Assembleia de Freguesia
União das Freguesias de Coja e Barril de Alva

ATA NÚMERO DOZE
------Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e
três horas e quinze minutos, e de acordo com as orientações recebidas da ANAFRE,
sobre a necessidade de em junho se realizarem duas assembleias, a correspondente ao
mês de abril e a de junho, mediando pelo menos trinta minutos entre ambas, reuniu na
Casa de Recreio do Pisão, no Pisão, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia da
União de Freguesias de Côja e Barril de Alva, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------1. Intervenção do público. -----------------------------------------------------------------2. Leitura do expediente, no qual consta uma carta, de João Manuel Rodrigues de
Oliveira, presidente da Assembleia, com o pedido de cessação do mandato e demissão
de membro da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------3. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia sobre assuntos de
interesse para a Freguesia. ----------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------1. Leitura e Aprovação da ata da Assembleia anterior. -----------------------------------2. Apreciação de uma informação escrita do senhor presidente da Junta de
Freguesia, acerca das atividades mais relevantes desenvolvidas e situação financeira,
nos termos da alínea v), de nº 1, do art.º 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ------3. Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias. ----------------------------Estiveram presentes os membros da Assembleia: Carlos Alberto Alves Cerejeira,
Isabel Maria Veiga Guarda, Paulo Jorge Antunes Silva, Nuno Miguel Pinto Lourenço,
Maria Manuela Correia de Oliveira Gouveia Sinde Filipe, Sandra Isabel Tavares
Fernandes e Ana Rita Quaresma Bernardo. Pelo Executivo estiveram presentes: João
Manuel Marques Tavares, João Carlos Lopes de Oliveira e João Luís Correia de Oliveira
Gouveia, respetivamente Presidente, Tesoureiro e Secretário. --------------------------------Estiveram ausentes, por motivos justificados, o presidente da Mesa da Assembleia
João Manuel Rodrigues de Oliveira e o membro da Assembleia João Luís dos Santos
Quaresma. ----------------------------------------------------------------------------------------Por ausência do senhor presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, foi
substituído no cargo pelo 1º secretário Carlos Alberto Alves Cerejeira, conforme
estipulado no artigo 13º do Regimento da Assembleia de Freguesia, tendo a mesa da
Assembleia sido completada com o membro da Assembleia Sandra Isabel Tavares
Fernandes. ----------------------------------------------------------------------------------------Iniciada a sessão, no ponto um do período antes da ordem de trabalhos, dos sete
cidadãos presentes na Assembleia de Freguesia, pediram a palavra o senhor Paulo Jorge
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Antunes Silva, na qualidade de presidente da direção da Associação Humanitária
Bombeiro Voluntários de Côja, e a senhora dona Rosário Cerejeira. --------------------------O senhor Paulo Jorge Antunes Silva, na qualidade de presidente da direção da
Associação Humanitária Bombeiro Voluntários de Côja, tomou a palavra e agradeceu as
verbas recebidas da Junta de Freguesia para: (i) 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) –
apoio para a pavimentação o alcatroamento do parque de viaturas e águas pluviais; (ii)
5.000,00 € (cinco mil euros) – valor prescindido de contrato-programa com a Câmara
Municipal e

englobado na verba de 20.000,00 € (vinte mil euros) que a Câmara

Municipal disponibilizou aos Bombeiros, para minimizar os custos do impacto do Covid19, que atingiram um déficit de 55.000,00 € (cinquenta e cinco mil euros): (i) durante
três meses estiveram confinados no quartel, durante 24 horas, equipas de dezoito
operacionais, com os inerentes custos de alimentação, entre outros; (ii) custos com o
plano de contingência e equipamento de proteção individual; (iii) redução da faturação
dos serviços prestados em 50% (cinquenta por cento); (iv) receitas não obtidas nos
quatro eventos cancelados. O presidente do executivo agradeceu as palavras e informou
que o apoio aos Bombeiros, foi um compromisso assumido desde a primeira hora, pois
previam que toda a situação teria grande impacto financeiro. --------------------------------Tomou a palavra a senhora dona Rosário Cerejeira que questionou sobre: (i)
possibilidade de construir passeio ou colocar lombas na estrada que atravessa o Pisão,
de modo a reduzir a velocidade dos carros, melhorando a circulação das pessoas no
local; (ii) o processo de demolição ou arranjo da casa abandonada junto à sua
residência; (iii) forma de resolver o bloqueio de caminhos com o estacionamento
indevido de carros, em vez de estacionarem nos parques existentes; (iv) possibilidade
de colocar um espelho ou sinal de entrada e saída de carros, no caminho da Rebanqueira
para a estrada principal. O presidente do executivo respondeu que: (i) a construção de
passeio é bastante complicado, pois a legislação determina uma largura mínima de um
metro e vinte centímetros e a estrada no local ficaria muito estreita; (ii) esse tipo de
processos demora cerca de quatro anos, pelo que nada mais se pode fazer senão
aguardar que se cumpram todos os passos e prazos legais; (iii) trata-se de uma questão
de educação e civismo, pelo que a única coisa a fazer é chamar a GNR sempre que
necessário; (iv) vai estudar a possibilidade de colocar um espelho. ---------------------------Passando ao ponto dois do período antes da ordem de trabalhos o presidente da
Mesa da Assembleia de Freguesia leu a carta recebida do senhor João Manuel Rodrigues
de Oliveira, dirigida à Assembleia da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, que
se transcreve: “Já lá vão setenta anos, que eu comecei a interessar-me, por COJA. --Comecei pela JOC-Juvent:ude Operária Católica, Conferência Vicentina, Filarmónica,
Liga Regional Cojense, Casa das Beiras, Casa do Concelho de Arganil, C.O.J.A,
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Bombeiros, Casa do Povo, Radio Clube de Arganil, Camara Municipal de Arganil e Junta
de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------Posso garantir, que o fiz sempre com gosto, com entusiasmo, empenhado, sem nunca
e em qualquer momento, ter tido, qualquer interesse pessoal ou de outrem... SÓ POR
COJA. ----------------------------------------------------------------------------------------Sendo assim, e como neste momento, me sinta desmotivado, por razões, que vão desde
as políticas institucionais seguidas, até posições, infelizmente já anteriormente
utilizadas, e que rondam ódios e desejos de influências pessoais ou de grupos, que em
nada contribuem para o digno futuro de Coja. --------------------------------------------Pensando assim, honestamente, outra coisa não me resta senão pedir, ----------------a cessação de Presidência da Assembleia de Freguesia e --------------------------------a demissão de membro da mesma. -------------------------------------------------------No momento, em que abandono toda a minha longa participação na vida local é minha
obrigação, agradecer ao Povo de Coja, toda a ajuda e apoio, que me deu nestes longos
anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Foram muitos os apoios manifestados pessoalmente ou através de votações... nestes
longos anos, qualquer que fosse a situação ou a escolha, nunca perdi uma eleição. ---Por último, como nada se faz sozinho, agradeço a todos, ou a quase todos, que comigo
trabalharam a sua ajuda e a sua dedicação. ----------------------------------------------Termino desejando que os políticos e agentes económicos, saibam aproveitar as
belezas, as águas o ar e a simpatia das gentes, para desenvolver, com ambição e visão
larga, a MARCA COJA, uma riqueza que a todos beneficiará.” (fim de transcrição; carta
assinada anexa à ata). ---------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o presidente da Mesa da Assembleia Carlos Alberto Alves
Cerejeira que referiu, face à renúncia de João Manuel Rodrigues de Oliveira como
membro da Assembleia, ser necessário repor o número de efetivos da Assembleia de
Freguesia, convocando para tomar posse António Manuel Tavares Fróis de Carvalho,
cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista “Fazer o que Falta”, da qual fazia
parte o membro demissionário. Conforme estabelecido por lei (alínea 4, do artigo 76º,
da Lei nº 169/99, de 18.09), como a entrega do documento de renúncia coincidiu com
a presente sessão da Assembleia e estava presente o substituto, procedeu-se à sua
substituição de imediato, após confirmada a sua identidade e a aceitação do cargo. --------De seguida, o presidente da Mesa da Assembleia Carlos Alberto Alves Cerejeira
referiu ser necessário proceder à eleição de nova Mesa da Assembleia, dado o membro
demissionário pertencer a esse órgão e a sua substituição se dever operar da mesma
forma em que se realizou a sua eleição inicial. O membro da assembleia Carlos Alberto
Alves Cerejeira propôs a lista, designada por “A”, para a Mesa da Assembleia de
Freguesia: Presidente, Carlos Alberto Alves Cerejeira; primeiro secretário, Isabel Maria
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Veiga Guarda; segundo secretário, Sandra Isabel Tavares Fernandes. Submetida a
proposta a votação secreta, a lista “A”, única lista apresentada, foi aprovada por seis
votos a favor e dois votos brancos. --------------------------------------------------------------Formada a Mesa, a Assembleia de Freguesia prosseguiu os trabalhos. -----------------Passando ao ponto três do período antes da ordem de trabalhos pediu a palavra o
membro da Assembleia Paulo Jorge Antunes Silva e questionou sobre a resolução dos
problemas causados pelo pinhal de Côja, contíguo ao Jardim das Rosas, referindo-se
aos pinheiros mansos. O presidente do executivo informou que a intervenção foi adiada
por causa da pandemia Covid-19, estando previsto para o fim do Verão, o corte das
árvores junto ao muro, sendo as restantes cortadas alternadamente e podadas as copas
das remanescentes. ------------------------------------------------------------------------------Esgotados os assuntos previstos no período antes da ordem do dia, passou-se ao
período da ordem do dia. Todos os documentos de suporte aos pontos abordados foram
previamente distribuídos pelos membros da Assembleia. --------------------------------------1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. -----------------------------------Dada situação excecional das assembleias de abril e de junho serem realizadas no
mesmo dia, já referida no início da sessão, inviabilizando a produção da ata em tempo
útil, a sua aprovação foi adiada para a próxima Assembleia de Freguesia. -------------------2. Apreciação de informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia,
sobre as atividades mais relevantes desenvolvidas e situação financeira, nos termos da
alínea v), de nº 1, do art.º 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------Passando ao ponto dois da ordem do dia, o presidente do executivo informou sobre
a situação financeira: receita liquidada 164.878,64 € (cento e sessenta e quatro mil
oitocentos e setenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos); despesa paga
137.802,94€ (cento e trinta e sete mil oitocentos e dois euros e noventa e quatro
cêntimos); obrigações assumidos 139.562,41€ (cento e trinta e nove mil quinhentos e
sessenta e dois euros e quarenta e um cêntimos). ---------------------------------------------As principais atividades desenvolvidas foram: substituição de toda a rede de águas
no Bairro Padre António Augusto Calinas; recolocação dos contadores de água do Bairro
Padre António Augusto Calinas; alargamento do Parque de Autocaravanas do Barril de
Alva e sistema de rega; colocação de vedações no Parque de Lazer do Barril de Alva;
colocação do pavê no Bairro Padre António Augusto Calinas, melhoria não prevista no
projeto inicial; arranjo do parque de merendas do parque de autocaravanas; arranjo do
parque de contentores de lixo e vidrão junto ao parque de merendas; apoio financeiro
às instituições no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para ajuda ao pagamento das
despesas fixas, minimizando os impactos do Covid-19; apoio aos Bombeiros de
1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para alcatroamento do parque de viaturas; apoio
de 1.000,00€ (mil euros) para aquisição de carrinha do Centro de Dia do Barril de Alva;
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limpeza das zonas de lazer do caneiro, Moinhos de Alva, Urtigal e ponte do Barril de
Alva; apoio a vários alunos, no âmbito do Covid-19, em internet e em fotocópias de
documentos de trabalho; limpeza e corte de ervas. --------------------------------------------Sobre a praia fluvial do Caneiro, o presidente do executivo informou que têm vindo
a ser implementadas as medidas de segurança recomendadas pela Direção-Geral de
Saúde, no contexto atual de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus/
COVID-19. O areal foi alargado e a praia tem uma capacidade de trezentos e trinta
pessoas, devendo os utilizadores ter o bom senso que a situação recomenda, pois não
existem meios que permitam a fiscalização permanente. Quanto aos restantes espaços
utilizados para “banhos” o presidente do executivo informou: (i) são considerados zonas
de lazer e não praias fluviais; (ii) para o local ser considerado praia fluvial é necessário
existirem cinco anos de análises à água; (iii) nos últimos três anos têm-se realizado
análises em vários locais, de modo a poder vir a requalificar esses espaços. -----------------3. Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias. ----------------------------Iniciado o ponto três da ordem do dia, pediram a palavra o presidente da Mesa da
Assembleia Carlos Alberto Alves Cerejeira e o membro da Assembleia Maria Manuela
Correia de Oliveira Gouveia Sinde Filipe. --------------------------------------------------------Tomou a palavra o presidente da Mesa da Assembleia Carlos Alberto Alves
Cerejeira referindo que, sendo dos presentes a pessoa que mais anos trabalhou em
conjunto com o engenheiro João Oliveira, que hoje abandonou por vontade própria a
sua condição de membro da Assembleia e de presidente da Mesa, e fazendo um
exercício de memória, não poderia deixar de exarar em ata o seu reconhecimento pelo
papel interventivo que o mesmo teve, ao longo dos anos, na vida de Coja. O presidente
da Mesa da Assembleia, na maré de reconhecimentos, parabenizou o executivo pela
forma de atuação, sem preferências entre as diferentes localidades, nomeadamente
Coja e Barril de Alva, demonstrando que pode existir uma simbiose perfeita entre duas
antigas freguesias que se fundiram numa união de freguesias, e conseguem funcionar
sem guerras nem conflitos. ----------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o membro da Assembleia Maria Manuela Correia de Oliveira
Gouveia Sinde Filipe para: (i) se associar no reconhecimento pelo trabalho realizado
pelo engenheiro João Oliveira, noutros mandatos, a favor de Coja; (ii) igualmente
parabenizar o executivo por todo o esforço, durante esta época conturbada, e nas suas
boas relações com a Câmara, sempre procurando o melhor para Coja (iii) apresentar
as boas vindas ao novo membro da Assembleia, corroboradas por outros membros. --------Não havendo mais nada a tratar, o presidente da Mesa da Assembleia agradeceu
a presença de todos e encerrou a sessão pelas 23:55. -----------------------------------------Para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida, discutida e aprovada
pelos presentes, vai ser assinada pela Mesa da Assembleia. -----------------------------
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------O espaço restante da folha foi deixada propositadamente em branco. -------------
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