FREGUESIA DA BRANCA
Rua do Mundo Novo, n.º 1 - Laginhas
3850-576 BRANCA ALB
Tel.: 234 548 328
Fax.: 234 548 107

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA N.º 12 - 2013/2017
Sessão Ordinária de 29 de setembro de 2015
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, no salão nobre da Junta
de Freguesia da Branca, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia da Branca,
presidida pela sua presidente, Sandra Margarida Pereira Marcelino, secretariada pelo primeiro
secretário, José Joaquim Ribeiro Silva e Sandra Cristina Tavares da Silva, neste momento
designada para assumir o cargo de segunda secretária, com a presença dos seguintes
Membros: Isabel Maria Domingues Marques, Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel
Fernandes Silva, Domingos Nunes Católico (em substituição de Carlos Silva), do CDS/ PP; Olga
Marques Santos Ladeira, Abílio José Nunes Rodrigues, Sérgio José Silva Pereira, Ana Filipa Jesus
Figueiredo, Nuno Miguel Marques Sá (em substituição de Ângelo Soares) e Maria Elisabete
Oliveira (em substituição de Lúcia Antão), do PPD/ PSD. -------------------------------------------Pela Junta de Freguesia, estiveram presentes, o Presidente, José Carlos Estrela Coelho, o
secretário, José Manuel Sousa Soares, a tesoureira Cristina Gonçalves Valente e os vogais
Daniel Aguiar da Silva Pintor e Milton César Silva Lopes.--------------------------------------------Solicitaram a sua substituição os seguintes Membros: Carlos Manuel Almeida Silva, do CDS,
Ângelo Jesus Soares e Lúcia Maria Azevedo Antão, do PSD, tal como indicado acima, nos termos
do artigo 78.º da Lei 169/99 com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002. -------------------Declarada aberta a sessão pela Senhora Presidente da Assembleia, deu-se início à análise
dos assuntos agendados para a presente Sessão, conforme a Ordem do Dia, que a seguir se
transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------A) Expediente e informações prestadas pela mesa; -------------------------------------------B) Período antes da Ordem do Dia; ------------------------------------------------------------C) Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------1 – Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior; --------------------------------------2 – Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia
relativa à atividade e da situação financeira desta; -------------------------------------------------3 – Proposta de doação de terreno a favor da Junta de Freguesia; ---------------------------
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4. Proposta de doação de equipamento informático a favor da Junta de Freguesia;--------5. Aprovação em minuta do ponto 3 e 4, para efeitos da sua imediata executoriedade,
conforme artigo 57º, número 3 da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro.--------------------------6. Período de intervenção do público. ----------------------------------------------------------A) Expediente e informações prestadas pela mesa ------------------------------------Neste ponto a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia informou que não tinha nada
assinalar.-----------------------------------------------------------------------------------------------B) Período antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------- Olga Ladeira (PSD) - questionou como decorreu o início do ano letivo nas escolas do
agrupamento, no âmbito das competências atribuidas à Junta de Freguesia nesse contexto.----- Abílio Rodrigues (PSD) - questionou se o executivo pondera alguma iniciativa no
sentido do apoio aos refugiados. ---------------------------------------------------------------------- Jorge Almeida (CDS) - referiu a atribuição de dois prémios a jovens músicos do
Conservatório de Música da Jobra - André Nadais e Pedro Marques; elogiou a festa de
encerramento do ano letivo da Jobra, como tendo sido um evento memorável, pelo excelente
festival que proporcionou e pela grande adesão que teve; agradeceu à Junta de Freguesia a
Festa do Emigrante, que também foi um evento muito importante, que mais uma vez se
realizou com a presença do Rancho Folclórico e Etnográfico de Albergaria-a-Velha, do Grupo
Etnográfico Ecos da Memória e do grupo francês “Group Folklorique de la Houte-Lande”.--------- Nuno Silva (CDS) - agradeceu o trabalho que o pessoal do IEFP tem realizado, que é
de louvar. Referiu a inauguração do Skatepark que tem tido muito boa adesão por parte dos
jovens da freguesia e não só. Apresentou ainda um voto de pesar pela morte do Dr. António
Belmiro Pais, proprietário da farmácia Confiança na Branca, que muito deu a esta vila. Felicitou
também o Grupo Etnográfico Ecos da Memória pelo evento da semana passada, sem esquecer o
trabalho por eles realizado na decoração da Junta de freguesia. -----------------------------------Olga Ladeira associou-se ao voto de pesar apresentado.-------------------------------------A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia questionou se os restantes membros se
associavam a este voto de pesar, o que sucedeu, pelo que o mesmo foi aprovado por
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unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou que foram
distribuidos a todas as escolas do primeiro ciclo os necessários produtos de higiene e limpeza;
assim como foram feitas todas as limpezas interiores e de parques, pinturas e pequenas
reparações que haviam sido solicitados, via mail.---------------------------------------------------Quanto ao apoio aos refugiados, referiu que a Junta de Freguesia tem poucas
competências a este nível, mas sabe que o município está atento à questão e a Junta
concerteza está solidária caso seja encetada alguma iniciativa nesse sentido.--------------------C - Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------1 - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior ------------------------------A Sra. Presidente da Mesa informou que por algumas dificuldades surgidas entretanto não
foi possível a elaboração da mesma e propôs a retirada deste ponto para ser apreciado na
próxima sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------- Olga Ladeira (PSD) - mostrou o seu descontentamento, e disse que pelo menos podia
ter-se avisado antecipadamente que não haveria ata para apreciar. ------------------------------- Abílio Rodrigues (PSD) - referiu que todos os membros poderiam ter fornecido os
seus elementos e assim ajudado na elaboração da mesma. ----------------------------------------Foi, assim decidido retirar este ponto de apreciação e que passaria para a Assembleia
seguinte.------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Apreciação da informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da Junta de
Freguesia relativa à atividade e da situação financeira desta. ----------------------------- Abílio Rodrigues (PSD) - com referência à página 7 da informação escrita, ponto 2.2 Acção Social e Cultural, no que se refere a reuniões com as associações da freguesia, disse que
não passam de ser reuniões e não cultura em si mesma. Referiu que seria melhor catalogar as
coisas nas rubricas certas.-----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a chamada de atenção e afirmou que
aceita as críticas feitas, pois é com troca de ideias e críticas construtivas que se consegue fazer
o melhor pela nossa freguesia. Quanto às contas apresentadas, os valores são claros e revelam
o empenho, rigor e transparência com que têm trabalhado. ----------------------------------------
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Continuando, Abílio Rodrigues referindo-se ainda ao relatório da atividade da Junta, na
página 9 (2.3.3 Comunicação Social), disse que a atualização das páginas deveria ser mais
visível. Por exemplo, na página Web, o separador gestão autárquica está em branco (atas,
editais, etc.); e se assim é, deveria ser eliminada ou então que fosse mais global a nível da
autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia reconheceu que vários espaços estão vazios,
mas esclareceu que esta sempre se encontrou em branco e não será possível alterá-la de “hoje”
para “amanhã”, pois para isso será necessária a troca de ficheiros.--------------------------------- Sérgio Pereira (PSD) - referiu que se o domínio deste site tiver que ser pago é
preferível não o anular; pois já que é pago é vantajoso manter os dois ao mesmo tempo e
ambos a apontar para o mesmo site o que acaba por facilitar o acesso ao site pela população
que já o conhece.--------------------------------------------------------------------------------------3 - Proposta de doação de terreno a favor da Junta de Freguesia ------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que o terreno em questão já teria
sido doado à Junta noutros tempos pelo Senhor Júlio, como é do conhecimento geral, mas
nunca foi feito o seu registo. Neste momento, e em parceira com a Câmara Municipal, existe já
um projecto para o local, onde se prevê a instalação de um espaço de descanso e apoio para os
peregrinos.---------------------------------------------------------------------------------------------- Abílio Rodrigues (PSD) - considerou ser de retirar da proposta a designação “ilha dos
anões”, por ser pouco correta e elegante. -----------------------------------------------------------A Sra. Tesoureira, Cristina Valente, referiu que o termo usado serviu apenas para ser mais
fácil a identificação do local.---------------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------4 - Proposta de doação de equipamento informático a favor da Junta de
Freguesia ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que os computadores foram doados
pela Sra. Sandra Faria, de Albergaria-a-Velha; estiveram à experiência na junta e só foi
necessária a aquisição do software do Windows, que foi adquirido numa empresa da freguesia,
a Digidois. ---------------------------------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, a proposta de doação foi aprovada por unanimidade. --------
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5. Aprovação em minuta do ponto 3 e 4,para efeitos da sua imediata
executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei nº 75/ 2013, de 12 de
setembro.----------------------------------------------------------------- -----------------------VOTAÇÃO: Posta a votação, foi aprovada por unanimidade.---------------------------------6 - Período de intervenção do público: -------------------------------------------------- Sérgio Pereira, na qualidade membro do Clube de Nobrijo, convidou todos os membros
da Assembleia de Freguesia para a tomada de posse dos órgãos do clube, que terá lugar no
próximo dia 11 de outubro, pelas 18 horas.----------------------------------------------------------Referiu também o 1º Trail e Caminhada do Clube de Nobrijo, que foi uma iniciativa muito
bem conseguida. Deu, ainda, os parabéns ao Branca Activa por, na abertura da nova época
desportiva, ter convidado o Clube de Nobrijo a participar em vez de grandes clubes nacionais, o
que é salutar uma vez que assim se promove o inter-associativismo tão apregoado pelos
poderes locais; assim como parabenizou o Clube Desportivo da Branca pela sua equipa de
futebol feminino federado e pela iniciativa de uma nova edição da descida de carrinhos de
rolamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia deu por
encerrada a sessão, eram vinte e duas horas e trinta minutos. ------------------------------------Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte
gravação de tudo quanto ocorreu na Sessão, e vai ser assinada pela Mesa.------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia
___________________________________________________________
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O Primeiro Secretário
___________________________________________________________

A Segunda Secretária, designada para secretariar esta sessão
___________________________________________________________
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