Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura

T E R M O

D E

A B E R T U R A

Há de servir o Tomo I deste Livro, constituído por 31 (trinta e uma) páginas, devidamente
numeradas e rubricadas, para conter as Actas da Junta de Freguesia, durante o mandato
1998 / 2001.
O Presidente da Junta de Freguesia em exercício,
Nogueira da Regedoura, 02 de Março de 1998
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ACTA
DATA

02/03/1998

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 30
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 1997 a 31 de
Dezembro de 1997***
 Metodologia a seguir quanto à actuação da Junta de Freguesia***
 Análise da situação actual***
 Elaboração do Plano de Actividades para 1998***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE
1997 A 31 DE DEZEMBRO DE 1997 - Foi apresentada ao órgão executivo a conta de

gerência e demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de
Dezembro do ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada
ao respectivo órgão deliberativo e remessa ao Tribunal de Contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à votação do respectivo
documento de gestão que salientou os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da
presente Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e
aprovação da Assembleia de Freguesia.***
Mais deliberou o executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma
Conta de Gerência.***
Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que
se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo então concluído que a Conta de
Gerência aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.
Verificou-se que o documento em apreciação acusava Movimento de Receita de
QUARENTA E NOVE MILHÕES, QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E
SETENTA E DOIS ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS, acrescida do saldo do ano
anterior de VINTE E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL,
OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS ESCUDOS, totalizando SETENTA E QUATRO
MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO
ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS e de Despesas, SETENTA E QUATRO
MILHÕES, VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO
ESCUDOS, acusando um saldo em dinheiro de QUINHENTOS E NOVENTA E
QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E UM ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS,
que transitou para o ano seguinte***
METODOLOGIA A SEGUIR QUANTO À ACTUAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA Apesar da Junta de Freguesia ter sido empossada a 10/01/1998, apenas hoje decidiu
elaborar a 1ª acta. Este facto resulta da convicção da Autarquia de que as actas devem
transmitir o que de mais relevante acontece durante a actividade desta Instituição num
determinado período de tempo, pelo que só procederá à sua redacção quando entender
oportuno e necessário, em função da importância e amplitude dos problemas debatidos.
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Isto não obsta a que os membros da Junta de Freguesia reúnam informalmente mas de
forma regular, a fim de responder às solicitações que lhe venham a ser colocadas.As
questões de menor dimensão serão subvalorizadas no intuito de optimizar os recursos
disponíveis bem como existe a convicção de haver outro tipo de suporte informativo, tal
como a correspondência, revistas, jornais, livros dependentes desta instituição e que
testemunham tudo quanto tem sido feito***
Metodologia a seguir quanto à actuação da Junta de Freguesia - O Presidente da Junta
apresentou uma proposta no sentido de ser feita uma análise da situação actual de forma a
ser elaborado um plano de actividades realista, tendo em vista as carências concretas da
freguesia, dado que numa apreciação global é patente uma série de insuficiências que, no
seu entender, deverão ser rapidamente resolvidas. A saber:***
 Verifica-se a inexistência de apoio na compra de medicamentos e alimentos para
os mais carenciados. Contudo é público casos pontuais de atribuição de pequenos
subsídios , mas sem carácter sistemático, num momento em que é preocupante
uma bolsa de famílias em grandes dificuldades sem recursos financeiros, sem
solução à vista a curto ou médio prazo.***
 Constata-se também que se sente uma dificuldade excessiva na orientação das
pessoas quando pretendem recorrer a serviços públicos, problema que se acentua
ainda mais para quem nos visita. Por outro lado, não se conhecem os limites
territoriais da freguesia, sem que haja alguma explicação para o facto. No seu
entender, a Junta deverá avançar ràpidamente com uma proposta sinalética capaz e
adequada, bem como promover reuniões de trabalho com as Juntas de Freguesia
limítrofes, para que, e em comum acordo, fixar os respectivos limites do seu
território. Também deverão ser alvo de remodelação ou beneficiação os parques
infantis existentes.***
 Há necesidade de estreitar as relações com as comunidades educativas, tendo em
vista uma maior dinamização de actividades que visem o desenvolvimento sociocultural da freguesia, concretamente com professores e associações de Pais.***
 Tendo identificado carências habitacionais em consonâncias com focos de
pobreza, esta Junta deverá pressionar a Câmara Municipal no sentido de serem
concretizados os processos de Habitação Social previstos. Não se devem repetir os
maus exemplos recentes no “Complexo habitacional da Portela”, cujos
proprietários não cumpriam os requisitos sócio-económicos exigíveis, o que
facilitou alguma especulação imobiliária.***
 Sabendo-se que significativa parte dos arruamentos do cemitério não só estão
bastante degradados, como também não dispõem de canalizações para águas
pluviais, deficiências estas que dificultam o acesso e causam transtornos aos
utentes, deverá avançar-se com um estudo para a implementação de uma rede
pluvial, e só depois passar-se à fase de beneficiação dos referidos arruamentos.*
 É inadmissível que a nossa freguesia não disponha pràticamente de abstecimento
de água ao domicílio e a inexistência de saneamento básico! Deve-se pressionar e
sensibilizar a Câmara Municipal para este problema e temporariamente e a título
excepcional adquirir um limpa-fossas para minimizar os efeitos nefastos daquelas
infra-estruturas.***
 Considerando que os Clubes Desportivos pretendem construir infra-estruturas
desportivas para o benefício não só de seus associados como da população em
geral, a Junta entende respeitar este princípio e deixar aos Clubes a iniciativa de
edificar todos os equipamentos que julguem necessários. Conhecendo que o
Centro Popular de Trabalhadores de Pousadela é proprietária de parte dos terrenos
que ocupa e sabendo-se ainda que o Relâmpago União F. C. Nogueirense
desenvolve suas actividades em terrenos alugados, propõe que seja classificada
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como Zona Desportiva os terrenos que envolve o CPTP e dinamizar a compra dos
terrenos do RUFCN. Assim sendo, é de ponderar a desistência da zona de
equipamento desportivo actualmente existente junto aos reservatórios de água no
Barreiro, até pelas suas reduzidas dimensões. Esta Autarquia acredita que o papel
das Colectividades na dinamização Cultural e Recreativa é inquestionavelmente
relevante, pelo que assume desde já a apoiar e financiar todos os projectos que lhe
sejam apresentados, considerando-as parceiras previligiadas no desenvolvimento
sócio-cultural da Freguesia.***
 Assistiu-se nos últimos anos ao abandono progressivo de investimento da rede
viária, quer na beneficiação e conservação, quer na pavimentação de novas ruas.
Daí resulta uma rede viária extremamente degradada, agravada ainda pela ausência
de rede pluvial, o que se traduz na difícil mobilidade para quem as utiliza. Deverá
ser considerada uma primeira prioridade o investimento nesta área, mas tendo
sempre presente a necessidade de dotar as ruas a intervencionar com obras de rede
pluvial, para que o seu estado de conservação seja mais duradoura. Deverá optarse por abandonar o princípio de serem pavimentadas as ruas com maior
comparticipação dos moradores, e previligiar as zonas de maior carência. Se
possível deverá optar-se pela colocação de tapetes betuminosos e não o tradional
asfaltamento por semi-penetração.***
 Considerando que não será apenas a idade o único critério para usufruir do passeio
dos idosos, esta Junta assume desde já alargar a inscrição para todos aqueles que
possuam cartão de Pensionistas, bem como os respectivos cônjugues. Desta forma,
pretende dar uma maior dignidade e sentido de justiça ao evento, como ainda
alargar consideravelmnte o seu âmbito. A forma como habitualmente se processa
deverá ser profundamente alterada, concretamente no reforço de apoios, quer
humano, quer material, com a oferta dum pequeno almoço reforçado, e vistas de
âmbito cultural.***
 Os jovens desta Terra, deverão ser apoiados, quer quando constuídos em
Associações Juvenis, quer informalmente, pelo que deverá apresentar-se um
projecto de apoio e dinamização que vise a sua implementação.***
 Estando a nova Sede da Junta praticamente concluída, deverá avançar-se para a
aquisição de equipamento e mobiliário indispensáveis para o seu regular
funcionamento. Também, dada a dificuldade de mão de obra e o seu custo a longo
prazo, na rega diária do Jardim da Junta de Freguesia, deverá optar-se pela
implemantação de um sistema de rega automática.***
 A Junta entende atribuir subsídios financeiro-base a todas as Associaçoes que
possibilite o seu funcionamento. Contudo, disponibiliza-se a apoiar
financeiramente todos os projectos que sejam apresentados, nomeadamente a
participação no “Verão Cultural”, “Festa de Natal”, “Festa de Carnaval”ou
afins.***
 A actual Capela Mortuária, em avançado estado de degradação, deverá ser
rápidamente remodelada para possibilitar de forma digna a sua utilização.*
 Deverá avançar-se com o projecto e ulterior construção do “Largo do Eleito
Local”.***
 Considera ainda que as taxas cobradas até ao momento pelos serviços prestados
pela Autarquia se encontram desajustados face aos valores preconizados pela
ANAFRE. Daí que logo que seja possível, deverá ser proposta à Assembleia de
Freguesia uma actualização.***
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES PARA 1998 - Os membros da Junta de
Freguesia presentes decidiram elaborar ainda um plano de actividades plurianual (para 4
anos), no seu entender, a forma mais coerente e com maior grau de exequibilidade,
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conferindo-lhe uma importância estratégica de dsenvolvimento, abrangendo diversas
áreas. Assim, foi o plano seguinte que mereceu o apoio unânime de cada um dos
presentes:***
ASSISTÊNCIA SOCIAL*
Compra de medicamentos*
Compra de alimentos*
Subsídios a carenciados*
AMBIENTE*
Colocação de placas de indicações diversas*
Placas limítrofes da freguesia*
EDUCAÇÃO*
Apoio às escolas primárias*
Apoio às escolas pré-primárias*
Organização de Carnaval infantil*
HABITAÇÃO SOCIAL*
Compra de terrenos*
Construção de habitações*
CEMITÉRIO*
Obras de beneficiação das ruas*
Obras de beneficiação de esgotos de águas pluviais*
SANEAMENTO BÁSICO*
Aquisição de um limpa-fossas*
Construção da “Compacta” no Rio da Gaiteira*
ABASTECIMENTO DE ÁGUA*
Completar a rede de abastecimento de água*
Funcionamento dos reservatórios R 42 e R 46*
DESPORTO*
Apoio financeiro aos clubes existentes*
Subsídio para aquisição de terreno do R.U.F.C.N.*
VIAS DE COMUNICAÇÃO E CAMINHOS*
Novas ruas*
Rua da Lavourinha
Rua do Coteiro
Rua de Santo Irigo
Rua e Travessa dos Lagos
Rua de S. Tomé
Rua Vasco da Gama
Rua do Bairro do Lima
Travessa das Alminhas
Rua a beneficiar com pó de pedra*
Rua da Hortas
Rua dos Lagos
Rua da Jacinta
Rua Estreita
Rua da Pitança
Rua Vasco da Gama
Rua do Bairro Manuel Lima
Trav. da Esperança
Rua do Coteiro
Repavimentações*
Av. das Alminhas
Rua de S. Irigo
Av. S. Cristóvão
Rua do Campinho
Rua Angelina Alves Silva
Rua Estreita
Rua Belo Horizonte
Rua Joaquim Domingos Maia
Rua da Cavada Velha
Rua Luís de Camões
Rua da Portela
Trav. Belo Horizonte
Rua da Regedoura
PARQUES INFANTIS*
Beneficiação dos parques existentes*
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IDOSOS*
Realização dos passeios convívio*
JUVENTUDE*
Realização dos passeios convívio*
Incentivar a criação de associações*
Apoio a todas as iniciativas dos jovens*
Criar incentivos para ocupação dos tempos livres*
TRÂNSITO*
Colocação dos sinais de trânsito*
Estudo de pormenor do trânsito e parque de estacionamento na zona da Igreja*
CULTURA*
DINAMIZAR OU PROMOVER***

Criação de um boletim informativo*
Realização de um espectáculo de variedades no Natal*
Participação activa no Verão cultural*
Incentivar a realização de exposições*
Inauguração da Biblioteca*
SEDE DE JUNTA*
Acabar as obras em curso*
Adquirir equipamento e mobiliário*
Completar o sistema de rega do jardim automático*
OUTRAS REALIZAÇÕES*
Remodelação da Casa Mortuária*
Construção de Largo do Eleito Local*
Construção do edifício do ATL (Centro Social S. Cristóvão)*
Beneficiação da rede de águas pluviais na Rua da Fábrica, Rua Passal, Rua da Bessada e
Rua Adelaide*
RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO*
Divulgar e implementar o rendimento mínimo garantido a todas as pessoas que reunam os
requisitos para o efeito*
SUBSÍDIOS ÀS COLECTIVIDADES*
Instituições Caritativas*
300.000 $ 00
Festa de Natal para as escolas*
300.000 $ 00
Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense*
150.000 $ 00
Centro Cultural Desportivo de Pousadela*
150.000 $ 00
Rancho Folclórico S. Cristóvão*
150.000 $ 00
Centro Social S. Cristóvão*
150.000 $ 00
Columbofilia*
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola de Pousadela*
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola do Souto*
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré-primária do Souto*
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré – primária de Pousadela* 100.000 $ 00
Liga Operária católica*
100.000 $ 00
Outras Instituições*
200.000 $ 00
Grupo Missionário Jovem*
50.000 $ 00
Todos os assuntos anteriormente referidos foram aprovados por unanimidade.Nada mais
havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, tendo sido elaborada a presente acta,
a qual foi lida em voz alta e vai ser assinada pelos presentes:
Presidente
Tesoureiro
Secretário
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ACTA
DATA

23/06/1998

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 31
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Análise da posição da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, face ao
Plano de Actividades apresentado para 1998***
 Análise da situação actual da Junta de Freguesia e assumpção de medidas a
curto e médio prazo***
 Elaboração do Plano de Actividades para 1999***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
ANÁLISE DA POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA,
FACE AO PLANO DE ACTIVIDADES APRESENTADO PARA 1998 – Teve lugar uma

reunião com o Presidente da Câmara para discutir pormenores do plano de actividades
para 1998, no sentido de definir com objectividade os compromissos anteriormente por ele
assumidos com a Junta. A muito custo, assumiu o fornecimento de condutas de água e o
empréstimo de uma caldeira para trabalhos de repavimentação, ficando ao encargo da
Junta os custos da mão-de-obra; Face à posição assumida pela C.M.F., a Junta entende
colocar o problema à Assembleia de Freguesia a fim de solicitar a sua contribuição na
procura de alternativas que possibilitem o cumprimento do Plano***
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL DA JUNTA DE FREGUESIA E ASSUMPÇÃO DE
MEDIDAS A CURTO E MÉDIO PRAZO – Independentemente das decisões que vierem a

resultar da próxima Assembleia de Freguesia, a Junta confronta-se com a necessidade de
adquirir um camião para transporte de materiais, uma retroescavadora que lhe permita a
realização de pequenos trabalhos de infra-estruturas de águas pluviais e outras,
optimizando desta forma os recursos humanos de que dispõe e a resolução dos inúmeros
problemas com que se confronta no dia a dia, através das reclamações legítimas dos
residentes. Por outro lado, propõe que seja atribuído o terreno da actual sede do Rancho
Folclórico de S. Crsistóvão a esta Associação, sob a forma legal de “direito de superfície
por 51 anos”. Também, seja iniciado o processo que vise a elevação da freguesia de
Nogueira da Regedoura a Vila, por se entender que, para além de sua legitimidade formal,
tal classificação poderá constituir uma mola impulsionadora para o desenvolvimento da
freguesia. Considera igualmente prioritária a instalação de Multibanco, pelo que encetará
as diligências necesárias. Face à eventual desactivação do Hospital de S. Paio de Oleiros e
o seu SAP, (Serviço de Atendimento Permanente), expressará a quem de direito a sua
discordância. Se houver verbas para o efeito, candidatar-se-á à iluminação de Natal,
medida que suscitará um clima de solidariedade entre os Nogueirenses e dinamizará com
presumivelmente a actividade comercial doCentro da Freguesia*
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES PARA 1999 – Para o ano de 1999, o
Presidente da Junta de Freguesia propôs que fosse aprovado o seguinte Plano de
actividades, o qual, caso venha a ser aprovado, deverá ser apresentado para apreciação e
discussão na próxima Assembleia de Freguesia. Propôs ainda que fosse permitida e
favorecida a recolha de propostas e sugestões por parte dos membros da Assembleia de
Freguesia, tendo em vista a melhoria do documento orientador, para ser submetido à
aprovação no princípio do próximo ano de 1999. Apesar da invulgaridade da medida, está
convicto que esta atitude representará uma apartidarização e maior responsabilização da
Assembleia:*
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ASSISTÊNCIA SOCIAL*
Compra de medicamentos*
Compra de alimentos*
Subsídios a carênciados*
Apoio logístico em assuntos ligados à Segurança Social*
AMBIENTE*
Colocação de placas de indicações diversas*
Placas limítrofes da freguesia*
Plantação de árvores e embelezamento de jardins*
EDUCAÇÃO*
Apoio às escolas primárias*
Apoio às escolas pré-primárias*
Organização de Carnaval Infantil*
Festa de Natal para todas as crianças das escolas*
Distribuição de brinquedos*
HABITAÇÃO SOCIAL*
Construção de fogos habitacionais*
Loteamento de terreno.*
CEMITÉRIO*
Obras de beneficiação das ruas*
Obras de beneficiação de esgotos de águas pluviais*
SANEAMENTO BÁSICO*
Planeamento do Saneamento Básico*
Construção de “Compacta” do Rio da Gaiteira*
ABASTECIMENTO DE ÁGUA*
Completar a rede de abastecimento de água*
Planeamento da rede de abastecimento*
DESPORTO*
Apoio financeiro e logístico aos clubes existentes*
VIAS DE COMUNICAÇÃO E CAMINHOS*
Novas ruas*
Rua Vasco da Gama
Rua da Palma
Travessa das Alminhas
Rua das Hortas
Completar Rua da Pitança
Rua do Coteiro
Bairro do Lima
Ruas a beneficiar com “Tuvenant”*
Travessa da Esperança
Rua dos Lagos
Rua da Jacinta
Repavimentações*
Rua das Alminhas
Rua Estreita
Rua Belo Horizonte
Travessa da Mocidade
Rua da Cavada Velha
Rua da Lavoura
Rua da Portela
Rua Joaquim Domingos Maia
 Novas ruas e repavimentações dependem do protocolo que se pretende
celebrar com a Câmara*
PARQUES INFANTIS*
Beneficiação do parque infantil da Portela*
IDOSOS*
Realização do passeio convívio*
JUVENTUDE*
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Realização do passeio convívio*
Incentivar a criação de ASSOCIAÇÃO*
Apoio a todas as iniciativas dos jovens*
Criar incentivos para ocupação dos tempos livres*
TRÂNSITO*
Colocação dos sinais de trânsito*
Estudo de pormenor do trânsito e parque de estacionamento na zona da Igreja*
Colocação de passadeiras*
Colocação de coberturas nas paragens de autocarros*
CULTURA*
DINAMIZAR OU PROMOVER*

Criação de um boletim informativo*
Realização de um espectáculo de variedades no Natal*
Participação activa no Verão cultural*
Incentivar a realização de exposições*
Inauguração da Biblioteca*
Elaboração, Coordenação e Apoio Financeiro de programa anual culural*
Dinamização de eventos no auditório da Junta de Freguesia*
SEDE DE JUNTA*
Acabar as obras em curso*
Completar o sistema de rega automatica de jardim*
OUTRAS REALIZAÇÕES*
Elaboração do projecto da Casa Mortuária*
Solicitar Posto de Correios*
Solicitar Agência Bancária*
Criar Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura*
RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO*
Divulgar e implementar o rendimento mínimo garantido a todas as pessoas que
reunam os requisitos para o efeito.*
SUBSÍDIOS ÀS COLECTIVIDADES*
Instituições Caritativas
300.000 $ 00
Festa de Natal para as escolas
300.000 $ 00
Relâmpago Inião Futebol Clube Nogueirense
150.000 $ 00
Centro Cultural Desportivo de Pusadela
150.000 $ 00
Rancho Folclórico S. Cristovão
150.000 $ 00
Centro Social S. Cristovão
150.000 $ 00
Columbofilia
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola de Pousadela
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola do Souto
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré-primária do Souto
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré – primária de Pousadela
100.000 $ 00
Liga Operária católica
100.000 $ 00
Outras Instituições
200.000 $ 00
Grupo Missionário Jovem
50.000 $ 00
Todos os assuntos anteriormente referidos foram aprovados por unanimidade.Nada mais
havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, tendo sido elaborada a presente acta,
a qual foi lida em voz alta e vai ser assinada pelos presentes*
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA

10/02/1999

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 32
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 1998 a 31
de Dezembro de 1998***
 Lançamento de Monografia***
 Aprovação de taxas***
 Propostas para a revisão do P.D.M.***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE
1998 A 31 DE DEZEMBRO DE 1998 - Foi apresentada ao órgão executivo a conta de

gerência e demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de
Dezembro do ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada
ao respectivo órgão deliberativo e remessa ao Tribunal de Contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à votação do respectivo
documento de gestão que salientou os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da
presente Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e
aprovação da Assembleia de Freguesia, depois da revisão orçamental aprovada de
Assembleia de Freguesia de 29/12/1998.***
Mais deliberou o executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma
Conta de Gerência.***
Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que
se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo então concluído que a Conta de
Gerência aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.
Verificou-se que o documento em apreciação acusava Movimento de Receita de VINTE E
NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVENTA E QUATRO
ESCUDOS, acrescida do saldo do ano anterior de QUINHENTOS E NOVENTA E
QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E UM ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS,
totalizando TRINTA MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL,
DUZENTOS E SESSENTA E CINCO ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS e de
Despesas, VINTE E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,
DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS ESCUDOS, acusando um saldo em dinheiro de
NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS ESCUDOS E
CINQUENTA CENTAVOS, que transitou para o ano seguinte***
LANÇAMENTO DE MONOGRAFIA - Tendo conhecimento que o Sr. Alberto Oliveira e
Silva, um dos constituintes da Comissão Administrativa criada após o 25 de Abril tinha
iniciado uma recolha de dados referentes à História, Costumes e Tradições de Nogueira da
Regedoura, o Presidente sugeriu que se aproveitasse este esforço e que fosse convidado o
referido Nogueirense para que escrevesse uma Monografia.***
APROVAÇÃO DE TAXAS - Entende a Junta que se deve actualizar uma vez mais as taxas
dos serviços administrativos prestados para 1999, porquanto os valores cobrados em
algumas taxas são irrisórias e dissociadas dos cobrados por outras autarquias, bem como
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os preconizados pela ANAFRE.
– O Presidente da Junta apresentou uma
proposta para alargar a discussão da revisão do PDM, à população de Nogueira, sugerindo
a convocação de uma assembleia extraordinária para este fim, dado que entende que tal
documento é de primordial importância e interessa a todos os Nogueirenses. ***
Todos os assuntos anteriormente referidos foram aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, tendo sido elaborada a presente
acta,a qual foi lida em voz alta e vai ser assinada pelos presentes:***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
PROPOSTAS PARA A REVISÃO DO P.D.M.
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ACTA
DATA

14/09/1999

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 33
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Deterioração do novo Edifício-Sede da Junta de Freguesia***
 Manutenção dos actuais parques infantis***
 Passagem de peões através da IC24***
 Aprovação do Quadro de Pessoal***
 Aprovação da proposta de revisão do P.D.M.***
 Plano de Actividades e Orçamento para 2000***
 Aprovação de Estatutos para Associação de Freguesias***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
DETERIORAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO-SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA

- Desde a
Primavera que têm sido evidentes os sinais resultantes dos deficientes trabalhos de
impermeabilização realizados no novo edifício da Sede da Junta. Têm-se vindo a agravar
nos últimos meses, bem como o efeito de estufa provocado pela clarabóia existente.
Sentem-se os cheiros nauseabundos resultantes das condutas das fossas que atravessam o
auditório. O que todos temiam, acabou por acontecer: ruiu parte do tecto falso do
auditório, justificando uma reunião informal de emergência com os membros da
assembleia. Face ao problema de identificação das responsabilidades e conscientes da sua
morosidade, foi unânime o propósito de pedir a intervenção da Câmara, para resolução
dos problemas. A Junta já reuniu com a Câmara, tendo ficado estabelecido que no início
da próxima Primavera proceder-se-á à demolição da parede frontal (que ameaça ruir),
desvio da conduta anteriormente referida, assim como colocação de persianas eléctricas.
Quanto aos restantes problemas aguardará parecer técnico dos serviços competentes. Já
foram pedidos esclarecimentos ao ex-Presidenteda Junta, Sr. Joaquim Silva Maia sobre o
assunto, o qual acabou por confirmar o que todos já previam: será difícil apurar
responsabilidades junto dos empreiteiros, já que elas diluem-se na deficiente gestão das
obras realizadas.***
MANUTENÇÃO DOS ACTUAIS PARQUES INFANTIS - A Junta enfrenta a crescente
degradação e consequente insegurança dos 3 parques infantis. Irá pedir o parecer da
Assembleia sobre a posição a tomar. Manutenção dos actuais ou desactivação de algum
deles? ***
PASSAGEM DE PEÕES ATRAVÉS DA IC24 - Dada a ausência de passeios para peões
na IC1, a Junta contactou a ICOR a qual recusa a construção dos referidos passeios,
avançando com uma alternativa de uma passagem de peões abaixo do nível da estrada.
Esta solução mereceu a contestação da Junta, que acabou por apresentar a alternativa de
passagem aérea, solução apoiada pela própria Câmara. De qualquer modo, é fundamental
saber a opinião da Assembleia***
APROVAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL - O Presidente da Junta realçou a
importância da criação dum quadro de pessoal, de forma a disciplinar e regularizar a
situação de seus colaboradores. Foi entendido auscultar-se igualmente a opinião da
Assembleia ***
APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DO P.D.M - A Câmara pretende, como é
sabido, rever o P.D.M., pelo que, na reunião aberta à participação de todos os
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Nogueirenses, para discutir a revisão do P.D.M., foram feitas algumas sugestões, as quais
foram incorporadas num documento que constituirá base reinvindicativa a ser apresentado
pela Junta junto à C.M.F. A propósito disso, o Presidente da Junta defendeu um processo
para a criação duma Associação de Freguesias, na qual participariam, além da nossa, as
freguesias de S. Paio de Oleiros e Mozelos, daí resultando uma posição conjunta favorável
à instalação duma eventual escola C+S, por detrás recinto desportivo do R.U.F.C.N.
Referiu também que a zona Industrial só poderia ser feita, em princípio, em Nogueira,
dado que a Junta de Freguesia não tem competência para propor a outros concelhos
qualquer sugestão, face à hipótes então colocada de alargar a zona industrial para terrenos
de Anta, Grijó e Guetim. Este processo teria que partir da Câmara Municipal. Quanto às
zonas verdes, adianta que a Rua do Coteiro iria receber as habitações Sociais, que ficam
actualmente na zona florestal. Sendo assim, deveria defender-se que as ruas do Coteiro,
Barra e Caramulo poderiam vir a ser desbloqueadas para construção na distância até 20 a
30 metros. Foi igualmente entendido submeter esta questão aos membros da
Assembleia***
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2000 - Foi igualmente
apresentado, discutido e aprovado o Plano de Actividades para 2000, que se segue:***
ASSISTÊNCIA SOCIAL*
Compra de medicamentos*
Compra de alimentos*
Subsídios a carênciado*
Apoio logístico em assuntos ligados à Segurança Social*
AMBIENTE*
Colocação de placas de indicações diversas*
Placas limítrofes da freguesia*
Plantação de árvores e embelezamento de jardins*
EDUCAÇÃO*
Apoio às escolas primárias*
Apoio às escolas pré-primárias*
Organização de Carnaval Infantil*
Festa de Natal para todas as crianças das escolas*
Distribuição de brinquedos*
HABITAÇÃO SOCIAL*
Construção de fogos habitacionais*
Cemitério*
Obras de beneficiação das ruas*
SANEAMENTO BÁSICO*
Planeamento do Saneamento Básico*
ABASTECIMENTO DE ÁGUA*
Completar a rede de abastecimento de água*
Planeamento da rede de abastecimento*
DESPORTO*
Apoio financeiro e logístico aos clubes existentes*
VIAS DE COMUNICAÇÃO E CAMINHOS*
Novas ruas*
Rua Bairro do Lima
Rua das Hortas
Rua Vasco da Gama
Rua da Jacinta
Rua do Campino
Ruas a beneficiar com “Tuvenant”*
Travessa da Esperança
Rua dos Lagos
Repavimentações*
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Rua das Alminhas
Rua Estreita
Rua Joaquim Domingos Maia
Travessa da Mocidade
Rua Belo Horizonte
Rua da Lavoura
Rua da Cavada Velha
Rua da Portela
* Novas ruas e repavimentações dependem do protocolo que se pretende celebrar com a
Câmara
PARQUES INFANTIS*
Remodelação dos parques infantis*
IDOSOS*
Realização do passeio convívio*
JUVENTUDE*
Realização do passeio convívio*
Apoio a todas as iniciativas dos jovens*
Criar incentivos para ocupação dos tempos livres*
TRÂNSITO*
Colocação dos sinais de trânsito*
Estudo de pormenor do trânsito e parque de estacionamento na zona da Igreja*
Colocação de passadeiras*
CULTURA*
Dinamizar ou Promover*
Realização de um espectáculo de variedades no Natal*
Participação activa no Verão cultural*
Incentivar a realização de exposições*
Inauguração da Biblioteca*
Elaboração, Coordenação e Apoio Financeiro de programa anual culural*
Dinamização de eventos no auditório da Junta de Freguesia*
SEDE DE JUNTA*
Beneficiação do Edifício – Sede da Junta de Freguesia*
OUTRAS REALIZAÇÕES*
Início das obras da Casa Mortuária*
Criar Associação de Freguesias*
RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO*
Divulgar e implementar o rendimento mínimo garantido a todas as pessoas que reunam os
requisitos para o efeito*
SUBSÍDIOS ÀS COLECTIVIDADES*
Instituições Caritativas
300.000 $ 00
Festa de Natal para as escolas
300.000 $ 00
Relâmpago Inião Futebol Clube Nogueirense
150.000 $ 00
Centro Cultural Desportivo de Pusadela
150.000 $ 00
Rancho Folclórico S. Cristovão
150.000 $ 00
Escola de Música
150.000 $ 00
Centro Social S. Cristovão
150.000 $ 00
Columbofilia
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola de Pousadela
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola do Souto
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré-primária do Souto
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré – primária de Pousadela
100.000 $ 00
Liga Operária católica
100.000 $ 00
Outras Instituições
200.000 $ 00
Grupo Missionário Jovem
50.000 $ 00
Passou-se ao 4º ponto, Aprovação de tabelas e taxas de serviços comuns. Este ponto foi
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aprovado por unanimidade. ***
APROVAÇÃO DE ESTATUTOS PARA ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS

- O Presidente
da Junta de Freguesia apresentou um projecto dos estatutos da Associação de Freguesias,
onde participariam com Nogueira da Regedoura, as freguesias de Moselos, S. Paio de
Oleiros e Argoncilhe. Neste documento, regulamentava-se toda a sua actividade,
considerando de fundamental importância a sua aprovação, porque está convicto que ela
poderá constituir uma excelente forma de optimizar os recursos existentes, partilhando-os
e constituindo, inclusivé, uma “ferramenta de pressão junto do Poder Municipal e Central.
***
Todos os assuntos anteriormente referidos foram aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, tendo sido elaborada a presente acta,
a qual foi lida em voz alta e vai ser assinada pelos presentes:***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA

07/03/2000

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 34
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Autorização de venda das garagens do complexo habitacional da
Portela***
 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 1999 a 31
de Dezembro de 1999***
 Reflexão e apresentação de propostas para a actual postura do trânsito***
 Aprovação da taxa de certificação de fotocópias pela Junta de Freguesia***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
AUTORIZAÇÃO DE VENDA DAS GARAGENS DO COMPLEXO HABITACIONAL DA
PORTELA - O processo de venda das garagens do Complexo habitacional da Portela

encontra-se “encravado” já que a sua regularização passa pelo parecer da Assembleia de
Freguesia, em sessão extraordinária, dada a urgência exigida. Assim, a Junta deverá pedir
a convocação duma Assembleia para o próximo dia 27/03/2000. Desta forma, será
possível ultrapassar os “obstáculos” legais que se têm arrastado há já alguns anos, sem que
o anterior executivo tivesse dado qualquer contributo para a resolução destes casos e que
tantos dissabores tem causado aos compradores.***
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE
1999 A 31 DE DEZEMBRO DE 1999 - Foi apresentada ao órgão executivo a conta de

gerência e demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de
Dezembro do ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada
ao respectivo órgão deliberativo e remessa ao Tribunal de Contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à votação do respectivo
documento de gestão que salientou os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da
presente Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e
aprovação da Assembleia de Freguesia.***
Mais deliberou o executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma
Conta de Gerência.***
Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que
se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo então concluído que a Conta de
Gerência aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.
Verificou-se que o documento em apreciação acusava Movimento de Receita de TRINTA
E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUINZE
ESCUDOS E TRINTA CENTAVOS, acrescida do saldo do ano anterior de
NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS ESCUDOS E
CINQUENTA CENTAVOS, totalizando QUARENTA MILHÕES, TREZENTOS E
TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZASSETE ESCUDOS E OITENTA
CENTAVOS e de Despesas, TRINTA E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E
NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE ESCUDOS E OITENTA
CENTAVOS, acusando um saldo em dinheiro de QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS
E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE ESCUDOS, que
transitou para o ano seguinte***
Actas das reuniões de 02 de Março de 1998 a 28 de Dezembro de 2001

18

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura
REFLEXÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A ACTUAL POSTURA DO TRÂNSITO

- Iniciouse com uma explicação prévia do presidente da Junta, consubstanciando a sua posição
face à alteração sentidas desde 1995. Assim e perante as dificuldades sentidas no trânsito
no centro da Freguesia, propôs a colocação de um sinal de estacionamento proibido em
frente ao edifício da Japoneira, do lado norte, o mesmo sinal no arraial até ao cemitério,
manutenção do trânsito nos dois sentidos na Rua Bernardino Pereira, e alteração dos sinais
de estacionamento proibido na Avenida da Fábrica. Foi todavia reforçada a necessidade de
auscultar a Assembleia nesse sentido, dada a delicadeza das decisões***
APROVAÇÃO DA TAXA DE CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PELA JUNTA DE
FREGUESIA - Passou-se então ao quarto ponto, onde os membros da Junta chegaram ao

consenso de aplicar uma taxa de 1000$00 até ao máximo de oito cópias, aplicando-se
depois a lei. De qualquer modo, e de acordo com o legalmente estabelecido, esta posição
deverá ser submetida à aprovação da Assembleia de Freguesia***
Todos os assuntos anteriormente referidos foram aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, tendo sido elaborada a presente acta,
a qual foi lida em voz alta e vai ser assinada pelos presentes:***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA

12/09/2000

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 35
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Conflito que opõe a ICOR a morador da Cavada Velha***
 Abrigos para paragens de autocarro***
 Cantina Escolar***
 Obras de restauro da Sede da Junta***
 Travessa da Fonte***
 Largo do Eleito Local***
 Mudança de estaleiro***
 Casa Mortuária.***
 Limites da freguesia***
 Mudança do lugar para as “Roulotes”***
 Nº de Polícia***
 Mau serviço da Indáqua***
 Interrupção da E.N. 326 no cruzamento com a rua da Regedoura***
 Apresentação e votação do Plano de Actividades e orçamento de 2001***
 Subsídio a conceder ao Centro Social S. Cristóvão***
 Transferências de competências***
 Pagamento de portagens***
 Cheias resultantes do mau tempo***
 Sucata na via pública***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
CONFLITO QUE OPÕE A ICOR A MORADOR DA CAVADA VELHA

- A Junta deverá
assumir, definitivamente, o papel mediador no conflito que se arrasta e opõe o proprietário
do muro na Cavada Velha e a ICOR, assumindo a construção do referido muro com o
montante indemnizatório a exigir a esta última entidade e devida ao mencionado
proprietário, exigência esta que não parece oferecer grande resistêcia por parte da ICOR, a
julgar pelos contactos já estabelecidos***
ABRIGOS PARA PARAGENS DE AUTOCARRO - A Câmara Municipal continua a
demonstrar incapacidade em dotar esta freguesia com abrigos similares às já existentes em
todo o Concelho. A Junta deverá manter a sua postura de exigência, apresentando sempre
o argumento de discriminação negativa***
CANTINA ESCOLAR - A aprovação da sua construção aproxima-se da solução
preconizada, mercê dos esforços feitos pelas entidades envolvidas: Junta, Vereação da
Cultura e Associação de Pais. A Junta deverá pressionar o empreiteiro desta obra***
OBRA DE RESTAURO DA SEDE DA JUNTA – A Sede, em estado avançado de
degradação, irá ser alvo de obras de beneficiação no valor de doze milhões de escudos. O
processo conhecerá 3 fases: 1ª Fase – Resolução de problemas térmicos (comparticipada
pela Câmara a 50 %); 2ª Fase – Obras de impermeabilização (comparticipada pela Câmara
a 50 %); 3ª Fase – Arranjo do Auditório e reconstrução da parede frontal (comparticipação
a definir). Irão ser pedidos orçamentos a empreiteiros aconselhados pela Câmara. Caso
não surjam interessados, caberá à Junta o contacto com empreiteiros de construção Civil,
de sua confiança, de forma a não cometer os mesmos erros aquando da sua construção.
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Quanto a eventuais pedidos indemnizatórios aos construtores prevaricadores, só depois de
tudo orçamentado é que os serviços jurídicos iniciarão o processo***
TRAVESSA DA FONTE - Travessa da Fonte: A Junta pensa que esta Travessa é pública,
ou pelo menos há indícios fortes de tal classificação. No entanto, e por entender que não é
de sua competência pronunciar-se sobre esta matéria, remete aos serviços jurídicos
Municipais para a resolução deste caso***
LARGO DO ELEITO LOCAL - Segundo informações obtidas junto dos serviços
camarários, proceder-se-á oportunamente ao seu ajardinamento, seguindo-se brevemente a
instalação do equipamento do Parque Infantil (Portela), oferta da Câmara***
MUDANÇA DE ESTALEIRO - Mudança de Estaleiro: A Câmara foi sensível às
pretensões da Junta e irá atribuir uma verba de dois milhões e quinhentos mil escudos para
a sua construção, sob a ponte da IC 24, em parcela de terreno cedido pela ICOR***
CASA MORTUÁRIA - Construção da Casa Mortuária. Depois de referir a inadequação da
construção, já existente, ao fim que se destina, a Junta defende não a sua remodelação mas
uma nova construção que reúna as condições consideradas necessárias para as actividades
de uma Casa Mortuária. No entanto, face à escassez de verbas que institucionalmente as
Câmaras colocam à disposição das Juntas para execução de seus planos, a autarquia
deverá procurar obter apoios vários. O Presidente recordou que, havendo entidades com
capacidade de financiamento (não potencialmente atribuível às Juntas), há necessidade de
soluções técnico-jurídicas que ultrapassem este problema processual. Por conhecer casos
similares, sugeriu contacto com o Pároco de Nogueira da Regedoura, na qualidade de
Presidente da Comissão de Fábrica, para averiguar se este estaria disposto a receber o
direito de superfície do terreno da Casa Mortuária por um período de 51 anos e desta
forma possibilitar o financiamento parcial da Casa Mortuária por uma daquelas entidades
inicialmente referidas. Caso anuísse, avançar-se-ía de imediato. Todavia, ficou claro que
só deveriam ser pedidos orçamentos para a construção da Casa Mortuária a Nogueirenses.
Apenas 2 empreiteiros não seriam contactados: Jacinto Rocha e José Luís, por estarem
relacionados com a edificação da actual Sede de Junta, a qual tem revelado deficiências
graves de construção, publicamente conhecidas, e que tornava obviamente
desaconselhável o seu contacto***
LIMITES DA FREGUESIA - Limites da freguesia. As negociações para delimitar os
limites da freguesia com as suas vizinhas já foram iniciadas. Até ao momento, têm
decorrido dentro do previsível. Deverão manter-se os limites que a própria Câmara
defende, embora com a Junta de Moselos se aceite uma renegociação por estarem em
causa o recinto do RUFCN e os moradores que, sendo Nogueirenses, se identificam mais
com Moselos pela sua proximidade com o arraial desta freguesia. Mesmo assim, deverá
ser conhecida a opinião dos membros da Assembleia***
ROULOTES - Referiu-se então o presidente do executivo à proibição ou anuência em
conceder licenças de exploração a “roulotes", as quais estarão em causa, dadas as
alterações a sofrer a via IC24. O parecer de todos foi favorável a sua concessão, em outros
lugares da freguesia, desde que a sua instalação não causasse distúrbios nessa área***
Nº DE POLÍCIA - Após contacto com peritos na área, a Junta confirma que o critério
para a atribuição dos nºs de polícia, até ao momento já concedidos, está errado. Esta
opinião foi igualmente partilhada por serviços camarários, assente em fundamentos legais.
Ao executivo resta uma de duas posições: ou substitui todos os números de polícia errados
por outros correctos, de acordo com a Lei em vigor, com os consequentes atropelos que tal
medida certamente acarretará às pessoas (mudança de inúmeros documentos por alteração
de morada), ou necessita do parecer favorável da Assembleia para que permaneça a
referida situação “anómala”***
MAU SERVIÇO DA INDÁQUA - A Junta lamenta e irá denunciar que a repavimentação
das ruas, que foram alvo da instalação das redes de abastecimento das águas, tem sido
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incorrectamente feita. Já contactou as entidades envolvidas, nomeadamente a Indáqua e
Câmara Municipal. Entre avanços e recuos, ninguém parece assumir as responsabilidades.
Por isso, a Junta decidiu denunciar publicamente, através dos órgãos de Comunicação
Social e Assembleia Municipal, tais atropelos***
INTERRUPÇÃO DA E.N. 326 NO CRUZAMENTO COM A RUA DA REGEDOURA - Segundo
fontes oficiais contactadas, estaria em curso uma solução técnica e alternativa ao fecho do
cruzamento E.N. 326/Rua da Regedoura-Grijó. Relativamente a este assunto, (interrupção
da Rua de Regedoura) o Presidente disse que, embora o Presidente da Câmara não tivesse
tido oportunidade de na última reunião com o IEP abordar este assunto, iriam em conjunto
ter uma reunião com o Secretário de Estado no sentido de resolverem este assunto***
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE
2001 - A Junta elaborou o seguinte plano de actividades para 2001, o qual, depois de

aprovado, deverá ser apresentado à Assembleia de Freguesia:
ASSISTÊNCIA SOCIAL*
Compra de medicamentos*
Compra de alimentos*
Subsídios a carênciados*
AMBIENTE*
Colocação de placas de indicações diversas*
Placas limítrofes da freguesia*
EDUCAÇÃO*
Apoio às escolas primárias*
Apoio às escolas pré-primárias*
Apoio ao ATL*
Aquisição do Terreno para a EB 2,3*
HABITAÇÃO SOCIAL*
Compra de terrenos*
Construção de habitações*
CEMITÉRIO*
Obras de beneficiação das ruas*
Obras de beneficiação de esgotos de águas pluviais*
SANEAMENTO BÁSICO*
Antecipar a execução do Saneamento Básico para Nogueira da Regedoura*
ABASTECIMENTO DE ÁGUA*
Completar a rede de abastecimento de água*
Antecipar a execução do abastecimento de água*
DESPORTO*
Apoio financeiro aos clubes existentes*
Integração do terreno do R.U.F.C.N. dentro dos limites da freguesia*
Apoio financeiro para as obras em curso do Centro Popular de Trabalhadores de
Pousadela*
VIAS DE COMUNICAÇÃO E CAMINHOS*
Executar 2 Km de novas ruas*
Repavimentar as ruas que estão em mau estado*
PARQUES INFANTIS*
Beneficiação do parque infantil do Caramulo*
IDOSOS*
Realização dos passeio convívio*
JUVENTUDE*
Realização dos passeio convívio*
Incentivar a criação de associações*
Apoio a todas as iniciativas dos jovens*
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Criar incentivos para ocupação dos tempos livres*
TRÂNSITO*
Colocação dos sinais de trânsito*
Estudo de pormenor do trânsito e parque de estacionamento na zona da Igreja*
CULTURA*
Dinamizar ou Promover***
Realização de um espectáculo de variedades no Natal*
Participação activa no Verão cultural*
Incentivar a realização de exposições*
SEDE DE JUNTA*
Executar as obras de reparação*
OUTRAS REALIZAÇÕES*
Construção da casa mortuária*
Construção do edifício do ATL (Centro Social S. Cristóvão)*
RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO*
Divulgar e implementar o rendimento mínimo garantido a todas as pessoas que reunam os
requisitos para o efeito*
SUBSÍDIOS ÀS COLECTIVIDADES*
Instituições Caritativas
300.000 $ 00
Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense
150.000 $ 00
Centro Popular de Trabalhadores de Pousadela
150.000 $ 00
Rancho Folclórico S. Cristovão
150.000 $ 00
Escola de Música
150.000 $ 00
Centro Social S. Cristovão
150.000 $ 00
Columbofilia
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola de Pousadela
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola do Souto
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré-primária do Souto
100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré – primária de Pousadela
100.000 $ 00
Liga Operária católica
100.000 $ 00
Outras Instituições
200.000 $ 00
Grupo Missionário Jovem
50.000 $ 00
SUBSÍDIO A CONCEDER AO CENTRO SOCIAL S. CRISTÓVÃO - Subsídio a
conceder ao Centro Social S. Cristóvão. Para concretizar a construção da sua Sede, já
inscrita em PIDAC, a direcção do Centro Social S. Cristóvão tem estabelecido contactos
com a Junta de Freguesia, a qual se tem mostrado receptiva a esta pretensão. Há
necessidade de garantir apoios, para não perder a oportunidade de ser contemplada com
verbas. Prevêem-se as seguintes comparticipações, para um custo final de cerca de
120.000 contos: *
20.000 Contos da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. *
65.000 Contos do Governo Central. *
9.000 Contos do próprio Centro Social S. Cristóvão. *
Apesar de tudo, este montante tem-se revelado insuficiente para permitir a sua inscrição
no próximo quadro de apoios comunitários. Torna-se por isso necessário conseguir mais
apoios, pelo que solicitou a colaboração do Executivo, de modo a viabilizar a obra. A
Junta, empenhada mas consciente da limitação dos meios que dispõe, propõe a atribuição
de 5.000 contos, mas de uma forma faseada. Assim, em 2001, compromete-se a entregar
1.500 contos, o mesmo acontecendo em 2002. Nos 2 anos seguintes, serão canalizadas
para o C.S.S.C 2 tranches de 1.000 contos, totalizando 5.000 contos. Para o efeito
solicitará aprovação da Assembleia de Freguesia***
TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal da Feira já manifestou
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há já algum tempo a sua pretensão em transferir Competências para a Junta de Freguesia,
por entender que será a forma mais correcta e transparente para a gestão dos recursos
financeiros. Os termos deste protocolo será enviado logo que seja possível. A Junta
sempre defendeu uma maior autonomia das Juntas, assim como jáauscultou a opinião dos
membros da Assembleia, pelo que aceitará os termos desse contrato, desde que daí não
resulte maior sobrecarga, isto é, um presente “envenenado”. Para avaliar no futuro…***
PAGAMENTO DE PORTAGENS - De acordo com informação do Instituto de Estradas de
Portugal, está previsto o pagamento de portagem no Sub-lanço Carvalhos-Nogueira. A
Junta conjuntamente com a Câmara Municipal, deverão pressionar as autoridades
competentes no sentido de tentar retirar o referido pagamento***
CHEIAS RESULTANTES DO MAU TEMPO - O Presidente da Junta, após leitura integral
de correspondência trocada com o Ministério do Ambiente, onde era manifesta a
preocupação sentida para com os lesados das cheias, informou que estaria em curso
estudos para obras estruturantes de forma a evitar idênticos acidentes, assumidos pela
própria Câmara aquando da sua visita para avaliar os estragos causados pelas cheias e que
têm fustigado todo o País. Foi decidido não poupar esforços no sentido de minorar os
estragos resultantes. Ficou ainda acordado apresentar as despesas à entidade que, de facto,
tudo tem feito para dificultar as obras de repavimentação: INDÁQUA***
SUCATA NA VIA PÚBLICA - Têm chegado à Junta documentos vários (queixas à GNR
e CMF) relacionados com o processo de ocupação ilegal de espaços públicos por parte de
viaturas pertencentes à Sucata Alves, em Olivães. Ficou estabelecido que se aguardaria
pela posição da Câmara para uma tomada de posição, mais pressionante ainda***
Todos os assuntos anteriormente referidos foram aprovados por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, tendo sido elaborada a presente acta,
a qual foi lida em voz alta e vai ser assinada pelos presentes: ***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA

13/03/2001

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 36
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 2000 a 31
de Dezembro de 2000***
 Tarnsferência de competências***
 Abrigos para paragens de autocarro***
 Orçamentos para a construção da Casa Mortuária***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE
2000 A 31 DE DEZEMBRO DE 2000 - Foi apresentada ao órgão executivo a conta de

gerência e demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de
Dezembro do ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada
ao respectivo órgão deliberativo e remessa ao Tribunal de Contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à votação do respectivo
documento de gestão que salientou os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da
presente Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e
aprovação da Assembleia de Freguesia.***
Mais deliberou o executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma
Conta de Gerência.***
Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que
se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo então concluído que a Conta de
Gerência aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.
Verificou-se que o documento em apreciação acusava Movimento de Receita de TRINTA
E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E
OITENTA E TRÊS ESCUDOS, acrescida do saldo do ano anterior de QUATRO
MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA
E SETE ESCUDOS totalizando TRINTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E
SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA ESCUDOS e de Despesas, VINTE
E SEIS MILHÕES, DUZENTOS MIL, DUZENTOS E NOVE ESCUDOS, acusando um
saldo em dinheiro de TREZE MILHÕES, SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E
SETENTA E UM ESCUDOS, que transitou para o ano seguinte***
TARNSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - O Protocolo prevê que a Junta assuma
competências na conservação de jardins públicos, escolares, recebendo para o efeito 1500
contos. Na conservação das escolas, a Junta receberá uma verba para pequenas obras, na
ordem de 40 contos por cada sala de aulas. Quanto a pequenas obras a Junta terá
autonomia ate 200 contos, recebendo o empreiteiro directamente da Câmara. A Junta fará
a análise às águas dos fontanários, cabendo-lhe a gestão da sua qualidade, competindo-lhe
até o seu encerramento, caso a sua água seja imprópria. Relativamente à conservação de
ruas a Câmara colocará à disposição uma cisterna, um cilindro e 1600 kg de asfalto por
dia. O cálculo de número de dias dependerá directamente do número de km da rede viária,
sendo a de Nogueira da Regedoura próxima dos 40 km. Em alternativa, haverá lugar a um
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subsídio compensador. A Junta optou por esta última modalidade, cabendo-lhe o montante
de 2500 contos. A Junta, ainda, irá candidatar-se a um terceiro cantoneiro. Porém, não
aumentará o quadro de pessoal dado que o seu vencimento será suportado pela Câmara
***
ABRIGOS PARA PARAGENS DE AUTOCARRO - Relativamente aos abrigos para as
paragens de autocarro, a Junta pediu três para substituir os do Barreiro, Av. S. Cristóvão e
um novo para o Souto. Apenas uma será concedida, que não será igual às colocadas pela
Cemusa, dado que será a sua aquisição suportada integralmente pela Câmara. A Junta
manifestará a sua indignação pela resolução que considera discriminatória e assume desde
já que logo que não abdicará do que julga serem os direitos dos Nogueirenses, tão
Feirenses como os demais. Caso, e apenas em última instância, avançará a expensas
próprias com a aquisição de, pelo menos, d mais dois abrigos. Denunciará o facto à
Assembleia.***
ORÇAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA - Apresentaram propostas
os Srs. Carlos Maia, Amaro e Gaspar, de 28.900, 24.000 e 29.940 contos,
respectivamente. Venceu a proposta mais baixa, a do Sr. Amaro, o qual deverá apresentar
a obra concluída em 30 de Setembro de corrente ano. Desde que justificados, ser-lhe-á
entregue tranches de 4.000 contos mensais, às quais serão deduzidos 10 %, como fundo de
reserva.***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de
Freguesia, lavrando-se a presente acta que depois de lida na presença de todos os
membros de Junta de Freguesia vai ser assinada depois de aprovada.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA

28/12/2001

LOCAL

SESSÃO ORDINÁRIA
X
LISTA DOS PARTICIPANTES

N º 37
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Américo Barros Costa
Alberto Silva Pereira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação do balanço circunstanciado das obras e actividades
realizadas no quadriénio de mil novecentos e noventa e oito a dois mil e
um.***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO CIRCUNSTANCIADO DAS OBRAS E
ACTIVIDADES REALIZADAS NO QUADRIÉNIO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E
OITO A DOIS MIL E UM. - Os membros da Junta de Freguesia entendem analisar todo o

trabalho desenvolvido até ao momento, de forma objectiva. Está convicta que este
mandato inaugurou uma nova forma de gestão autárquica e pensa que, para os futuros
autarcas, este procedimento final, com o registo de tudo quanto foi feito, constituirá uma
responsabilidade acrescida, não apenas para quem cessará suas funções nos próximos dias,
bem como uma maior exigência para quem se seguir. É uma atitude pedagógica que se
espera ser compreendida. As obras e realizações foram, com efeito, as seguintes:***
REDE VIÁRIA*
Foram Repavimentadas:*
Av. Joaquim Domingos Maia*
Av. São Cristóvão*
Av. da Bessada*
Rua das Camélias (parcialmente)*
Rua da Pitança (parcialmente)*
Rua da Adelaide*
Travessa da Rua da Adelaide*
Rua da Barra (parcialmente)*
Rua da Esperança*
Rua da Portela*
Rua da Cobaixa*
Foram Pavimentadas:*
Rua do Bairro do Lima*
Rua Vasco da Gama*
Rua do Campinho*
Rua dos Edifícios da Portela*
Rua da Quinta*
Rua da Jacinta*
Rua da Pitança (parcialmente)*
Rua da Lavourinha*
Rua S. Tomé*
Rua das Palmas*
Rua Santo IrigoTravessa da Mocidade*
Travessa da Rua da Adelaide*
Travessa da Rua do Campinho*
Travessa da Lavoura
Travessa de Santo Irigo*
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Travessa Canto do Tapadinho*
Travessa da Esperança*
Travessa das Alminhas*
Rua do Canto da Cavada Velha*
Rua da Fronteira (parcialmente)*
Rua do Maçarico*
Rua da Vinha*
Travessa Luís de Camões*
Foram abertas / beneficiadas:*
Troço entre Rua do Bairro do Lima e Rua das Alminhas (aberto)*
Canto da Rua dos Lagos (alargado e pavimentado com «toutvenan».*
Troço entre a Travessa da Esperança e casa do «Pai Natal». (aberto e
pavimentado com «toutvenan»)*
Troço da Rua do Paraíso (pavimentado com «toutvenan»)*
Travessa da Teixugueira (pavimentada com «toutvenan»)*
Foi feita conservação em:*
Praticamente na quase totalidade das ruas, boa parte das quais já se
encontrava em más condições de utilização e que se tornaram péssimas em
muitos casos devido não só aos trabalhos levados a efeito pela Indáqua,
como também pelo rigor do último Inverno*
CONSTRUÇÃO DE NOVA REDE PLUVIAL E BENEFICIAÇÃO DA
EXISTENTE EM:*
Av. da Fábrica*
Rua da Adelaide*
Rua Vasco da Gama*
Rua da Esperança*
Rua dos Edifícios da Portela*
Rua da Pitança*
Rua da Lavourinha*
Entre a Travessa da Rua do Campinho e Rua Senhor da Pedra*
Travessa da rua da Adelaide*
Rua S. Tomé*
Largo Bernardino Pereira*
Travessa das Alminhas*
Rua das Camélias*
Rua do Canto do Tapadinho*
Largo da Rua dos Lagos*
Entre a Av. Bessada e Rio da Gaiteira*
Entre a Rua do Paraíso e Rio da Gaiteira*
REDE FLUVIAL*
Alargamento / desvio do Rio da Gaiteira nos seguintes locais:*
Rua da Sra da Saúde*
Rua do Rio*
Rua da Barra*
EDIFICAÇÕES/CONSTRUÇÕES:*
Largo do Eleito Local*
Parque Infantil da Portela*
Casa Mortuária*
Refeitório da Escola Primária do Souto*
Construção de novo Estaleiro*
Construção de rampas de acesso ao cemitério para deficientes*
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Construção de novas Campas*
FOI ADQUIRIDO:*
Para a Sede da Junta:*
Mobiliário de escritório*
Mobiliário para o Auditório*
Equipamento Audio para o Auditório*
Sistema de alarme*
Iluminação interior*
Para obras de conservação e rede pluvial:*
Retroescavadora*
Camião com báscula*
Martelo pneumático*
Moto-serra*
Máquina de lavar à pressão*
Aparelho de Soldar*
INICIATIVAS DE NATUREZA SOCIAL:*
Passeio e convívio dos Pensionistas*
Passeio e convívio dos Jovens*
Festa anual de Natal das Escolas*
Apoio ao Dia Mundial da Criança*
Apoio ao Ano Mundial do Idoso*
Aquisição de material para deficientes*
RECURSOS HUMANOS:*
Admissão de novos funcionários com melhores qualificações profissionais
para trabalhos de conservação e reparação*
Contrato com empresa especializada para manutenção de zonas
ajardinadas*
HABITAÇÃO E URBANISMO:*
Construção de 36 fogos inseridos no programa de Habitação Social para
erradicação de casas abarracadas*
Colocação de coberturas para 4 paragens de transporte público e
beneficiação das existentes*
Ajardinamentos de zonas públicas*
Proposta de revisão do PDM após consulta pública*
Pedido de estudo urbanístico da zona envolvente do nó da auto-estrada*
Reforço da iluminação pública*
Colocação passadeiras para peões*
Colocação de sinalização de trânsito*
Colocação de placas dos limites geográficos da freguesia*
Sinalética dos lugares, edifícios e zonas de interesse público*
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA:*
Apoio e participação activa no processo de aprovação do projecto e
inscrição em PIDDAC do edifício-sede do Centro Social S. Cristóvão*
Análise periódica de águas de fontanários públicos*
Reforço do policiamento da GNR*
Promoção de debates*
EDUCAÇÃO E CULTURA*
Demarcação de parcela de terreno destinado à construção da futura Escola
C+S em iniciativa conjunta com as freguesias de Mozelos e S. Paio de
Oleiros*
Remodelação/ampliação do Serviço do refeitório de apoio à Escola
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Primária do Souto*
Colocação de soalho numa das salas da Escola Primária do Souto*
Obras de conservação e reparação dos edifícios escolares*
Manutenção e beneficiação dos Jardins das escolas*
Oferta de computadores e impressoras a todas as escolas*
Disponibilização de instalações para o funcionamento da Sede do
Agrupamento de Escolas de Mozelos, Sta Mª de Lamas e Nogueira da
Regedoura*
Apoio financeiro directo à realização do Plano Anual de Actividades de
todas as Escolas*
APOIO ÀS COLECTIVIDADES E ASSOCIAÇÕES EM CADA UM DOS ANOS*
Instituições Caritativas
*300.000 $ 00
Festa de Natal para as escolas
*300.000 $ 00
Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense
*150.000 $ 00
Centro Popular de Trabalhadores de Pousadela
*150.000 $ 00
Rancho Folclórico S. Cristovão
*150.000 $ 00
Centro Social S. Cristovão
*150.000 $ 00
Columbofilia
*100.000 $ 00
Associação de Pais Escola de Pousadela
*100.000 $ 00
Associação de Pais Escola do Souto
*100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré-primária do Souto
*100.000 $ 00
Associação de Pais Escola Pré – primária de Pousadela
*100.000 $ 00
Liga Operária católica
*100.000 $ 00
Outras Instituições
*200.000 $ 00
Grupo Missionário Jovem
*50.000 $ 00
APOIO À PARÓQUIA*
Apoio financeiro à construção da Residência Paroquial*
Empenhamento na atribuição de subsídio estatal (TNS) à construção da
Residência Paroquial*
Apoio financeiro e logístico às obras de beneficiação da Igreja Matriz*
Ajardinamento e embelezamento do Adro da Igreja Matriz*
Apoio financeiro para aquisição de instrumentos musicais para o Coro da
Igreja*
Apoio financeiro para aquisição de equipamento para a Capela da Rua do
Coteiro – Pousadela*
Beneficiação da área envolvente à Capela da Av. Das Alminhas – Olivães e
com canalização de água potável*
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA*
Impermeabilização*
Isolamento térmico*
Reconstrução de pisos*
Reconstrução de fachadas*
Reconstrução de tecto falso do Auditório*
Remodelação da caixilharia exterior*
Reconstrução de carpintaria *
Pintura interior e exterior*
O balanço da realizações foi considerado excelente e aprovado por unanimidade. O Sr.
Américo Barros Costa, Secretário da Junta, o único que entendeu não se recandidatar,
manifestou a sua satisfação em ter trabalhado com esta equipa, coesa e unida, cujo único
propósito foi servir Nogueira e os Nogueirenses. Lembrou ainda que os resultados das
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recentes eleições autárquicas, de 16 de Dezembro, aprovam, sem qualquer dúvida, o
afirmado antes. Desejou o maior sucesso aos outros membros no seu novo mandato. Quer
o Presidente, quer o Tesoureiro, partilhando da mesma opinião, desejam ao membro
cessante as maiores felicidades pessoais, e não deixam de expressar, todos, a sua gratidão
aos apoios que receberam de muitos Nogueirenses, em particular do Sr. Dr. Alberto
Ferreira, Presidente da Assembleia, o qual, para além de ter exercido as suas funções
institucionais de forma digna, foi inexcedível quando assumiu sem reservas a
responsabilidade de organizar os convívios com os Pensionistas, para além de outras
actividades, sabendo, como ninguém, reunir-se com gente de enorme competência. A
todos, os agradecimentos sinceros da Junta de Freguesia. Na assembleia de Freguesia que
terá lugar à noite, o Presidente agradecerá, em nome da Junta, toda a colaboração de todos
os membros da Assembleia de Freguesia, os quais demonstraram saber dsempenhar o seu
papel, contribuindo de forma decisiva para o dsenvolvimento alcançado. Nada mais
havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta que depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia vai ser assinada depois de aprovada.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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