Ata Número Oito
Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e
quinze minutos, no edifício sede da Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada, sob a presidência de José Maria da Costa
Sousa, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Período de antes da ordem do dia.
a) Apreciação e votação da ata número sete – quadriénio dois mil e treze dois
mil e dezassete;
b) Outros assuntos.
Ponto dois: Período da ordem do dia.
a) Apreciação e votação da proposta para ratificação da aquisição do edifício
identificado e utilizado como “armazém”, sito na Rua de Vilar/ Rua das
Escolas em Bagunte, dando poderes ao Executivo de Junta para efetivação
do ato;
b) Informação do Sr. Presidente de Junta sobre a atividade da Junta de
Freguesia e sua situação financeira.
Ponto três: Período de depois da ordem do dia.
No ponto um, período de antes da ordem do dia, o Presidente da Mesa da
Assembleia, Sr. José Maria da Costa Sousa, deu início à reunião com a ausência do
Sr. Fernando Gomes da Costa. Procedeu-se à votação da ata número sete, a qual foi
aprovada com seis votos a favor e duas abstenções.
De seguida, o Sr. Lino Cruz alertou para a necessidade de substituir os sinais de
trânsito que se encontram deteriorados e, no que respeita ao subsídio a atribuir ao
Rancho Folclórico de Ferreiró sugeriu, caso haja dificuldade em atribuir o mesmo em
numerário, que a Junta de Freguesia encontre outras formas, nomeadamente através
da resposta a determinadas necessidades do Rancho.
O Sr. Presidente de Junta informou que está a ser feito um levantamento da toponímia
e postura de trânsito e que, a seu tempo, proceder-se-á às devidas substituições.
Quanto aos subsídios, em breve serão entregues às associações.
No ponto dois da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia
deu a palavra ao Sr. Presidente de Junta que explicou a necessidade de proceder à
apreciação e votação da proposta para ratificação da aquisição do edifício identificado
e utilizado como armazém da Junta, referindo que só assim a Junta de Freguesia
poderá efetivar o registo do espaço. Referiu, ainda, que o terreno onde foi construído o
referido edifício pertencia a três famílias, sendo que duas delas cederam o terreno em

troca de duas garagens. Esta negociação entre a Junta de Freguesia e os particulares
não ficou devidamente documentada e carece de legalização.
O Senhor Lino Cruz perguntou se a Junta de Freguesia terá mais alguma despesa
para além das inerentes ao processo de legalização do terreno.
O Sr. Presidente de Junta informou que não haverá custos, apenas será legalizada a
aquisição outrora já feita.
Procedeu-se à votação, tendo a referida proposta sido aprovada com sete votos a
favor e uma abstenção.
De seguida, o Sr. Presidente de Junta transmitiu as informações relativas à atividade
da Junta de Freguesia e à sua situação financeira, sendo de salientar as seguintes:
- A Junta de Freguesia, em colaboração com o Clube Desportivo de Outeiro, celebrou
o Dia da Criança; participou na festa de S. João estando presente no cortejo das
mordomas e com um mastro; apoiou as comissões da festa de Nossa Senhora de
Fátima e da festa da Santíssima Trindade, em Bagunte e Ferreiró respetivamente.
Louvou o brilhante trabalho desenvolvido pelas comissões de festas.
- As crianças do Jardim de Infância têm ido à praia com o apoio da Junta de
Freguesia.
- Procedeu-se à primeira fase do arranjo urbanístico no Centro Escolar Agustina Bessa
Luís. Aguarda-se o arranjo final.
- Finalmente, foi colocada alguma sinalização para controlar a velocidade junto ao
Centro Escolar. A Junta tem conhecimento de que não está a ser totalmente eficaz,
uma vez que há automobilistas que contornam a sinalização circulando na zona de
acesso à escola. Está a ser estudada uma solução.
- A Indáqua procederá em Ferreiró à conclusão da rede de abastecimento de água na
Rua da Trindade, Rua Ribeira Agra e Rua Cimo de Cheira.
Seguidamente, a Sra. Luísa pediu a palavra e questionou qual foi o contributo da Junta
de Freguesia relativamente ao arranjo urbanístico realizado no Centro escolar, e para
quando a sua finalização; alertou para a necessidade de uma intervenção na Rua de
Cavaleiros e junto dos proprietários de árvores de grande porte perto das estradas,
nomeadamente na que liga Corvos a Balasar.
O Sr. Presidente de Junta informou que a Junta sinalizou na Câmara Municipal a
necessidade do arranjo urbanístico no Centro Escolar, mostrando toda a
disponibilidade para colaborar. Neste momento, aguarda-se que a Arquiteta Fernanda
Órfão conclua a segunda fase do projeto. Quanto à Rua de Cavaleiros, a situação já
foi sinalizada, a sua resolução é da responsabilidade da Câmara Municipal e a Junta
espera que a situação seja solucionada antes do inverno. Quanto às árvores de
grande porte, a Junta quando prevê uma situação de possível perigo, entra em

contacto com os proprietários ou, se necessário, alerta o gabinete florestal da Câmara
Municipal de Vila do Conde. No caso referido, os proprietários já foram alertados.
De seguida, a Sra. Luísa Leal perguntou se a situação do caminho entre Pedregais e
Friães continua a ser averiguada; referiu que, no seu entender, existem falhas na
página de Facebook da freguesia; questionou o facto de o tanque público de Outeiro
estar sem água e alertou para o perigo de queda eminente do muro inclinado perto da
Casa do Sr. António Campos.
O Sr. Presidente de Junta informou que a situação do caminho entre Pedregais e
Friães continua a ser averiguada; que a página no Facebook está em construção e
que, em breve, estará concluída de modo a divulgar a dinâmica da freguesia; que a
falta de água no tanque público de Outeiro em breve será resolvida com a reposição
do curso de água, que indevidamente foi cortado e que o estado de conservação das
vedações das propriedades é da competência dos seus proprietários. O Sr. Presidente
de Junta referiu, ainda, que muitas das situações que a Sra. Luísa Leal traz à
Assembleia de Freguesia podiam ser comunicadas diretamente à Junta de Freguesia.
O Sr. Presidente de Junta informou, ainda, que estão a decorrer as comemorações
dos cento e trinta anos do início das escavações da Cividade de Bagunte. O Município
de Vila do Conde, através do gabinete de Arqueologia, fez um protocolo com a
Universidade do Texas. Estão cerca de vinte jovens alunos, devidamente orientados
por uma luso-americana, a fazer escavações na Cividade. Nesse âmbito, decorreu no
último sábado uma visita guiada à Cividade e foi inaugurada uma exposição que
estará patente no Centro de Memória de Vila do Conde durante três meses. A Junta
de Freguesia solicitou a vinda, de seguida, da exposição para Bagunte.
No período de depois da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra
ao Sr. Fernando Almeida que mostrou o seu desagrado pelo facto de a ata não ter
sido lida nem publicada no site da Junta de Freguesia.
O Sr. Presidente de Junta informou que a ata será publicada após aprovação na
Assembleia de Freguesia.
O Sr. Fernando Almeida referiu, de seguida, que alguns terrenos da Junta de
Freguesia em Outeiro não estão devidamente cuidados, servindo de aterro e têm
entulho; que uma criança ficou sem transporte escolar, porque o mesmo deixou de
parar junto à sua casa; ainda considerou que não existe uma gestão eficiente dos
recursos da Junta, nomeadamente no que respeita ao uso das carrinhas.
O Sr. Presidente de Junta informou que os terrenos em Outeiro foram, na
generalidade, limpos recentemente. Em breve todos estarão limpos. Quanto ao

transporte escolar, que é da responsabilidade da Câmara Municipal, informou que as
paragens foram definidas em articulação com os encarregados de educação e que
nenhuma criança ficou sem transporte; quanto ao uso das carrinhas, referiu que são
múltiplas as suas funções, nomeadamente o transporte escolar das crianças que
frequentam o infantário; idas com os idosos ao Centro de Saúde e às piscinas;
transporte de ferramentas, entre outras.
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada.

