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ACTA Nº SEIS
----------Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e três, pelas vinte horas e trinta minutos, 
na sala de reuniões da Assembleia de Freguesia de Avidos, sita no Largo da Igreja, reuniu 
esta assembleia em sessão ordinária. -----------------------------------------------------------------
----------Foi feita a convocação de todos os elementos componentes dos órgãos autárquicos 
por carta individual, tendo-se verificado a ausência dos membros Senhores Manuel Cunha 
e Avelino Lemos, do grupo Junta ao Serviço do Povo de Avidos (JSPA). ----------------------
----------Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------

1. Período de antes da Ordem do Dia
2. Ordem do Dia

 Apreciação,  discussão  e  votação  dos  documentos  de  prestação  de  contas 
referentes ao ano de 2002;

 Informação do Sr. Presidente do Executivo sobre a actividade desenvolvida;
 Apreciação, discussão e votação de uma proposta da Junta de Freguesia, sobre a 

toponímia de novos arruamentos.
3. Período depois da Ordem do Dia

----------O Presidente da Assembleia, após leitura da ordem de trabalhos deu a palavra ao 2º 
Secretário para que este procedesse à leitura da acta da Assembleia anterior. Esta depois de 
lida foi posta à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------
---------- O Presidente da Assembleia informou os restantes membros da correspondência 
recebida, e passou de imediato ao primeiro ponto do período da ordem do dia esclarecendo 
que o executivo havia  solicitado que o mesmo fosse realizado por recurso a projecção 
multimédia.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Após a apresentação do relatório  e contas  (anexos números  um e dois que se 
juntam e se dão aqui por integralmente reproduzidos) de forma dinâmica, o Presidente da 
Assembleia abriu as inscrições para a discussão dos documentos em apreciação, tendo-se 
inscrito os membros Senhores Alípio Mansilhas, Sérgio Sampaio e Paulo Silva. -------------
---------- O primeiro inscrito questionou o executivo acerca de um muro construído na Rua 
do  Carvalho  e  se  o  mesmo  tinha  como  finalidade  beneficiar  da  retirada  por  parte  do 
proprietário dos terrenos confinantes da acção judicial contra a Junta de Freguesia. ----------
---------- O segundo inscrito referiu que apenas pretendia efectuar alguns comentários ao 
relatório,  particularmente  no  tocante  ao  facto  de  ter  sido  referido  que  algumas  obras 
constantes  do relatório tinham sido  submetidas a aprovação  da Assembleia de Freguesia e 
que efectivamente não o foram, identificando por exemplo, o cruzeiro retirado do cemitério 
velho. Insurgiu-se pelo facto de apesar de não se estar em período eleitoral, o executivo 
procedia como se estivesse em permanente campanha. Que o grupo que representa, sempre 
deu provas de não pretender dificultar a acção do executivo tendo sempre facilitado nas 
votações dos planos e orçamentos. Referiu como aspecto positivo, o facto dos membros do 
executivo  terem  alterado  o  seu  discurso,  passando  a  não  ter  referências  às  gestões 
anteriores. Não ter sido cumprida a promessa de abertura diária dos serviços da Junta de 
Freguesia. Questionou os membros do executivo sobre se efectivamente não estavam a ser 
remunerados conforme haviam prometido. ----------------------------------------------------------
---------- O terceiro inscrito, comentou que este relatório refere-se a 2002 e nada tem haver 
com executivos anteriores, e que neste último ano não houve campanha mas tão somente 
obra.. O facto de o executivo ter apresentado o relatório em suporte multimédia, veio trazer 
a esta Assembleia, e à numerosa assistência, uma visão realista e alargada das obras e não 
de mera campanha. O plano de actividades para 2002 foi aprovado nesta assembleia por 
unanimidade nele constando a demolição do cemitério velho e sendo da competência do 
executivo  a  preservação  e  conservação  do  património,  a  colocação  do  cruzeiro  nele 
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existente, foi implantado em local digno. No caso das pontes novas referiu uma vez mais 
não se tratar de campanha já que o local e as poucas pessoas que as utilizam não dão votos. 
Referindo-se ao parque da ponte, salientou que, pelo facto de existir a possibilidade de um 
novo, mais amplo e ambicioso projecto, justifica plenamente o adiamento dessa obra.-------
----------- Novamente o membro Sr. Sérgio Sampaio, pediu a palavra para em resposta à 
anterior intervenção retorquir o facto de sempre terem sido favoráveis à realização de obras 
e que nesse sentido se dispõem a ajudar o executivo. Na questão do termo por si utilizado – 
“campanha”  e  sobre  a  referência  “às  Juntas  Antigas”  isto  só  se  devia  ao  facto  de  na 
introdução do relatório  existir  a  expressão “nunca  antes  visto”  e  neste  aspecto  a  Junta 
esteve mal. Em conclusão referiu que nunca antes se sentiu tanta desunião na freguesia.-----
----------  Foi dada a palavra ao executivo para responder ou comentar.  O presidente da 
Junta informou que os valores orçamentados destinados às remunerações dos membros dos 
órgãos autárquicos são de facto utilizados nessa finalidade. Quanto ao funcionamento dos 
serviços da Junta de Freguesia, embora o horário oficial sejam dois dias por semana das 19 
às  20  horas,  nunca  nenhum cidadão  de  Avidos  ficou  por  atender  sempre  que  para  tal 
solicitasse atendimento. -------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo registo de mais inscrições, o Presidente da Assembleia submeteu a votação os 
documentos do Relatório e Contas da Gestão de 2002, tendo os mesmos obtido aprovação 
por UNANIMIDADE. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------- De seguida foi lido pelo 1.º Secretário o documento que continha a informação da 
actividade desenvolvida pelo executivo até Março de 2003, não tendo suscitado qualquer 
pedido de esclarecimento.-------------------------------------------------------------------------------
--------- No 3.º Ponto da Ordem de Trabalhos foi apresentada à mesa uma proposta para a 
toponímia dos novos arruamentos da Freguesia, pelos membros da Coligação PPD/PSD – 
CDS/PP (anexo quatro que se junta e se dá por integralmente reproduzido), lida pelo 1.º 
Secretário.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- Abertas as inscrições, inscreveu-se o membro Sr. Alípio Mansilhas, que discordou 
com a  proposta “Rua Padre Domingos Sampaio Viana” e  que  sugeria o  nome de “Rua do 
Centro Social”. A atribuir o nome de uma personalidade no seu entender esse deveria ser 
do Padre Adelino por ter sido ele o iniciador do projecto, no entanto não está de acordo 
com a atribuição de nomes de personalidades às ruas. Sobre a proposta “Travessa Quinta da 
Ponte” sugeriu que a mesma se designasse “Praceta da Quinta da Ponte”, por ser essa a 
indicação dada pelo executivo. ------------------------------------------------------------------------
---------- Em defesa da proposta interveio o membro Sr. Paulo Silva que de facto sempre se 
tentou indicar os nomes dos lugares às ruas, pela polémica que pode suscitar os nomes de 
pessoas, mas no caso concreto o nome proposto foi sugerido pelo facto do Padre Viana ter 
sido  o  verdadeiro  impulsionador  de  uma  obra  de  grande  vulto  na 
freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Procedeu-se à votação da proposta apresentada com exclusão da sugestão “Rua 
Padre Domingos Sampaio Viana”, tendo a mesma obtido aprovação Unânime. De seguida, 
foram sufragadas as propostas “Rua Padre Domingos Sampaio Viana” e “Rua do Centro 
Social”, tendo a primeira obtido cinco votos e a segunda dois votos, pelo que a designação 
aprovada foi a primeira -“Rua  Padre Domingos Sampaio Viana”.------------------------------- 
----------Terminada a ordem do dia o Sr. Presidente da mesa da assembleia deu a palavra ao 
público presente que colocou algumas perguntas e tendo feito algumas observações quanto 
ao discutido nesta assembleia e sobre outros temas. A mesa tomou a devida nota de tudo. --
----------O Sr. Presidente da mesa da assembleia de seguida e antes de terminar a reunião 
agradeceu  a  todos  os  presentes  pela  forma  como  decorreram  os  trabalhos  dando  por 
encerrada a assembleia pelas vinte e duas horas e cinco minutos. --------------------------------
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