
Acta número sete-------------------

---- Aos vinte e sete dias do mês de Setembro do ano dois mil e catoze, pelas

dessaste horas e quirEe minutos , reuniu Ira Escola PrimrÍia de S. Jorge da Beira, em

sessâo ordiniiria, a Assembleia de Freguesi4 sob a presidência do Senior José Alves

Pacheco, bem como dos seguintes elementos: Do PS - Deolinda Antunes Marques;

Maria da Conceigão Dias Brás ; não estando presente o membrc da bancada do PS José

Henriques Campos. Do Movimento " Mais e Melhor pela Freguesia' estiveram

prcsentes ;Fausto Herculano Branco Baptista; Margarida Sohâ Alves Gregó o Pere a

de Moura e fucardo Alexandre Camba Simão, com a seguiote ordem de trabalhosi------

I PEÚODO ANTES DA ORDEM DO D]A.

2 PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

2.1 Leitwa e aprovação da acta da sessão antedor;

2.2 - Informação do Prcsidente da Jurta sobre â actividade desenvolvida e situação

fioanceira;

2.3- Aprovação de Licenças e Taxas que derivam da delegação de competências a

Junta de freguesia pela Câmara Municipal da Covilhã ;

2.4- Discussão e âprovação da Toponímia dos lugares da Ponte e Bairro dos

Torgais;

2.5- Fogueim de Natal - Analise de carta enviada a Juntâ à e Assembleia de

Freguesia por um conjunto de moradores do Largo da Eim;

3 - lntervenção do Público.

----O Presidente da Assembleia de Freguesia abriu a sessão á hora acima indicada,

felicitando os presentes e aproveitando a presença do Sr. Presidente da Câmara que se

deslocou á nossa Freguesia com o frm de se âssociar à Homenagem feita pela Junta de

Freguesia ao Sr. Samuel Dias Nü1es por ter gaúo duas medalhas de Ouro Especial

Olympics que se realizou em Antuérpia - Bélgica e não quis deixar de assistir á

abertuÍa dos tlaba-lhos da Assembleia de Freguesiâ e tecer algumas coDsideÉções sobrc

a actividade da Câmara e o que se prevê para realizar na nossa Frcguesia e zonas

limitroles.----------



1- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA.

---Foi lida a corespondência recebida dos Moradores do Largo da Eira, sobre a

I ogucira de \atal.---

-:-O Sr." Fâusto pediu â pâlavra pâÍa elogiâr â Junta por em tempo útil ter

homenageado o atleta Samuel Dias e em nome da sua bancada, elogiou o feito brilhante

do allela.---------------

---O Presidente da Assembleia usou da palavra para cm nome da sua bancad4 elogiar

o feilo do Samuel, e da sua mãe pelo meritório traballro que teve na educação do seu

filho, da Associação APPCDM e de uma forma particular do teinador. PaÉbéns a

todos.-------------------

2 _ PEÚODO DA ORDEM DO DIA

2,1- Leiturâ e âprovação da acta da sessão anterior

Foj lida a acta da sessão anterior tendo sido posta à votação. esta foi aprcvada unânimidade

2.2 - Informação do Presidente da Julta sobre a actividade deselvolvida e situação

íinanceirâ;

Foram lidas as inJbnnações do Seúor Presidenle da Jwta de Freguesia sobrc a

actividade desenvolvida, bem como a situação hnanceira da Junta de Freguesia,

respeitante ao pefodo d,e 06/06/2014 a 2'7/0912014, docümenlos estes que ficam

ipensos i presenle âcra.-----------------------

A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento.----------

2.3- Aprovação de Licenças e Taxas que deriyam da delegação de competências à
Junta de freguesia pela Câmara Municipâl dâ Covilhã ;

-----O Sr.'Fausto pediu a palavra para lameÍtar o não ter havido a reunião decidida na

última Assembleia conÍ'olme o combinado e ter tido conhecimento desta não se realizar. via

relemó\el. pelo Pre:idente da As:embleia. ----------------------

-----O Sr.o Presidente da Junta pediu a palavra pam esclarecer que não tinia sido esse o seu

entendimel'lto a reuniâo que tinha ficado de se reâlizar era entre as duas bancadas ficando o

executivo da Junta de analisff a proposta conjunta saída dessa reunjão para posterior

alteração se assim ojulgasse conveniente

-----Foi pedido ao Presidente da Assembleia que lesse a acta no referido ponto ao que este

prontamente acedeu e no final chegou-se a conclusão que havia entendimentos difcrcntes.



-----Posta a votação a Tabela de Liccnças e Taxas apresentadas tevc â seguinte votação: da

bancada do PS dois votos a favor e Lrma abstenÇão. Da bancada':Mais e Melhor pela

Freguesiâ" três votos contra, pelo que a proposta da Tabela de LicenÇas e Ta-xas aprcsentada

á Assembleia foi rejeitada pot mâioria.

----A Sr.'Ma a Conceição Dias Brás pediu

dada a palavra. Informou que se absteve, po

pâra fâzer uma declaração de voto a quem foi

rque as pessoas podem e devem ir à Câmam

2.4- Discussão e aproyação da Toponímia dos lugâres dâ Ponte e Bairro dos Torgais;

-:-Foi apresentado pelo Sr.o Presidente o documento e Mapa, dos lugares e respectivos

nomes que se pretendem dar a estes locais e que a seguia se reproduz:

"Tendo em consideração o fàcto de os sítios dâ Ponte e do Bâirro dos Torgais, desta

freguesia, serem locais populosos e não possuírem plâcâs Topolimicas e n.'s de policiâ,

anseio este, que os seus moràdores reclâmam há muitos ânos, â Junla de Freguesiâ

reuniu com alguns moradores no sentido de solmatàr cstâ làcuna que se veÍilica c

causà trânstorno, tânto aos moradores como aos distribuidores de belrs e scrviços,

dâDdo os seguintes tromes âs ârtérias dâqueles aglomerâdos populacionais:

- Rua da Ponte Velha

- Travessa da Ruâ da Ponte Velha

- Estrada Municipâl n,'512

- Escâdâria dâ Rua do Porto

- Escadâriâ Alfredo Tomaz

- Bairro dos Torgâis

- Travcssâ n.'I do Bairro dos Torgâis

- Travêssâ n." 2 do Bairro dos Torgais

- Rua do Forno do Bairro dos Torgâis

- Trâvessâ n.o 3 do Bairro dos Torgais

- Rua do Porúo

- Escadâria n.o I
Covitâ Bâtista)

- Escâdâriâ n.o 2

Cârmo)

- Largo dâ N.' Sr." de Fátima

- Ruâ do Cêmitério

da Rua do Porto (iunto á câsâ do Sr. António

da Rua do PoÍo (iunto á casâ do Sr. João do



A Junta de Freguesia concorda e dá o seu parecer favorável ás denominações

apresentadas. Mas como este procedimento e de acordo com o n.o I do Art." 33,

alínea ss) do Decreto -lei D.'7512013 de 12 de Setembro é de Competências da

Câmara Municipal. A Junta de Freguesia propôs á Assembleia de Freguesia a sua

apreciâção e aprovação para deste modo scr enviado á Câmara Municipal parâ a

sua competente e âprovação dehnitivâ,"

-----Pediu a palavra o Sr.o Fâusto paÉ informar que a sua bancada nâo recebeu qualquer

docúnento referente a este assunto e pediu ao Sr.o Presidente da Assembleia que retirasse

este ponto da ordem de trabalhos.

-----O SÍ. Presidente da Assembleia informou que este ponto não deviâ nem podiâ ser

retirâdo atendendo ao mrdto trabâlho que deu ao Presidente parâ o apresentar, assim como

já devia t sido feito a alguns anos e tal não se ti hâ verificâdo, pelo que há culpa dos

ante ores ex-Presidentes de Juntâ. Se houve alguma falha na apresentação dos docLunentos,

teria de ser desculpada e não seria motivo de actos radicais. ------------

-----O Sr.o Fausto pediu a palavra pam informar que da fabrica do azeite até a casa da Sr."

Helena Matias. já existe a Ruâ da Ponte pelo que se entendeu que da garagem do Presidente

da 
^ssembleia 

até a sua hâbitâção será a Rua dâ Ponte Velha assim como a Tmvessa

existente será Travessa da Rua da Ponte Velha

-----Posto a votação a proposta da toponímia dos iugares da Pont€ e do Bâiro dos To.gâis,

loi rprovado por unanimidide.-----------------

2.5- Fogueira de Natal - Analise de carta enviada a Junta à e Assembleia de Freguesia

por um conjunto de moradores do Largo da Eira;

---Foi lida no inicio a carta referidâ em epigrafe teldo sido dada a palavra aos

interessados. A Sr.'Prof.u Isaura usou da palavra para informar quejá teve rnuitos prejuízos

com a fogueira e que esta deveria ser deslocada para oulro lugâr, âpresentando ai11da fotos

da fogueira e da suâ câsa . Foi dâda a palavra ao Sr.o Presidente da Juntâ que informou a

Assembleia ter feito e enviado uma carta ao l.o subscritor com conhecimento a todos os

outros subscritores do abaixo assinado recebido e que a seguir se reproduz

" Os moredores do Lârgo da Eira vêm muito respeitosamente pedir âo

Exmo.Sr. Presidente dâ Junúâ o favor de mudar o sitio dâ fogueirâ de NaúâI.

Todos os ânos â fogueira câusâ dânos nas câsâs envolve[tes, Os prejuízos

têm de se evitâr e não provoca-los,



A Lei diz que os proprietários dos terrenos junto dâs câsâs de habitâção têm

de limpar os terrenos numa áreâ de 30 a 50 metros para evitar prejuízos. O

lârgo dâ Eirâ trão tem esses metros nâ lârgurâ por' isso â fogueirâ tem sido

feit. muito perto das hâbitações o que tem dado origem â grfltdes prejuzos

nelâs.

Se alguns habitantes de S. Jorge da Beira, que têm as habitações longe do

Largo da Eira disserem que é tradição fazer a fogueira no Largo, têm como

respostâ: há muitas trâdiçõês bem mais iúpoúântes e antigas que a fogueirâ

e que já acabaram com elas, l.o Destruíram a Igreja antiga, 2" Substituíram

o altar da Capela de N.o Senhora de talha dourada por um morro de granito,

3.o Acabaram com os acompanhamentos, 40 À festâ do Mineiros que erâ

feito no Largo da Eirâ mudarâm-me para o Lârgo da Câpelâ , 5." O diâ do

Corpo de Dcus que ó o dia mais solene em todo o mundo eú Portugâl

mudâram-no de quintâ-feirâ parâ domingo, assim como mudârâm o diâ de

todos os Santos ou sejâ o diâ de Finâdos. Este âno âté mudâram â trâdição

da tr'esta de Nossa Senhora de Fátima. Podiamos enumerar mais tradições

que âcâbarâm, mâs não vâle â pena porque estâs já chegam para justificar o

nosso pedido da mudança da fogueira de Natal do Largo da Eira pâra outro

local onde não cause prejuizos a ninguém,

Vamos mandar uma cópia deste bai{o assinado ao Sr. Presidente da

Assembleia de Freguesia para lhe darmos conhecimento e assim escolherem

novo locâl pârâ fazerem â fogueirâ onde não causem prejüízos.

Pedimos a boa compensâção de V,Ex,' e mais umâ vez o favor de mudâr o

sitio dâ fogueirâ pâra bem de todos os morâdores ê evitâr prejuízos como

nos ânos ânteriores e que âté presente datâ não forâm pâgos.

Pedimos uma resposta do Sr. Presidente para os moradores do Largo da

Eir'â que trâbâlhàm no estrâgeiro ficarâm a sâber como devem proceder.

Com os respeitosos cumprimentos de todos os nroradores, esperamos a

melhor atenção para o nosso pedido."

-----A Junta informou que a fogueira será no mesmo local e seguindo a tradição da Aldeia e

ter-se-á em atenção as proporções da fogueira, pam que estâ não venha a causar prejuízos.-



3 - Itrtervençâo do Público.

-**-O Prcsidente da Mesa da Assembleia dirigiu-se aos preseltes na sessão,

comunicando-lhes que, caso qüsessem intervir, se poderiam inscrever e the seria dada a

palawa por ordem de inscrição. Após as inscrições foi dada a palalra a cada um dos

inscritos, ficando acordado que, o Prcsidente da Junta ou o Presidente da Mesa da

Assembleia iriam responder às questões no final de todas as intervenções.-----------------

**--O primeiro inscdto foi a D.' Lúsa Pacheco, que informou que a Junta de

Freguesia perdia una grande oportunidade de rcceber algwas rcceilas e poupar babalho

a quem tem de se deslocar a Cámarâ .------

----o segundo insüito foi o Sr.'Tiâgo Silva , referiu-se ao assunto das Taxas e

licenças e lameítou a oportunidade perdida das receitas não Íicarem na Freguesia.-------

--- Do facto laúou-se a presenle ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada

pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia. ----------

ô<riV,
---61§'s4--çÀJ--Ír-:-':---.:::]----------- O Presider(e da Mesa :

BÊAS.-------------------A Secretária:


