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Acta n.º. 1 - 2011 
Reunião Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Comenda, Realizada em 
Dezasseis de Abril de Dois Mil e onze 

 
 
 
 
 

 
Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, reuniu a Assembleia 
de Freguesia na sala de reuniões da Sede da Junta de Freguesia, sob a Presidência 
do senhor Ricardo Jorge Martins Flores, e com a presença dos seguintes membros 
da Assembleia, senhores,  José Chamiço Adriano, Carlos Alberto Clara da Silva, João 
Belo André, Abílio Flores Mendes e senhora Tânia Marina de Matos Flores Mota. ------ 
 
INÍCIO DOS TRABALHOS: 
O senhor Presidente da Mesa iniciou os trabalhos, eram quinze horas e doze 
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Foi chamado o Sr. José Adriano par compor a Mesa de Assembleia.----------------------- 
Interveio o Sr. Abílio, dizendo que a Mesa devia informar o público que o Sr. Márcio 
se tinha demitido, pois nem toda a gente teve acesso a essa informação.----------------- 
 
ORDEM DO DIA: 
Conforme edital desta Assembleia de Freguesia datado de quatro de Abril do ano em 
curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PONTO UM – Substituição de membro da Assembleia, após a 
demissão do Sr. Márcio Manuel Martins Lopes------------------------------ 
 
De conformidade com a Lei, foi chamado o cidadão imediatamente a seguir, 
constante na Lista eleita, sendo neste caso o Sr. José Ambrósio Catarino, tomando 
assim posse na Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------- 
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Com a finalidade de ser reconstituído o Órgão Deliberativo da Freguesia, foi proposto 
passar-se a eleição do 2º secretário da Assembleia, sendo eleito o Sr. José Chamiço 
Adriano, com 4 votos, havendo ainda 2 votos brancos e 1 nulo.------------------------------  
Estando agora constituída a Assembleia de Freguesia de Comenda, passou-se à 
aprovação da Acta da Reunião anterior, sendo a mesma aprovada com 6 votos a 
favor e 1 abstenção do Sr. José Ambrósio Catarino, que não esteve presente na 
última Assembleia------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente passou-se à leitura do relatório de Actividades realizadas pela Junta 
no período de 4 de Dezembro de 2010 a 16 de Abril de 2011, por parte da 1ª 
Secretária, Sr.ª Tânia Mota.----------------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra ao Sr. Abílio que perguntou sobre o estado de saúde das rosas 
loureiras e do alecrim que foi plantado junto à estrada, perto do Parque Industrial. O 
Sr. Presidente da Junta respondeu que alguém as foi puxar depois de terem sido 
plantadas, pelo que a maioria secou.----------------------------------------------------------------- 
O Sr. Abílio disse ainda que foi interpelado por várias pessoas relativamente ao 
estado de degradação do caminho das quintas, ao que o Sr. Presidente da Junta 
respondeu que já foram colocadas e espalhadas 2 carradas de terra no local e que 
ainda faltava uma. O assunto estava a ser tratado.----------------------------------------------- 
 
 
 
PONTO DOIS – DISCUSSÃO E EVENTUAL DA APROVAÇÃO DA 
CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2010. 
 
Tendo a referida documentação sido facultada a todos os membros, o Sr. Presidente 
da Mesa perguntou se havia alguma dúvida relacionada com este ponto. ---------------- 
O Sr. Abílio Mendes referiu que algumas Associações receberam vários subsídios ao 
longo do ano, enquanto a A.D.I.C não recebeu qualquer apoio.------------------------------- 
O Sr. Presidente respondeu que foram solicitados a todas a Associações alguns 
documentos, tais como a Conta de Gerência do Ano anterior e o Plano de Actividades 
para 2010, e que a referida Associação não entregou, pelo que não foi dado qualquer 
subsídio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Ricardo Flores interveio dizendo que a documentação em causa tinha sido 
entregue, pelo que se chegou à conclusão que se iria averiguar a causa de não se 
receber o subsídio.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Abílio, disse ainda que, habitualmente as contas de gerência apresentavam o 
mesmo valor quer de receitas, quer de despesas, situação que não achava normal. 
Pelo menos desta vez a Junta apresentou prejuízos. Foi bom a Junta anterior ter 
deixado algum dinheiro.----------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Junta disse que se gastou cinco mil euros com o tuvenã, sendo a 
maior despesa que houve, e que não estava previsto ser tão elevada, mas tal assunto 
já tinha sido falado na Assembleia.-------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo mais qualquer intervenção, passou-se à votação do referido 
documento, sendo o mesmo Aprovado com 3  votos a favor e quatro abstenções dos 
senhores Abílio Flores, João André, Carlos Silva e José Catarino.--------------------------- 
 
PONTO TRÊS – DIVERSOS 
 
Foi dada a Palavra ao Senhor Presidente da Junta, que deu a informação financeira 
da Freguesia na presente data, apresentando um saldo de € 19289,03. Informou 
ainda que foram feitas entre 1/05/2010 e 16/4/2011, 155 colheitas de sangue na 
Comenda e 55 no Vale da Feiteira, ao domicílio, no âmbito do acordo feito com o 
Laboratório de Análise Clínicas da Amaia.----------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Mesa deu então a palavra ao Sr. Abílio Mendes que disse que foi 
com muita apreensão que soube que a escola da Comenda estava para fechar no 
próximo ano lectivo. Saíu uma Lei em que a Câmara já não tem a dar parecer sobre o 
encerramento, no entanto o que é certo, é que a escola de Gavião não tem condições 
para receber todos os alunos. Acha que a Assembleia de Freguesia devia manifestar 
o seu desagrado por tal situação. Temos que lutar e expor a nossa opinião, senão 
agora é a escola, qualquer dia vai o centro de Saúde, depois os Correios, etc ……….. 
O Sr. Presidente da Junta respondeu que concordava plenamente. Quando soube no 
ano anterior da possível encerramento da Escola, falou de imediato com o Presidente 
da Câmara e mandou um ofício a exprimir o forte desagrado pela situação. A posição 
da Junta mantém-se a mesma. É pena que as pessoas não venham também à 
Assembleia manifestar a sua opinião. Quanto aos correios, não tem qualquer 
conhecimento que tal situação possa vir a ocorrer.----------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da junta informou ainda que teve conhecimento que já estava 
adjudicada a obra do levantamento das águas na Comenda a uma empresa.------------ 
O Sr. Abílio pediu outra vez a palavra referindo que já estamos quase no Verão e não 
houve qualquer obra no Parque de Merendas da Ribeira da Venda, sendo já o 
terceiro ano consecutivo em que o mesmo fica naquele estado de degradação. 
Quanto ao levantamento das águas, se for com o andamento que se está a verificar 
para se fazer o esgoto do Parque Industrial, então vai durar uma eternidade. É uma 
vergonha que para fazer 20 metros de esgoto se ande 3 semanas, não querendo 
dizer que as pessoas que lá andam não trabalham, mas sim que a obra está a ser 
mal orientada. Disse ainda que já se verificou um pequeno incêndio junto à Comenda 
este ano. Se o Kit de incêndios estivesse montado, tinha-se resolvido logo o 
problema.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Junta respondeu que, quanto ao Kit de incêndios, o assunto 
estava mais que conversado. Relativamente ao Parque de Merendas, o assunto é 
com a Câmara Municipal, no entanto sabe que o Sr. Jorge Monteiro já apresentou o 
caso na Assembleia Municipal, respondendo o Sr. Abílio que as tábuas partidas só 
foram retiradas devido a essa intervenção na Assembleia Municipal, no entanto não 
as souberam substituir.----------------------------------------------------------------------------------- 
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PALAVRA AO PÚBLICO 
 
Conforme as inscrições entregues à Mesa, foi dada a Palavra ao Sr. Rui Vieira, que 
tinha uma pergunta para o Sr. Tesoureiro da Junta e para o Sr. Presidente da Junta. 
Disse então, para o Sr. Tesoureiro que no seu Mandato, o Sr. Daniel tinha criado um 
blogue, com críticas, até construtivas, sobre o mau estado do Parque. Agora, 
passados 4 anos o Parque está muito pior que estava na altura, e agora  o Sr. Daniel 
está no Executivo e não critica. Perguntou então o que já se fez para que o Parque 
voltasse a ser o que era. No manifesto Eleitoral estava a dizer que a Junta iria outra 
vez tomar conta do Parque. Pensou que, sendo o Executivo da Junta do mesmo 
Partido da Câmara que a situação melhorasse, mas está visto que não.------------------- 
Ao Sr. Presidente da Junta disse que, foi em tempos apresentando aqui na 
Assembleia uma proposta de deslocalização de um caminho. Embora tivesse sido 
aprovado, não foi posto em prática, porque era necessário fazer uma permuta com o 
proprietário do terreno, no entanto foi aqui tudo esclarecido. Agora, invadiram o Largo 
do Vale da Feiteira com vários arbustos e flores, sem passar cartão a ninguém. 
Achava que o assunto também deveria ter vindo à Assembleia. Disse ainda que, 
quanto à proximidade e apoio às Associações, achava estranho só agora se ter limpo 
o terreno do ADIC, talvez por se estar a pensar nas actividades do 25 de Abril. 
Finalizou, dizendo que a Rua do Montinho não deve fazer parte da Freguesia, pois 
têm sido cortadas ervas em todo o lado, mas naquela Rua têm quase 1 metro de 
altura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Tesoureiro da Junta disse que, ainda bem que agora o Sr. Rui já reconhece que 
se tratou de uma crítica. Se na altura o tivesse feito era escusado o assunto ir a 
Tribunal. Disse ainda que concordava com ele na questão do Parque estar 
abandonado. Quer tomar conta do Parque mas a Junta não tem capacidade para 
fazer as obras necessárias. O Sr. Rui disse que ficou indignado porque quando 
estava no Executivo fazia o que podia para tratar o Parque, mas têm que reconhecer 
que a Junta não tem capacidade financeira para a sua manutenção. No entanto a 
Câmara é que que quis ficar a tomar conta do Parque como se pode provar na 
documentação existente na Junta.--------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que disse que, realmente não se 
procedeu à deslocalização do caminho, ao que o Sr. Rui Vieira respondeu que só 
falou no caminho a título de exemplo, porque, na altura o Sr. Eusébio fez tanta 
pergunta, tais como se se havia cartas do local, se havia máquinas, se era legal, 
etc…----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Junta disse quando plantou as árvores no Vale da Feiteira, tinha 
a certeza que muitas não iriam rebentar. A intenção foi simplesmente haver sombras 
para as pessoas e para os carros. Referiu ainda que desconhecidos tinham 
arrancado a maioria das árvores e pediu à Assembleia se alguém soubesse quem o 
fez para informar a Junta. Referiu também que desconhecidos tinham puxado as 
rosas loureiras plantadas ao longo da estrada, fazendo com que elas não pegassem.- 
O Sr. Rui respondeu que a questão é o assunto não ter ido à Assembleia. Da outra 
vez houve tanta pergunta, e agora estragaram um Largo enorme, que é um espaço 
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público, onde se têm feito várias actividades como festas, touradas, agora se alguém 
pretender fazer alguma coisa não pode. Disse ainda que tem havido critérios 
estranhos, pois para mudar o Mercado Mensal de sítio foi feita uma consulta pública, 
mas sobre este Largo não se disse nada.----------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Junta respondeu que respeitava a sua opinião.------------------------ 
O Sr. Rui disse que o Sr. Presidente ainda não tinha respondido a todas as questões 
colocadas, nomeadamente sobre a Rua do Montinho, ao que o Sr. Presidente 
respondeu que quando for possível lá chegar, as ervas serão cortadas, não há neste 
momento pessoal. O Sr. Rui disse que algumas ruas são várias vezes limpas e 
aquela não. Já o Jardim em frente a sua casa, foi regado mas nem as ervas 
arrancaram, enquanto que nos outros jardins há sempre pessoal. O Sr. Presidente 
disse que tudo se faz, a seu tempo.-------------------------------------------------------------------  
Finalizou dizendo que talvez tivessem que conversar os dois sobre o terreno junto ao 
caminho do telheiro, que é da Junta, uma vez que o Sr. Rui é o responsável pela 
Herdade, ao que este respondeu que estava sempre disponível.----------------------------- 
Foi dada a palavra ao Sr. António José Madeira Pereira que disse que entrou para 
aqui com um problema, mas sai já com a resolução, uma vez que o Sr. Presidente da 
Junta já disse que plantou as árvores no Largo do Vale da Feiteira mas a intenção era 
que a maioria não ia rebentar. Se era para fazer sombra, também não achava que 
aquele fosse o local ideal para se estacionarem carros. Perguntou então se o Sr. 
Presidente tinha consultado as pessoas do Vale da Feiteira antes da Plantação.-------- 
O Sr. Presidente da junta disse que não iria responder outra vez a essa pergunta.----- 
 
 
ENCERRAMENTO: 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, nem mais interessados em usar a palavra, foi 
pelo Senhor Presidente encerrada a reunião, eram dezassete horas e dezoito 
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
E eu Tânia Marina de Matos Flores Mota, Primeira Secretária a redigi e 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

O PRESIDENTE DA MESA 
 
 

___________________________ 
 
     
      1º  SECRETÁRIO                                                         2º SECRETÁRIO 
 
 
_____________________                                          ____________________ 


