Ata número CATORZE da Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de S.
Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas
e trinta minutos, reuniu, em sessão ordinária, sob a presidência de Maria Elisa Pratas
Rodrigues, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de S.Martinho do Bispo e
Ribeira de Frades, que se realizou no Salão Nobre do edifício da União de Freguesias,
em Bencanta, com a seguinte ordem de trabalhos:
I. Período antes da ordem do dia;
1.1. Leitura e aprovação da ata número treze;
1.2. Informações do Executivo;
II. Período da ordem do dia:
2.1. Balanço da XIV Semana Cultural de S: Martinho do Bispo e XXIII
Movimento Cultural de Ribeira da Frades.
2.2. Proposta de atribuição de toponímia em arruamento de S. Martinho do
Bispo, com o nome de Mário Simões da Costa.
Antes do período antes da ordem do dia, após aberta a sessão pela Presidente da Mesa
da Assembleia, a mesma comunicou as ausências de Paulo Dias, por motivo de saúde,
Fernando Ferreira e Álvaro Pereira. Comunicou ainda a substituição de Pedro Vicente
por Paulo Manuel David Mota Saraiva. De seguida, informou a Assembleia, que por
motivos de saúde, não foi possível a elaboração da ata da Assembleia anterior para
aprovação, solicitando que esta fosse aprovada na próxima Assembleia, com o qual
todos concordaram. Tomou a palavra Serafim Morais, felicitando o Presidente do
Executivo e todos os que participaram na organização da XIV Semana Cultural, da
Gastronomia e Artesanato, que uma vez mais, foi um sucesso. Regozijou-se pelo
trabalho desenvolvido no que diz respeito ao número de expositores como ao número de
visitantes, tanto da Feira em S. Martinho do Bispo como na realizada em Ribeira de
Frades. Terminou felicitando o Executivo por todo o trabalho desenvolvido desejando a
maior sorte para a realização de futuros eventos. Tomou de seguida a palavra, Liliana
Pratas, reforçando as palavras de Serafim e questionando se havia alguma informação
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acerca do sucedido no Parque Infantil do Chafariz. Paulo Saraiva, tomou a palavra
perguntando pela situação da Casa do Povo.
Para responder às intervenções anteriores. PE tomou a palavra, agradecendo os elogios
acerca da boa organização das Feiras de S.Martinho do Bispo e Ribeira de Frades,
lamentando o espaço reduzido para a inúmera oferta de expositores Informou que foi
tentado o melhor mas que pelo meio também surgiram falhas, ultrapassadas,
relacionadas com muitos pedidos e pouco espaço, onde referiu uma única situação de
desagrado, explicando que, em cima da hora tiveram uma desistência e para ocupar essa
vaga foi convidada uma representante da Oriflame, que já tinha estado no ano anterior,
dado não haver disponibilidade de mais nenhum artesão estar disponível. No entanto,
sempre que posível, daremos sempre prioridade a artesãos residentes na área da União
de Freguesia. Lamentou o facto do Parque Infantil do Chafariz, fora de horas, ser
utilizado por adultos, servir para passear os cães, e estes sujarem o espaço que irá ser
ocupado pelas crianças, apesar das placas aí existentes. Por diversas vezes, ocorreram
tentativas de vandalismo, desta vez, foram arrancadas treze tábuas e danificado um pilar
de madeira. O sucedido foi comunicado à PSP e à Comunicação Social na tentativa de
alerta à população. Apelou à Assembleia que, se por mero acaso, ao passarem pelo
Chafariz, vissem alguma situação fora do normal, ficassem atentos e avisassem. Em
resposta a Paulo Saraiva, informou que a Casa do Povo de S. Martinho do Bispo tem
alguns projetos de revitalização dos quais a União de Freguesias também é parceira.
Carece de grandes obras de melhoramento e uma revitalização de estruturas e da forma
como está não podia continuar a ser utilizada. Estas obras comtemplam substituição de
sanitários, janelas, portas, pinturas e arranjo do palco, melhoramentos no escoamento de
águas residuais e pluviais. Foi feita uma aposta em berçário, Jardim de Infância e ATL e
apresentada proposta à Segurança Social, tendo sido aprovada. No piso de baixo irá
funcionar um Centro de Convívio para idosos. Existem algumas dívidas às Finanças e
Segurança Social mas a Casa do Povo mantém a sua direção e será esta a pagar as
dívidas existentes, com as receitas provenientes dos arrendamentos. Espera-se assim.,
que a Casa do Povo saia desta indefinição e que tenha capacidade, de através de um
plano de pagamentos, pagar os seus débitos, reorganizando-se. As funcionárias são as
mentoras deste projeto com a ajuda de Marilúcia Morais que ficará responsável pelo
funcionamento do Centro de Convívio. Esclareceu a Assembleia sobre a situação da
proposta de toponimia para o nome de Aníbal Duarte de Almeida e Avenida Eng. Jorge
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Lemos. A proposta foi enviada à Câmara de Coimbra no dia 20 de Abril, não tendo
ainda chegado a certidão de aprovação sobre a última. Foi igualmente proposto que a
placa poderia ser descerrada no dia 4 de Julho, atendendo que é feriado municipal e
enquadrada nas comemorações do Dia da Cidade. Deslocou-se à Câmara onde disseram
que não podiam constar os títulos de DR. nem de Eng. Mais tarde, o PE foi abordado
por dois elementos da Câmara de Coimbra que lhe entregaram a aprovação da alteração
da Avenida mas apenas como Rua Eng. Jorge Lemos. Tendo sido aprovado em
Assembleia a proposta de Avenida Eng. Jorge Lemos, o Executivo propôs à mesma que
se mantivesse esta proposta de alteração e que se o mesmo não fosse aprovado, o
Executivo, no dia 4 de julho, não iria comparecer na cerimónia, por considerar um
desrespeito à memória de um homem que deu tanto à Freguesia. Solicitou à Assembleia
que fosse tomada uma posição e a decisão iria ser comunicada à Câmara Municipal.
Tomou a palavra Serafim Morais, disponibilizando para que se fosse necessário, podia
ser dado o seu número de telemóvel para uma eventual situação de urgência que
surgisse no que respeita à questão dos assaltos e vandalismo. A Presidente da
Assembleia questionou a mesma sobre a posição a tomar em relação à proposta de
alteração. Pediu a palavra Adelino achando lamentável o que se está a passar em relação
à toponímia estando totalmente e de acordo com a posição do PE e do Executivo.
Tomou a palavra, Ricardo Ferreira da Siva dizendo que respeita a posição do Executivo
e que o Eng. Jorge Lemos era uma pessoa que merece ser respeitado e temos que
defender a nossa posição. Toda a Assembleia concordou com a posição tomada pelo PE
e restante Executivo. Passou-se de seguida ao período da ordem do dia, e em relação ao
balanço das Feiras, o PE informou que, o espaço da Feira poderia sofrer alguns
melhoramentos, de forma a tornar-se maior, possibilitando a realização de futuros
eventos quer culturais ou exposições industriais ou de automóveis. Fazendo um balanço
sobre a XIV Semana Cultural de S. M. Bispo e XXIII Movimento Cultural de R. Frades,
os participantes demonstraram o seu agrado considerando que foi lucrativa a sua
participação. Algumas coletividades de cariz social, tiveram também a sua barraquinha
e foi uma forma de angariar alguns fundos financeiros. Passando ao último ponto da
ordem de trabalhos, tomou a palavra o PE, informando que foi aprovado por
unanimidade pelo executivo uma proposta para atribuição de toponímia de arruamento
com o nome de Mário Simões da Costa, proposta hoje aqui presente à Assembleia..
Pediu a palavra Sandra Santa para comunicar o agrado demonstrado por parte do filho,
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da filha e dela própria. Colocada a proposta da Rua à votação, foi a mesma aprovada por
unanimidade.
Marcou-se uma Assembleia Extraordinária para o dia 26 de Julho, pelas 21:30 m.
unicamente tendo como Ordem de Trabalhos, a Decisão sobre o Orçamento
Participativo para 2016.
O PE informou por último, que no dia 27 de Julho,dia da Freguesia de S. Martinho do
Bispo, irá ser feita uma homenagem a todos os Presidentes de Junta desde o 25 de Abril:
João Serrano, Ernesto Seguro, Mário Simões, Amável Batista e Antonino Moura
Antunes.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia, deu por encerrada a
reunião pelas 22:50 h.
Em anexo:
1. Boletim sobre Informações do Executivo da União de Freguesias de S.Martinho
do Bispo e Ribeira de Frades
2. Proposta de Atribuição de Toponímia – Rua Mário Simões da Costa

Assinaturas:
Maria Elisa Pratas Rodrigues, Presidente da Assembleia de Freguesia
________________________________________________
Florbela dos Santos Veloso Dias, Primeira Secretária
________________________________________________
Sofia Daniela Roque Marceneiro, Segunda Secretária
________________________________________________
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