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Ata nº 164/2018

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas no 

Centro Cultural do Paço, reuniu a Assembleia de Freguesia de Rossas, em sessão 

ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1º Período antes da ordem do dia ---------------------------------------------------------
Ponto 1- Tratar de assuntos de interesse para a freguesia. -----------------

2º Ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------
Ponto 1-Informação da Sr.a Presidente da Junta sobre a atividade da mesma. --

----------------------------------------------------------------------------

3º Período destinado ao público -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

-Foi aberta a sessão pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel Marques 

de Pinho (PSD/CDS-PP), coadjuvado pela primeira secretária, Glória Regina Tavares 

(PSD/CDS-PP). Estive ausente desta sessão o membro Ricardo Picão 

Fernandes(PSD/CDS-PP)  .------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Em seguida, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por 

maioria, com duas abstenções. -----------------------------------------

1º Período antes da ordem do dia 

Passando-se ao Período antes da ordem do dia e pelo seu ponto um, relativo à 

intervenção dos membros da Assembleia, tendo pedido a palavra Glória Tavares e 

Pedro Bastos. Quanto à intervenção de Glória Tavares destacou a necessidade de 

agendar a longo prazo as datas das assembleias e que estas decorressem de 

preferência à sexta-feira, à noite. Este pedido é igualmente corroborado pelo elemento 

da assembleia Ricardo Fernandes, que por motivos profissionais, também tem maior 

disponibilidade à sexta-feira, e que solicitou que fosse transmitida à assembleia a sua 

disponibilidade. Outro aspeto referido foi a necessidade de existirem limpezas mais 

frequentes nos caminhos e estradas por parte da câmara municipal, tentando abranger 

uma área mais alargada. Questionou ainda o facto das limpezas das margens da 

estrada nacional terem parado no início da Freguesia, mais precisamente no lugar de 

Carvoeiro e estarem paradas neste momento. ----------------------------------------------- De 

seguida foi apresentada uma petição pelos membros eleitos pelo PS, a esta 

assembleia que pretende ser um texto de balanço das atividades realizadas pelo 



Assembleia de Freguesia, 20 de Setembro de 2018                          Página 3 de 6

executivo da junta da freguesia nestes primeiros meses. O texto da petição encontra-

se transcrito no corpo da ata, estando-lhe igualmente anexa, devidamente assinada 

pelos respetivos membros eleitos.. ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-------“Decorrido um ano desde as Eleições Autárquicas de 02 de outubro de 2017 e 

consequente Tomada de Posse do atual executivo da Junta de Freguesia de Rossas, 

os fregueses requerentes e membros da Assembleia da mencionada instância, vêm 

por este meio, apresentar uma petição coletiva, de acordo com o Artigo 18º do 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ROSSAS. A presente petição 

reverte a favor das seguintes obras, iniciativas ou ações políticas: ---------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

1. Sessão de esclarecimento público das iniciativas empreendidas pela Junta de 

Freguesia a favor da instalação do saneamento público na Freguesia, com 

esclarecimento da(s) fase(s) do projeto, negociações, avanços atuais e 

calendarização prevista; ------------------------------------------------------------------------

2. Verificação e adequação do Plano de Ordenamento Florestal que contempla a 

Freguesia de Rossas, Plano de Atuação em caso de catástrofe, colaboração 

ou parceria da Junta de Freguesia com as entidades de regulação e 

fiscalização da gestão de combustível e esclarecimento da responsabilidade 

formal de manutenção de pontos de abastecimento de água; ------------------------

----------------------------------------------------------------------------

3. Informação do processo da Toponímia (nomes de rua e números de porta), 

com informação detalhada de todas as datas, desde a instauração do processo 

até à fase atual (pedido inicial de instauração do processo, consulta(s) 

pública(s), apresentação da proposta(s), retificação(ões), pedido(s) e 

resposta(s) da Câmara Municipal de Arouca); -------------------------

4. Restituição dos pontos da água pública gratuita pertencentes a fregueses ou à 

Freguesia de Rossas e distribuída em fontes públicas, graças a beneméritos; --

----------------------------------------------------------------------------------------

5. Requalificação dos terrenos entre os lugares da Barroca, do Paço e do Souto 

(onde é instalado palco e “parque” de estacionamento para as Festas da 

Freguesia), criando as seguintes infraestruturas:------------------------------

 Jardins enquadrados no contexto paisagístico de embelezamento da 

Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------

 Parque de lazer para crianças e espaços de convívio sénior; ----------
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 Lugares de estacionamento para usufruto dos utilizadores do novo parque 

e do Polo escolar situado a menos de 50 metros;----------------

 Espaço amplo e condigno com os recursos necessários para a 

continuidade dos eventos públicos culturais aí já realizados.----------

Solicitamos a V.ª Ex.ª que leve a efeito todas as diligências necessárias e ao seu 

alcance e aguardamos pelas providências estipuladas pelo enquadramento legal já 

mencionado. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Subescrevemo-nos com o máximo respeito e reiteramos a nossa disponibilidade para 

continuar a colaborar em prol do desenvolvimento efetivo da nossa Freguesia. -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Em resposta a Petição apresentada a presidente da Junta de Freguesia esclareceu 

alguns dos pontos apresentados. ----------------------------------------

-----Quanto à rede de saneamento, informou que já se encontra concluída no lugar da 

Costa, apenas falta ligar a rede às habitações, tendo conhecimento da existência de 

cinquenta pedidos para o efeito. Neste momento iniciaram na Zona da Cavada, 

havendo algumas dificuldades, pois existem proprietários que não querem ceder os 

terrenos para a passagem das condutas. -------------------------

--Quanto ao projeto da Toponímica já foi iniciado há cerca de 10 anos, a última versão 

apresentada já sofreu algumas alterações, faltando ainda atribuir nomes a algumas 

ruas, encontrando-se neste momento em posse da Câmara para análise. Se esclarece 

que a versão final será objeto de análise desta assembleia, podendo sugerir propostas 

de alterações, que no entanto a decisão e aprovação final será sempre da 

responsabilidade da Câmara Municipal. ------------------------Quanto ao terreno da 

Barroca também está previsto um projeto de estacionamento e lazer, no entanto tem 

um proprietário. E concorda que a renovação deste espaço seria muito vantajosa para 

a freguesia, constituindo um espaço agradável e útil, no entanto no passado deu-se 

prioridade à renovação do espaço de lazer de Sinja, o que inviabilizou a requalificação 

na Barroca. A esta observação Pedro Bastos pronunciou-se questionando, qual a 

razão da colocação de terras nessa zona, pois poderia contribuir para a melhoria do 

espaço. No entanto a Presidente informou que o mesmo projeto já foi pensado junto à 

Câmara Municipal no outro mandato, mas acarreta custos muito elevados.----------------

--------------------------------------------------------------------

----Quanto ao Plano de Ordenamento Florestal a presidente também esclareceu que a 

sua gestão é da responsabilidade da Câmara Municipal e que ó em último recurso se 

pede a ajuda às freguesias. Mais se acrescenta que em Julho, o tanque de 
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abastecimento de água para os helicópteros e área circundante foi limpa. -----------------

----------------------------------------------------------------------

---Pedro Bastos ainda questionou a presidente sobre o estado de detioração da relva 

no campo de futebol, por falta de rega. A Presidente da junta respondeu que esta é 

uma das prioridades do executivo e já se falou com a empresa, para agilizar o 

processo. No entanto destaca que o projeto já deveria ter contemplado deste o início o 

sistema de rega, que ronda cerca de 10 000 euros. No entanto recorda que se não 

atuarmos rapidamente o dinheiro gasto na aplicação da relva poderá estar perdido. ----

-----------------------------------------------------------------

2º Ordem do dia

No que diz respeito ao período de Ordem do dia, e ao seu primeiro ponto relativo 

às informações da Presidente de Junta sobre a atividade da Junta de Freguesia, tendo 

esta, referido o seguinte: ---------------------------------------------

- Já foram requalificadas as estradas das Senras e Lomba e a manutenção de alguns 

caminhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

- Prevê-se a reparação das bermas da estrada da estrada Cavada- Sinja, no prazo de 

6 meses.-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Foi efetuada reparações no tanque de abastecimento de água para os incêndios, 

que estava a perder água. --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Foram reparadas algumas iluminações da rede pública. ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Foi colocado um caixote do lixo na Fontela e está ainda previsto a colocação de um 

outro no lugar da Cancela. --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Está previsto o alargamento de um estrada em Provesende para facilitar a saída de 

carros desses lugares. -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

- Vai-se manter as aulas de Educação Física para a população mais sénior da 

freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
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- A Junta de Freguesia ofereceu o caderno de atividades a todos os alunos que 

frequentam a escola do 1º ciclo e que têm morada em Rossas. -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

- A estrada das Carvalheiras irá ser requalificada, estando prevista a colocação de um 

novo tapete.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

- A Feira Agrícola decorrerá no próximo fim-de-semana (22 e 23 de setembro). ----------

---------------------------------------------------------------------------------------

O membro Carminda Tavares, pediu a palavra para questionar a presidente sobre a 

resposta a dar água que escorre na estrada da Foz às Senras, que está a degradar de 

forma progressiva a estrada. A presidente respondeu que já foi enviada uma carta à 

Câmara Municipal a reportar esta situação e aguarda-se uma resposta.---------------------

----------------------------------------------------------

3º Período destinado ao público

Quanto ao período destinado ao público não se registou qualquer intervenção. 

Não tendo mais assuntos a tratar o Presidente da Assembleia encerrou a sessão da 

qual foi lavrada a presente ata que será lida e aprovada em próxima reunião de 

assembleia, sendo posteriormente assinada conforme previsto no Regimento de 

Assembleia de Freguesia, no número 5 do Artigo 67º. -------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia: _____________________________________________

A 1ª Secretária: 

___________________________________________________________

O 2º Secretário: 

___________________________________________________________


