Rui Moreto alertou para as votações do Orçamento Participativo 2016 que terminam dia trinta de
setembro e referiu que este ano está a ser mais difícil devido à falta de conclusão dos projectos do
Orçamento Participativo 2015. Apelou aos presentes para mobilizar amigos e família para a
votação. Relativamente à Pateira questionou se seria possível a limpeza junto das margens da
mesma antes de vir a chuva de forma a evitar que os jacintos se espalhem. Sugeriu se haveria
possibilidade de tornar o caminho junto da margem da Pateira mais acessível a quem faz
caminhadas e anda de bicicleta, uma espécie de pista ciclável. -----------------------------------------------O Presidente da Junta, Carlos Nolasco, tomou da palavra começando por reforçar que demolir o
auditório ainda não, mas não será impedimento para avançar com a obra. No que diz respeito à
retirada da terra agradeceu a informação referindo que entrará em contacto com os proprietários.
Relativamente à Figueira na Rua do Pelicano serão cortados os ramos nos próximos dias, já temos
autorização. Quanto à placa da Travessa do Cepo Mouro temos de corrigir a situação.
Relativamente à votação do Orçamento Participativo 2016, tem vindo muita gente à Junta votar e
vamos continuar a apelar e a sensibilizar as pessoas para votar. A remoção dos jacintos é um
problema da Pateira, e é uma questão que vale a pena colocar ao Presidente da Câmara Municipal
de Águeda. A ceifeira já devia ter vindo, e o Presidente sabe muito bem como está a situação. Na
Alameda Comissário Belarmino se o piso for de paralelos e um inverno rigoroso o piso acaba por
levantar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto quatro ponto um - Apreciação, discussão e votação do Contrato Comodato a realizar
entre a Junta de Freguesia e a Associação Cultural e Recreativa Projecto Jovem de Fermentelos:
O Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, passou a palavra ao Presidente do Executivo, Carlos
Nolasco, para esclarecer que o Projecto Jovem transferiu para a Junta de Freguesia a totalidade do
valor pago pela aquisição do terreno. Apresentou-se o Contrato Comodato para que a Associação
possa utilizar o terreno para as suas atividades, sempre e enquanto a associação mantiver
atividade. José Lopes questionou o contrato em relação a um ponto do mesmo. Depois das
explicações procedeu-se à votação, tendo o mesmo sido aprovado com uma abstenção. -------------No ponto quatro ponto dois – Informação relativa a atividades realizadas e a realizar pela Junta
de Freguesia: O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia,
Carlos Nolasco, que realçou todas as obras feitas no Edifício da Junta, ficando em falta fazer
algumas pinturas, mudar as cortinas e outros arranjos no interior da sede da Junta. Foi feita a
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limpeza das ruas e cemitério. Relativamente às obras do contrato interadministrativo, umas estão
em fase de conclusão e outras já terminadas, como a remodelação do Lavadouro das Fontainhas.
Procedeu-se e vai-se continuar a proceder à limpeza de valetas e passeios e à recolha de muitos
resíduos verdes. Realizou-se a construção de valeta na Rua da Salgada, agora está a ser feita na
Rua do Vale da Murta e a seguir será feita a construção do passeio da Quinta do Rei. -----------------Luísa Dias referiu que relativamente ao plano de atividades aprovado continua a haver obras por
realizar. Questionou em que ponto de situação se encontra o arranjo da valeta na Rua Canto da
Carvalha, o arranjo do passeio da Rua da Escola e o sinal de segurança na Rua da Quinta do Rei.
Aproveitou para fazer uma observação relativamente ao Fermentelos Fest, salientando que se
devia começar a trabalhar. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, Carlos Nolasco tomou da palavra para esclarecer as questões colocadas
começando por referir que desconhece de quem é a responsabilidade do passeio na Rua da
Escola, tendo sido a mesma já comunicada à Câmara Municipal de Águeda. Decidiu que este ponto
não entra no próximo plano de atividades, enquanto não obtiver uma resposta. Na Rua Canto da
Carvalha as valetas não vão ser feitas porque o orçamento não chegará para fazer, mas ainda
assim havemos de ver se temos disponibilidade financeira para serem feitas. Em relação ao
Fermentelos Fest ficou feito aqui o pedido. O sinal de estacionamento proibido, enquanto não for
feito o passeio não vai ser colocado. ---------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte e
três horas e vinte e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------
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