ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 23
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito,
reuniu em sessão ordinária, no Centro Cultural e Social de S. Miguel,
pelas vinte e uma horas, a Assembleia de Freguesia da Guarda com a
seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------1.Ponto único: ---------------------------------------------------------------------1.1 Assuntos de interesse para a freguesia -----------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, António Manuel Peres
de Almeida, deu início à sessão, dando as boas vindas e agradecendo a
presença de todos os deputados, membros do executivo e cidadãos
presentes. --------------------------------------------------------------------------Em seguida, comunicou a ausência dos seguintes deputados e respetiva
substituição: o Senhor Deputado João Orlando Martins Ribas (PSD) foi
substituído pelo Senhor Deputado José da Fonte Currais (PSD), a
Senhora Deputada Maria Adelaide Veloso Campos (PS) foi substituída
pela Senhora Deputada Manuela de Lima Vaz (PS) e o Senhor Deputado
João Neto Carvalhinho (PS) foi substituído pelo Senhor Deputado Nelson
Gonçalves Monteiro (PS).---------------------------------------------------------Continuando

os

trabalhos,

o

Senhor

Presidente

da

Assembleia

questionou os grupos parlamentares sobre a necessidade da leitura da
ata nº 22, correspondente à sessão ordinária da Assembleia de Freguesia
de 26 de junho de 2018 e esclareceu ainda que, de acordo com o n. º3 do
art.º 34 do Decreto-Lei n. º4/2015 de 07de janeiro, só podem votar os
deputados que tenham estado presentes nessa sessão. Tendo os
Senhores Deputados concordado que não seria necessária a respetiva
leitura, passou-se à votação, sendo esta aprovada com treze votos a favor.
Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia apresentou sentidas
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condolências ao Grupo Parlamentar do PS e em especial ao membro da
assembleia do partido socialista, a Senhora Deputada Maria Adelaide
Veloso Lucas Queiroz de Campos, pelo falecimento do seu progenitor, Dr.
Luís Baeta de Campos.-----------------------------------------------------------No decorrer dos trabalhos, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um
Voto de Louvor ao atleta David Rodrigues, oriundo da nossa freguesia da
localidade de Alfarazes, pelo seu bom desempenho e resultados
alcançados nas provas nacionais na modalidade de BTT, sendo este
aprovado por unanimidade (anexo 1). -----------------------------------------Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a
palavra ao Senhor Deputado Daniel Osório (PS) que, depois de
cumprimentar os presentes, solicitou um pedido de esclarecimento sobre
o acolhimento das propostas e referências apresentadas pelo Grupo
Parlamentar Socialista na 5ª Sessão da Assembleia de Freguesia da
Guarda (anexo 2). -----------------------------------------------------------------De imediato, tomou a palavra o Senhor Deputado Adelino Eduardo Vaz
(PSD) que questionou o executivo sobre a candidatura da Freguesia e da
Associação de Freguesias da Nascente do Município da Guarda à criação
de uma equipa de Sapadores Florestais. --------------------------------------Seguidamente, tomou a palavra o Senhor Deputado Pedro Miguel
Gonçalves Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) que relembrou a poluição
dos rios Noéme e Diz, bem como a reorganização/intervenção do Parque
Municipal e o fecho do Parque de Campismo, o que, na sua opinião, não
trouxe um maior número de pessoas ao referido local; criticou ainda a
iluminação da Rua do Comércio, a falta de bancos e o projeto pouco
pormenorizado do Largo João de Almeida; declarou que a Feira Farta foi
uma encenação da Câmara Municipal da Guarda por falta de atividade
económica, em vez de dinamizar o Mercado Municipal. No entanto,
congratulou-se com a iniciativa prevista para o Mercado de São Miguel,
que espera ser uma realidade. --------------------------------------------------Na continuação dos trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia deu a
palavra à Senhora Deputada Maria do Carmo Marques dos Santos (PS)
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que falou dos transportes urbanos e da segurança rodoviária,
sublinhando ser necessário sensibilizar a empresa responsável pelo
serviço de transportes urbanos para as condições de segurança dos
autocarros (anexo 3). -------------------------------------------------------------Seguidamente, a Senhora Deputada Manuela Vaz (PS) falou sobre a
importância da proximidade das Associações e a criação do Conselho
Consultivo da Freguesia com o intuito de congregar associações,
moradores e outras entidades da Freguesia. ---------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente
da Junta de Freguesia, João José Pina Prata, que se congratulou pelo
voto de louvor ao ciclista David Rodrigues e se associou ao voto de pesar
pelo falecimento do Dr. Luís Baeta de Campos. -----------------------------Em resposta ao Senhor Deputado Daniel Osório (PS), o Senhor Presidente
da

Junta

frisou

que

a

limpeza

dos

espaços

verdes

foi

feita

constantemente, mas dado que choveu até muito tarde, a realização dos
trabalhos foi dificultada. No entanto, os estabelecimentos de ensino da
Freguesia foram limpos e lavados antes do início do ano letivo.
Sublinhou, no entanto, que a limpeza das áreas urbanas é da inteira
responsabilidade da Câmara Municipal e, além disso, a Freguesia conta
com menos trabalhadores no corrente ano. ----------------------------------Explicou ao Senhor Deputado Adelino Brás (PSD) que a candidatura aos
Sapadores Florestais foi reprovada por haver coincidência de zonas com
a Acriguarda, tendo sido dada preferência a esta Associação de
Agricultores para a constituição da equipa de Sapadores Florestais.
Porém, logo que haja uma oportunidade, haverá uma nova candidatura.
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu ainda ao Senhor
Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) que a despoluição
dos rios Noéme e Diz é da competência da Câmara Municipal que, apesar
das dificuldades em arranjar verba, se comprometeu em despoluir os
referidos rios no decorrer do presente mandato. ----------------------------Em resposta à Senhora Deputada Maria do Carmo Santos (PS), o Senhor
Presidente da Junta lembrou que já no anterior mandato, na pessoa
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agora membro do executivo, D. Isabel Oliveira, ter mencionado a questão
dos transportes públicos à Câmara Municipal da Guarda sem se obter
qualquer resposta concreta. No entanto, sabe que a Câmara Municipal
da Guarda está sensível ao assunto. ------------------------------------------De imediato, e em resposta à Senhora Deputada Manuela Vaz (PS), o
Senhor Presidente da Junta informou que o Conselho Consultivo da
Freguesia se vai operacionalizando sem haver qualquer constituição
formal; lembrou que já existiu a Comissão Social de Freguesia e que para
se constituir como uma mais-valia é útil ter um técnico qualificado de
modo a dar a devida continuidade ao trabalho desse género de comissão.
Continuando os trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia deu a
palavra ao Senhor Deputado José Currais (PSD), que se mostrou muito
honrado por continuar a participar nas sessões da Assembleia de
Freguesia e aproveitou para questionar sobre a recolha de alimentos para
a Loja Social da Freguesia.------------------------------------------------------O Senhor Deputado Nelson Monteiro (PS) mostrou o seu desagrado pelo
novo modelo de horário do Café Concerto, que passará a abrir apenas
quando houver espetáculos; tal situação não se compreende com a
candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura. -------------------Por sua vez, o Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) louvou o plano
da Freguesia pela continuação do projeto já iniciado no ano transato
junto dos alunos do 1º e 2º anos do ensino básico e desejou que se
estendesse aos 3º e 4º anos. Apresentou mesmo uma proposta para
coadjuvar o projeto, com alguns trabalhos de mindfulness, práticas que
ajudam

a

melhorar

a

atenção

e

memorização.

Congratulou-se

igualmente, com a iniciativa do Programa JUNTAr, já em andamento, que
considerou poder ser estendido ao ensino básico. ---------------------------A Senhora Deputada Anabela Cunha (PSD), enalteceu o Projeto “Guarda
Sem Desperdício” pela sua importância ao nível da economia circular e
na atribuição de compostores às escolas e associações e questionou de
que forma os cidadãos podem aderir à economia circular. ------------------
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Seguidamente, o Senhor Deputado Ismael Escudeiro Duarte (PS),
apresentou, recorrendo a uma apresentação com fotografias, o mau
estado de conservação, abandono e sérios riscos de segurança em que se
encontram os parques infantis da Sequeira, S. Miguel, Bairro do Pinheiro,
Jardim dos Delírios, entre outros, verificando-se o mesmo em espaços
desportivos do Bairros São Domingos e do Pinheiro, traseiras da Escola
da Estação e Rua Virgílio Ferreira e estado de conservação dos passeios
no Torrão.---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado
Fábio Pinto (PS) que lembrou algumas propostas da candidatura do PS,
que incidiam sobre os melhoramentos da Capela do Mileu e zona
envolvente, incluindo-as no roteiro turístico da cidade e ainda a
requalificação e promoção do Mercado de São Miguel com os produtos
endógenos, biológicos e artesanato. Todavia, tendo o Grupo Parlamentar
Socialista tomado conhecimento que os referidos espaços serão
requalificados a breve trecho, congratulou-se pela ação da Câmara
Municipal e do executivo da Junta de Freguesia. Parabenizou a Junta de
Freguesia pela aquisição do púlpito, que, na sua opinião, muito veio
dignificar a Assembleia de Freguesia.- ----------------------------------------A Senhora Deputada Isabel Monteiro (PSD) tomou da palavra e falou
sobre as Hortas Comunitárias, sitas no terreno contíguo ao TMG, e
elogiou os trabalhos feitos pela Junta, a persistência em conseguir um
novo empréstimo do terreno, as melhorias no espaço e, claro, o trabalho
dos respetivos 27 benificiários. -------------------------------------------------O Senhor Deputado Rui Baia (PSD) parabenizou a Liga dos Combatentes
pela zona agora requalificada junto ao Centro Comercial La Vie, com um
belo monumento alusivo à evocação dos militares que desapareceram em
combate na guerra do "Ultramar”. Abordou ainda a visita do Senhor 1º
Ministro e outros membros do Governo à Guarda no passado dia 7 de
setembro e questionou o executivo da freguesia sobre a razão de não ter
comparecido à cerimónia da visita aos trabalhos da linha da Beira Baixa.
O Senhor Presidente do Executivo, respondendo às questões dos
Senhores Deputados, recordou que, em relação à Loja Social se procede
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à recolha de bens alimentares duas vezes por ano, lembrando que são
doados mensalmente entre 25 a 30 cabazes a famílias carenciadas. Em
novembro efetuar-se-á a próxima recolha, sendo que há sempre uma
enorme dificuldade em recrutar voluntários para esta tarefa. Além dos
supermercados, haverá recolhas em escolas que adiram à iniciativa. ---Quanto ao assunto abordado pelo Senhor Deputado Nelson Monteiro
(PS), o Senhor Presidente da Junta de Freguesia propôs ao Grupo
Parlamentar do PS na Assembleia Municipal elaborar uma proposta para
apresentar ao executivo da Câmara Municipal da Guarda. ---------------Em resposta ao Senhor Deputado Frederico Quinaz (PSD) informou que
o projeto que se desenvolve nas escolas do 1º ciclo, com o 1º e 2º ano, só
será desenvolvido até que haja sustentabilidade financeira. Prevê-se o
início de algum trabalho com o 3º e 4º ano já no próximo ano letivo.----Agradeceu igualmente as palavras da Senhora Deputada Anabela Cunha
(PSD) sobre o projeto “Guarda Sem Desperdício” do programa JUNTAr e
adiantou que o projeto seria apresentado no dia 1 de outubro, com a
presença do Embaixador do Projeto, Chef Carlos Henriques, proprietário
do restaurante Nolla-Desperdício Zero, na Finlândia. ----------------------Sobre a apresentação do Senhor Deputado Ismael Duarte (PS), o Senhor
Presidente da Junta informou que deve endereçar a mesma apresentação
à Câmara Municipal da Guarda, pois a Junta de Freguesia não tem
competência para realizar os devidos arranjos nos parques infantis,
apenas tem competência para informar e sinalizar.------------------------De acordo com a intervenção do Senhor Fábio Pinto (PS), disse que
também se deveria congratular ainda mais com a Câmara Municipal da
Guarda pois, a par da intervenção junto da Capela do Mileu, toda a zona
envolvente da Galp vai ser também requalificada. --------------------------Em resposta à Senhora Deputada Isabel Monteiro (PSD), explicou que as
hortas comunitárias são um projeto acarinhado pela Junta de Freguesia
e que as competências adquiridas por quem lá trabalha é que realmente
qualificam o trabalho ali desenvolvido.-----------------------------------------
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De imediato, respondendo ao Senhor Deputado Rui Baía (PSD),
confirmou que a Junta de Freguesia sempre apoiou a Liga dos
Combatentes e que, de facto, a construção de um monumento em
memória dos militares que desapareceram em combate na guerra do
"Ultramar” veio culminar com uma promessa que sempre foi feita nas
Assembleias Municipais há quase 30 anos e que agora se concretizou.
Em relação à visita do Senhor 1º Ministro no passado dia 7 de setembro,
informou que a Junta de Freguesia não recebeu nenhum convite para
estar presente; até mesmo a Câmara Municipal da Guarda soube da
visita 24 horas antes. Assim, manifestou-se dizendo que do ponto de vista
institucional o Governo de Portugal não procedeu da melhor maneira,
independentemente das cores partidárias ------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Senhor António Peres de Almeida,
associou-se ao mesmo discurso, afirmando que a Assembleia de
Freguesia da Guarda merece mais respeito pelas entidades oficiais. -----O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu ainda a palavra ao
Senhor Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM), que
questionou se há algum cronograma das obras que irão ser feitas na
Estação e na requalificação da Avenida de S. Miguel, nomeadamente o
projeto da variante da Sequeira.------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta frisou que a variante da Sequeira é um
desiderato de há muitos anos e ressalvou a intervenção que daí advirá,
nomeadamente na Avenida de São Miguel que irá ser intervencionada
incluindo os passeios. Adiantou que desconhece o encerramento do
Parque de Campismo e, quanto à Pousada de Juventude, sabe que o
assunto está a ser tratado entre a Câmara Municipal da Guarda e o
Governo.----------------------------------------------------------------------------Com o finalizar dos trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia louvou
o trabalho desenvolvido pelo executivo, colaboradores e grupos
parlamentares.Encerrou a sessão com a aprovação da presente ata em
minuta, por unanimidade dos Senhores Deputados presentes na
Assembleia de Freguesia, agradecendo o contributo de todos.-------------Por mais nada haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião da
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Assembleia de Freguesia, da qual se lavrou a presente ata qua vai ser
assinada por mim na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia e
pelas 1ª e 2ª Secretárias. --------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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