
 

 

 

ATA N.º 02/2018 

 

---- Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Santo Emilião, sita na Rua de 

São Bento, n.º 144, daquela freguesia, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de 

Freguesia de Santo Emilião, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:------

---- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.--------------------------------------------------------- 

---- Leitura da ata da sessão anterior.------------------------------------------------------------------

---- Informação da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------- 

---- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------- 

---- PONTO UM:----------------------------------------------------------------------------------------------

---- Assuntos de interesse para a freguesia.---------------------------------------------------------- 

---- PERÍODO APÓS ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------- 

---- Período de intervenção do público.-----------------------------------------------------------------

---- Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, os 

deputados: Vânia Cristina Cardoso Salgado, Vítor Hugo Araújo da Silva, Maria do Céu 

Fernandes da Silva, Joaquim Rodrigues Machado, Duarte da Costa Fernandes, Manuel 

Augusto Oliveira das Neves e Rui Manuel Gomes Marques-------------------------------------

---- Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia da Freguesia, os 

elementos do executivo da Junta de Freguesia de Santo Emilião: José Agostinho Sousa 

Alves, Ana Luísa Sousa Rodrigues Martins e Artur Miguel Cardoso Salgado.--------------

---- Presidiu à sessão a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Vânia Cristina 

Cardoso Salgado, e secretariaram à sessão Vítor Hugo Araújo da Silva e Maria do Céu 

Fernandes da Silva na qualidade de primeiro e segundo secretário da Mesa de 

Assembleia de Freguesia, respetivamente.-----------------------------------------------------------

---- Após verificação de quórum, foi aberta a sessão, pela Sr.ª Presidente da Assembleia, 

às vinte e uma horas e trinta e dois minutos onde explicitou a ordem de trabalhos 

que constam do Edital, bem como o modo de funcionamento da Assembleia de 

Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Sr.ª Presidente da Assembleia deu início à ordem de trabalhos com abertura do 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. O Primeiro Secretário da Assembleia de 

Freguesia procedeu à leitura da ata da sessão anterior, aprovada em minuta.-------------

---- De seguida, a Sr.ª Presidente da Assembleia passou palavra ao Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia onde frisou aos presentes, a transparência e disponibilidade do 

órgão executivo para com os membros do órgão deliberativo e população da freguesia 

de Santo Emilião.--------------------------------------------------------------------------------------------

----O Sr. Presidente da Junta de Freguesia elucidou aos presentes os trabalhos 

efetuados nas diversas zonas da freguesia que incidiram na limpeza e manutenção de 

caminhos, manutenção do cemitério, revisão e manutenção da iluminação das ruas da 

freguesia, manutenção da pista de pesca desportiva para posterior realização de uma 

prova a nível nacional a oito de julho.------------------------------------------------------------------ 



 

 

---- Em relação ao apoio às associações, foi referida a atribuição de um subsídio de 

100,00€ (cem euros) aos Sport Clube Maria da Fonte (S.C.M.F) e um subsídio de 

600,00€ (seiscentos euros) à Associação de Jovens Emilianos (A.J.E.) com a finalidade 

de execução das atividades que constam do seu plano de atividades.-----------------------

---- A Sr.ª Presidente da Assembleia agradeceu a sua intervenção.---------------------------

---- Iniciando o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, relativamente ao ponto único que consta 

do Edital- Assuntos de Interesse para a freguesia-, A Sr.ª Presidente da Assembleia 

passou a palavra ao órgão executivo com o objetivo de analisar as medidas de 

melhoramento nas zonas envolventes da freguesia.-----------------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou os presentes relativamente sobre 

as obras de implementação da rede de saneamento na Rua de Areias, Travessa de 

Areias, Rua de Santo Emilião, Rua de S. Bento, Rua do Pinheiro, Avenida D. Joaquim 

da Boa Morte. Também foi referido que a implementação da rede de saneamento na 

Rua de Quintães e na Rua do Lagedo se encontra inacabada devido à presença de 

penedos de elevada dureza que dificultam a obra. Também acrescentou que nos 

trabalhos de pavimentação das ruas sujeitas a obras de implementação da rede de 

saneamento, a Rua de S. Bento foi a primeira escolhida para execução destes trabalhos, 

para que estes não impossibilitassem as atividades aí realizadas no âmbito das Festas 

de S. Bento, no mês de julho. Foi também referida a intervenção efetuada na Rua de 

Sabigode tendo como objetivo o alargamento da ponte aí situada. O órgão executivo 

mencionou que se encontram a aguardar orçamento para posterior alargamento da Rua 

N.ª Sr.ª de Fátima.-------------------------------------------------------------------------------------------

---- Foram também debatidos, na presente sessão, os trabalhos a efetuar durante os 

próximos meses, nomeadamente a colocação de gradeamento na Rua Francisco 

Antunes Guimarães, colocação de passeio na Rua de Sabigode, alargamento da 

Travessa do Monte e a requalificação do centro cívico da freguesia de Santo Emilião 

onde, neste último, expuseram o plano para execução dos procedimentos a efetuar para 

início dos trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------------

----A Assembleia de Freguesia ficou inteirada sobre os assuntos em análise.--------------

--- Iniciando o PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA, a Sr.ª Presidente da Assembleia 

de Freguesia elucidou os presentes sobre o modo de funcionamento do período de 

intervenção do público. Não se verificaram intervenções.----------------------------------------

---- E, nada mais havendo a acrescentar, a Sr.ª Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão às vinte e duas horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois 

de lida e aprovada será assinada pela Mesa de Assembleia de Freguesia de Santo 

Emilião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia: 

 

A Presidente da Assembleia: 

_______________________________________________ 
(Vânia Cristina Cardoso Salgado) 

O 1.º Secretário: 

_______________________________________________ 
(Vítor Hugo Araújo da Silva) 

A 2.ª Secretária: 

_______________________________________________ 
(Maria do Céu Fernandes da Silva) 

 


