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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PONTE DE SOR, 
TRAMAGA E VALE DE AÇOR 

 
ATA Nº.03/2016 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 
---Aos dezasseis dias de setembro de dois mil e dezasseis pelas vinte horas e trinta 
minutos, compareceram no Edifício da Junta de Freguesia – Pólo de Vale de Açor, sito 
na Rua José Afonso nº.1, em Vale de Açor, os (as) Senhores (as): Jorge Manuel de 
Jesus Pascoal, Presidente da Assembleia de Freguesia; Fernanda Maria Soares Barradas 
Duarte, 1º. Secretário; Silvano Joaquim Marques Nascimento, 2º. Secretário; António 
Pereira da Silva; Jorge da Cruz Semedo Veludo; Alberto José de Jesus Carvalho; Tomé 
Tapadas Alves Calado; Mário Rui Martins da Silva e Francisco António de Oliveira 
Martins Salvaterra. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve também presente o senhor Presidente da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, José Manuel dos Santos, o senhor 
José António Dias, Secretário da Junta, e o senhor João Manuel da Tapada Galveias, 
vogal da União das Freguesias. -------------------------------------------------------------------- 
---Faltaram as senhoras Florinda Maria Tapadas Neves Esteves e Luísa Maria Marques 
Pita Pauleta Figueira, faltando também os senhores Horácio Belo da Silva Almeida e 
Joaquim Manuel Nunes Lopes, membros da Assembleia de Freguesia. --------------------- 
---A sessão teve a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------- 
---Ponto Único – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta, sobre a 
atividade da Junta de Freguesia, bem como da situação financeira da mesma, de acordo 
com a alínea e) do número 2 do artigo 9º. da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro. --------- 
---Após a abertura da sessão pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, e este 
fazendo uso da palavra, informou que foram recebidas as justificações das faltas do 
senhor Alberto José de Jesus Carvalho, na reunião ordinária da Assembleia de 
Freguesia, realizada a vinte e dois de abril de dois mil e dezasseis, e na reunião ordinária 
da Assembleia de Freguesia, realizada a dezassete de junho do corrente ano, as quais 
foram lidas em voz alta, sendo de imediato consideradas justificadas pela Mesa. De 
seguida, informou que foi recebida via email a justificação da falta na presente reunião, 
da senhora Florinda Maria Tapadas Neves Esteves, a qual foi lida em voz alta, sendo de 
imediato considerada justificada pela Mesa. Ainda fazendo uso da palavra o senhor 
Presidente da Assembleia de Freguesia, informou que foi recebida via email 
correspondência emanada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, 
(GPPCP), tendo como assunto “Discussão em Comissão do Projeto de Lei 
nº.231/XIII/1ª (PCP) – Reposição de Freguesias”, mais informou que seriam 
disponibilizadas fotocópias dos referidos documentos, a todos os interessados que 
solicitassem, ficando a referida documentação arquivada em pasta própria. ----------------
---De imediato, foi submetida a votação a ata da última reunião ordinária desta 
Assembleia de Freguesia, realizada a dezassete de junho de dois mil e dezasseis, sendo a 
mesma aprovada por maioria, com uma abstenção que coube o senhor Alberto José de 
Jesus Carvalho, por não ter estado presente na referida reunião. ----------------------------- 
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---Entrou-se no ponto único da Ordem de Trabalhos, e fazendo uso da palavra o Senhor 
Presidente da Junta, informou sucintamente todas as atividades desenvolvidas pela 
Autarquia, desde a última reunião ordinária realizada a dezassete de junho de dois mil e 
dezasseis, de salientar que de acordo com a legislação vigente a informação analisada 
foi enviada por escrito a todos os membros da Assembleia de Freguesia, assim como, os 
saldos bancários disponíveis numa determinada data e referenciada nos mesmos; 
ficando a referida informação arquivada junto à presente ata. -------------------------------- 
---Ainda fazendo uso da palavra o senhor Presidente da Junta informou que a situação 
financeira da Autarquia é estável, sólida, sendo os gastos efetuados com rigor, conforme 
revela o presente resumo diário de tesouraria. Informou ainda que, conforme ficou 
estabelecido na última reunião ordinária, iria apresentar aos digníssimos membros da 
Assembleia de Freguesia, o esboço do projeto da futura capela mortuária de Ponte de 
Sor. Após breve apreciação por todos os membros da Assembleia de Freguesia, fez uso 
da palavra o senhor Presidente da Junta, informando de alguns pormenores 
relativamente à construção do edifício, designadamente, a existência de dois espaços 
verdes no interior da capela, tendo esta capacidade para realizar dois velórios em 
simultâneo, na medida que existe uma porta de madeira amovível, para quando 
necessário fazer a divisão do espaço. De imediato solicitou o uso da palavra o senhor 
Francisco António de Oliveira Martins Salvaterra, para perguntar ao senhor Presidente 
da Junta, qual seria o custo da construção da capela mortuária? De imediato fez uso da 
palavra o senhor Presidente da Junta, informando que o custo estimado para a 
construção da capela mortuária é na ordem dos cento e vinte mil euros; todavia, 
informou ainda que o Município de Ponte de Sor, irá comparticipar nas despesas da 
construção da capela mortuária. ------------------------------------------------------------------- 
---De imediato o senhor Presidente da Junta, apresentou disponibilidade para qualquer 
esclarecimento relativamente à informação ou à situação financeira da Autarquia, não 
havendo nenhuma questão digna de registo. -----------------------------------------------------
---Não havendo mais intervenções no Período da Ordem do Dia, entrou-se no Período 
de Audição do Público, onde o senhor Presidente da Assembleia, em conformidade com 
a alínea nº.4, do artigo 21º. do Regimento da Assembleia de Freguesia, concedeu um 
período máximo de trinta minutos, para tal. -----------------------------------------------------
---Nesse período, interveio o senhor Manuel Gaudêncio de Matos Vences, residente na 
localidade de Vale de Açor, e fazendo uso da palavra solicitou mais investimentos por 
parte da Junta de Freguesia para o Vale de Açor, afirmando que neste mandato ainda 
nenhuma obra se realizou no Vale de Açor, solicitou também esclarecimentos acerca da 
construção das lombas para redução da velocidade, nas ruas daquela localidade. De 
imediato solicitou do uso da palavra o senhor Presidente da Junta, informando que a 
Autarquia que preside além de possuir uma situação estável, a gestão dos investimentos 
teve de ser ponderada e redefinida, no entanto, a Junta de Freguesia, tem mantido as 
habituais atividades e apoiado de forma permanente as colectividades do Vale de Açor. 
Ainda fazendo uso da palavra o senhor Presidente da Junta, informou que a construção 
das lombas em estradas municipais, destinadas à redução da velocidade, são da inteira 
responsabilidade do Município, todavia, aquando a construção das mesmas nas ruas do 
Vale de Açor, ele próprio acompanhou as obras de perto, tendo de intervir por várias 
vezes, para que as lombas fossem corrigidas. De seguida o senhor Presidente da Junta, 
salientou o fato do senhor Manuel Gaudêncio de Matos Vences, pela sua intervenção, 
conhecer muito mal o Vale de Açor, pois afirma que a Junta de Freguesia, nada tem 
feito nesta localidade, situação que não corresponde à verdade, porque todas as obras 
solicitadas pelos residentes desta localidade, tem sido efetuadas. ----------------------------
---De imediato, solicitou o uso da palavra o senhor João Matos da Tapada, residente na 
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localidade de Vale de Açor, questionando o senhor Presidente da Junta, sobre a 
drenagem das águas pluviais no cemitério do Vale de Açor. Ainda fazendo uso da 
palavra o senhor João Matos da Tapada, perguntou ao senhor Presidente da Junta, sobre 
o ponto da situação relativamente ao arranjo dos caminhos de terra batida no Vale de 
Açor. De imediato, solicitou o uso da palavra o senhor Presidente da Junta para 
informar que, quando teve conhecimento do mau escoamento das águas pluviais no 
cemitério do Vale de Açor, fez-se descolar ao cemitério do Vale de Açor, acompanhado 
por uma equipa técnica do Município de Ponte de Sor, e pelo senhor Vereador do 
Pelouro, para se encontrar a melhor solução, na drenagem e respetivo escoamento das 
águas pluviais. De seguida, informou que foram construídas valas de drenagem dentro e 
fora do cemitério do Vale de Açor, melhorando substancialmente as condições de 
drenagem, afirmando que para melhorar esta situação do cemitério do Vale de Açor, 
fez-se mais em oito meses do que em trinta anos. Ainda fazendo uso da palavra o senhor 
Presidente da Junta, informou que a limpeza dos caminhos de terra batida é assegurada 
pelo Município, assim como, também é da responsabilidade do Município o arranjo dos 
caminhos municipais de terra batida. Mais informou que, sendo a Junta de Freguesia a 
edilidade mais próxima da população é da sua responsabilidade apresentar ao Município 
os problemas da população que representa, garantindo que a Autarquia que preside tudo 
tem feito para que isso aconteça. Imediatamente o senhor Presidente da Junta, solicitou 
ao senhor Manuel Gaudêncio de Matos Vences e ao senhor João Matos da Tapada, que 
apresentassem quais foram os pedidos que por eles foram dirigidos à Junta de Freguesia 
que não foram atendidos e resolvidos. Não sendo indicados tais assuntos a resolver, 
verificou-se que no Período de Audição ao Público, não houve mais nenhuma 
intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão 
da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pela respetiva Mesa 
da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 
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