ATA Nº
Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezassete, pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu em
sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Rebordões-Souto, na sede da Junta de Freguesia, nos termos
da al. b) do n.º 1 do artigo 14º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a Assembleia de Freguesia de RebordõesSouto, do concelho de Ponte de Lima. ------------------------------------------------------------------------------------------------A mesa da Assembleia foi constituída pelos senhores João Vítor Gonçalves da Cunha como Presidente, Carla
Jacinta da Silva Reis e Manuel de Sousa Loureiro, respetivamente Primeiro e Segundo Secretário. ---------------Da ordem de trabalhos faziam parte os seguintes pontos: ----------------------------------------------------------------------1. Período Antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Apreciação e Votação da Ata da Sessão Anterior; -----------------------------------------------------------------b) Outros assuntos de interesse. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Período de Intervenção do Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Apreciação da atividade e situação financeira da Freguesia de Rebordões-Souto; ----------------------b) Discussão e votação do Protocolo entre a Junta de Freguesia de Rebordões-Souto e a Associação
de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Rebordões-Souto; ----------------------------------c) Discussão e votação do Protocolo entre a Junta de Freguesia de Rebordões-Souto e o Grupo
Desportivo Águias de Souto; --------------------------------------------------------------------------------------------d) Discussão e votação do Protocolo entre a Junta de Freguesia e o Grupo das Espadeladeiras de
Rebordões-Souto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Discussão e votação do Protocolo entre a Junta de Freguesia e a Associação GORILAS - Grupo
Ocupacional e Recreativo com Ideias Luminosas para Animar Souto; ---------------------------------------f)

Apreciação de proposta de contrato de arrendamento de parcela de terreno sito no Lugar da
Carapita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depois de aberta a sessão, e verificada a presença dos elementos da Assembleia e dos elementos que
compõem o executivo da Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, o senhor Presidente lamentou o sucedido
aquando da convocação e realização da anterior sessão desta Assembleia de Freguesia, dizendo, que o eleito
António Fernando de Puga Amorim não compareceu à sessão pelo facto de não ter sido convocado, não
devendo assim a sua ausência ser considerada falta, já que tal facto lhe foi alheio, pedindo desculpas pelo
facto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando de imediato à leitura da ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada por unanimidade. O eleito
António Fernando de Puga Amorim, concorda com a aprovação da ata e disse que deste modo acompanha as
votações dos outros eleitos. Disse ainda que em relação às posições tomadas relativamente às obras de
alargamento da Rua do Mirante tem uma posição contrária, pelo que deseja que essa mesma posição seja
lavrada em ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente usou da palavra o senhor José Cerqueira de Macedo para dizer que o senhor Fernando Amorim
não foi convocado, mas não era desculpa para não ter comparecido à reunião, uma vez que havia editais

afixados e que o senhor Presidente da Junta tinha avisado na ultima reunião do executivo e o senhor Fernando
Amorim estava presente. De seguida pediu a palavra o senhor Presidente da Junta para dizer que Regimento
da Assembleia, que foi aprovado no início do mandato prevê a convocação dos membros da Assembleia por
carta registada com aviso de receção ou mediante protocolo, e que o que aconteceu foi grave, pedindo
também desculpas ao senhor Fernando Amorim, e agradecendo a sua compreensão. ---------------------------------Seguidamente e em relação aos Outros assuntos de interesse, o senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que começou por convidar todos os
membros da Assembleia a participar no passeio convívio que se realizará no dia 16 de julho com destino à
Senhora da Penha. Informou que a DRAPN (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte) celebrou um
protocolo com a Associação da Castanha e que mediante este protocolo, a Câmara Municipal irá custear a
largada do parasita para combater à vespa da galha do castanheiro. Seguidamente disse que na reunião
pública de dois de julho se poderia aprovar a atribuição de condecorações a pessoas ou instituições, que se
destacaram em prole da Freguesia e solicitou aos membros da Assembleia que propusessem alguns nomes,
dizendo que caso fosse possível, depois se realizaria uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia e
se realizaria depois uma sessão solene para a imposição das condecorações. De seguida, o senhor Presidente
da Junta, e no seguimento do discutido na última sessão da Assembleia, referiu-se ao Águias de Souto para
dizer que havia muito pouco desenvolvimento sobre a situação do clube e informou que lançou o desafio para a
realização um torneio de futebol. Quanto ao apoio a atribuir ao clube, e uma vez que não existe atividade do
clube, vai ser atribuído um valor de duzentos e cinquenta euros, que é o valor que a Junta de Freguesia recebe
da Câmara Municipal para apoio às associações. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida pediu a palavra o eleito Fernando Amorim que disse que o Grupo das Espadeladeiras todos os
anos pede um subsídio a Câmara Municipal para apoio ao festival. Disse ainda que a Câmara ainda não tinha
pago o subsídio do ano passado e que foi lá reclamar, e de seguida foi contactado e disseram que não tinha
sido deliberado mas logo que possível seria entregue a verba. ----------------------------------------------------------------De seguida pediu a palavra a eleita Graziela Puga que perguntou quem tinha pago o cruzeiro novo se foi a
Junta de Freguesia ou o seguro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que tinha sido pago pela Freguesia através do baldio. ----------------------O eleito Fernando Amorim disse que o cruzeiro está bonito, apenas deveria ter sido um pouco mais alto e que a
pedra não deveria de ter ficado tão lisa porque assim retira a rusticidade do cruzeiro. ----------------------------------De seguida usou a palavra o eleito Fernando Dantas que perguntou o porquê de não se passar os caixotes do
lixo para junto do polidesportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta disse que tinha sido pedida autorização à Câmara para fazer um muro que
taparia os caixotes e que havia três voluntários para fazer o trabalho, e que não tinha sido equacionada essa
hipótese de mudar de local, mas que entendia que colocá-los no polidesportivo poderia não ser uma solução
viável, já que se estaria a coloca-los em terreno privado. -----------------------------------------------------------------------De seguida pediu a palavra o eleito José Cerqueira de Macedo que disse que o polidesportivo não tem
condições de ser utilizado e perguntou se a requalificação ficaria muito cara. ---------------------------------------------O senhor Presidente da Junta respondeu que foram pedidos orçamentos sendo que o valor da obra seria
superior a dezasseis mil euros e que depois ainda seria necessário pedir a certificação do espaço para a sua

utilização e lamentou que não tenha sido acionada a garantia da obra, já que o abatimento do terreno se deu
logo pouco tempo depois da sua construção. ---------------------------------------------------------------------------------------O eleito José Cerqueira Macedo respondeu que foi pena não se ter reclamado à empresa que construiu o
polidesportivo em tempo de garantia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se o período de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------------------------Interveio em primeiro lugar o senhor José Manuel Puga para dizer que o cruzeiro ficou bem mas que deveria
ter ficado mais alto por causa das crianças não se pendurarem. Congratulou as pessoas que se
disponibilizaram em fazer os tapetes para o dia de Corpo de Deus. Disse ainda que o senhor Presidente da
Junta disse estava a pensar convidar o senhor Presidente da Câmara para vir à Freguesia, mas que acredita
que ele não terá coragem de vir a esta Freguesia. Disse que a Junta de Freguesia não tem terrenos no centro
da freguesia mas também isso não tem interesse porque depois poderiam ser cedidos como foi o caso do
parque de estacionamento junto ao adro que há alguns anos foi dado ao engenheiro Gaspar Castro. Disse
ainda que espera que o senhor Padre não ceda o terreno para o alargamento da Rua do Mirante e está de
acordo com eleito Fernando Amorim e que o engenheiro Castro não deu terreno algum para o alargamento,
tendo apenas trocado terreno, já que recebe em troca algum terreno, para além do facto de a Câmara lhe estar
a fazer todas as obras de afastamento e fecho da sua propriedade, o que o pode vir a beneficiar no futuro.
Disse ainda que estava a ser feito um muro em pedra na Rua do Mirante, e que quando em tempos se pediam
terrenos para alargar estradas necessárias, nada era feito e que isto só demonstra que a Câmara não tem
respeito pelas pessoas, tal como foi agora apresentado no exemplo do rancho que ainda está a espera de uma
verba há dois anos. Disse ainda que o Presidente da Câmara deveria de vir a esta freguesia para esclarecer as
pessoas acerca da Rua do Mirante e da ETAR. Sobre as associações não entende porque a câmara não deu
subsidio ao GORILAS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta respondeu que os GORILAS não pediram o subsidio a Câmara porque este era
o seu primeiro ano de atividade e que daquilo que sabe, ainda não se tinha decidido se devem de pedir o
subsidio como grupo de teatro ou como associação. -----------------------------------------------------------------------------O senhor José Manuel Puga pediu a palavra para dizer que pensava que era um subsidio adicional. --------------O senhor Presidente da Junta respondeu que os Grupos de Teatro do Concelho recebem um subsídio, mas
que como contrapartida têm que realizar um conjunto de atividades um pouco por todo o Concelho e que as
Associações recebem um apoio que tem como objetivo comparticipar as suas atividades e que está sujeito à
apresentação do plano de atividades e do relatório de contas do ano anterior. --------------------------------------------O senhor José Manuel Puga pediu novamente a palavra para dizer que não quer que ninguém pense que ele é
contra o Presidente da Câmara e até já o referiu na Assembleia Municipal, apenas lamenta o facto de não
poder apoiar politicamente o senhor Presidente da Câmara por causa dos males que tem provocado a esta
Freguesia, coisa que não é de agora, mas que recentemente tem assumido maiores proporções,
principalmente no que diz respeito à construção da ETAR e depois com a obra da Rua do Mirante. ----------------De seguida pediu a palavra o senhor José Marinho Leitão para dizer que é da opinião do senhor José Manuel
Puga referente à Rua do Mirante, e disse que na última Assembleia de Freguesia era contra a rua e toda a
assembleia era a favor. Em relação à plantação de eucaliptos que foi falado na ultima reunião do executivo,
disse que andou a procura e que por enquanto não estavam a prejudicar a estrada, e alertou que se deveria ter

atenção aos eucaliptos junto a estrada municipal no lugar da Carapita, e perguntou se a estrada junto a ponte
da autoestrada poderia ser reparada. Quanto ao Senhor Presidente da Câmara disse que é uma excelente
pessoa e é respeitado aqui nesta freguesia, mas a política que segue, não é a mais adequada. Com respeito a
atribuição de medalhas aos ex-presidentes de junta, deveria-se ver mais aprofundamento porque muitos
presidentes foram interesseiros e apenas se conhece o tempo do senhor Domingues Vieira, havia de haver um
estudo sobre os ex-presidentes para ver se justificava entregar medalhas a todos. -------------------------------------O senhor Presidente da Junta respondeu que os buracos da estrada municipal vão ser reparados quando a
empresa Martins e Filhos vier arranjar as obras que neste momento se encontram adjudicadas. --------------------De seguida pediu a palavra a senhora Lurdes Pires que se referiu a plantação de árvores junto a estrada na
Rua de Água Levada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida pediu a palavra o senhor Fernando Dantas que se referiu a Rua do Mirante e que na sua opinião o
senhor Padre deveria ceder o terreno para o alargamento da referida rua, que não trazendo um benefício
enorme, sempre é melhor do que o que está e que não devemos recusar quando a Câmara nos quer dar
alguma coisa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se o Período da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao ponto a) da ordem de trabalhos, Apreciação da informação escrita sobre a atividade e situação
financeira da Freguesia de Rebordões-Souto, o senhor Presidente da Junta de Freguesia prestou os
esclarecimentos necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao ponto b) da ordem de trabalhos, b) Discussão e votação do Protocolo entre a Junta de
Freguesia de Rebordões-Souto e a Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de
Rebordões-Souto, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de
Freguesia que apresentou a proposta de protocolo. O senhor Presidente da Junta informou ainda que ao longo
do ano, foi suportado o custo de transportar os alunos dos terceiros e quartos anos para a frequência de aulas
de canoagem, num valor que ultrapassa os setecentos euros, para além de outras deslocações que também
foram pagas pela Junta de Freguesia, nomeadamente dentro do agrupamento ou para deslocações aos Arcosde-Valdevez; informou ainda que desde o início do ano a Junta tem suportado todas as despesas relativas às
fotocópias e muitas impressões, tendo inclusivamente sido colocada uma multifunções na escola, dizendo
ainda que não considera este gasto como um gasto, mas sim como um investimento, e que enquanto continuar
na Junta de Freguesia, tudo o que lhe for pedido para a Escola, caso haja disponibilidade será de atender. Em
relação ao presente protocolo, tem por objetivo a atribuição de um apoio à Associação de Pais que desenvolve
um trabalho muito importante, nomeadamente no fornecimento da alimentação e no transporte das crianças. --Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia colocou a proposta de protocolo a votação, que foi
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o senhor Presidente da Assembleia, em relação ao ponto c) da ordem de trabalhos, Discussão e
votação do Protocolo entre a Junta de Freguesia de Rebordões-Souto e o Grupo Desportivo Águias de Souto,
passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia para que passasse a apresentar o Protocolo,
que colocado a votação, foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------

De seguida o senhor Presidente da Assembleia, em relação ao ponto d) da ordem de trabalhos, Discussão e
votação do Protocolo entre a Junta de Freguesia e o Grupo das Espadeladeiras de Rebordões-Souto, passou a
palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia para que passasse a apresentar o Protocolo, que
colocado a votação, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------De seguida o senhor Presidente da Assembleia, em relação ao ponto e) da ordem de trabalhos, Discussão e
votação do Protocolo entre a Junta de Freguesia e a Associação GORILAS - Grupo Ocupacional e Recreativo
com Ideias Luminosas para Animar Souto, passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia para
que passasse a apresentar o Protocolo, que colocado a votação, foi aprovado por unanimidade. -------------------De seguida o Presidente da Assembleia, em relação ao ponto f) da ordem de trabalhos, Apreciação de
proposta de contrato de arrendamento de parcela de terreno sito no Lugar da Carapita, passou a palavra ao
senhor Presidente da Junta para que passasse a apresentar o documento. A Assembleia pronunciou-se
favoravelmente à celebração do referido contrato de arrendamento, pelo que a Junta de Freguesia procederá à
convocação do senhor José Cerqueira de Macedo para a formalização do respetivo contrato de arrendamento.
Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a
ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------E nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se
lavrou a presente ata que depois de lida foi aprovada pelos membros da assembleia. ---------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia:
A Primeiro secretário da Assembleia de Freguesia:
O Segundo secretário da Assembleia de Freguesia:

