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MANDATO 2017-2021 1 

ACTA Nº 3 / 2020 - ASSEMBLEIA DA  2 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE COVO 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

----------Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, nesta 5 

Sede da União das freguesias de Bombarral e Vale Covo, na Rua Luís de Camões nº 2, 6 

na Vila de Bombarral, reuniu a Assembleia da União de Freguesias em reunião 7 

ordinária pelas 21h00. ---------------------------------------------------------------------------------- 8 

----------Presentes, o Presidente da assembleia Luís Manuel Leandro Nobre, 1ª 9 

Secretaria Jessica Anna Ligeia Van Acker, o 2º secretário Mário Rui Silvestre Ribeiro, 10 

os membros Frederica Heliodoro da Silva, Fernando Paulo Borges da Silva, Manuel 11 

Maravilha de Amorim, Germano Simões, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, 12 

Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, Luís José Coelho Pereira Bernardino, Ana Paula 13 

Carreira da Silva Santos, Olga Cristina Carvalho Duarte Simão, Rui Jorge da Silva 14 

Gomes, bem como os elementos do executivo, Sérgio Manuel Silva Duarte, 15 

presidente, Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, tesoureiro, Maria Conceição Espírito 16 

Santo, secretaria e Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva, vogal.---------------------- 17 

-----------O membro Carlos Manuel Carvalho Duarte pediu a substituição, justificando 18 

a falta por motivos de vida particular.--------------------------------------------------------------- 19 

----------Assuntos antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------  20 

----------A eleita Ana Paula Carreira da Silva Santos referiu um pedido de um freguês 21 

do Camarão a solicitar a colocação de uma paragem de autocarro num local em que 22 

as crianças que utilizam este meio de transporte não tenham de passar a linha férrea 23 

e a estrada nacional.------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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----------O Presidente da União de Freguesias referiu que terá esse assunto em 25 

consideração e vai interceder junto aos serviços da Câmara Municipal do Bombarral 26 

de forma semelhante ao que foi feito junto à Ciprol, para que o assunto se resolva da 27 

forma mais célere possível.---------------------------------------------------------------------------- 28 

----------A eleita Catarina Simões questionou sobre se existe informação sobre quem 29 

são as pessoas infectadas pelo COVID 19 no concelho do Bombarral.----------------------30 

----------O Presidente da UFBVC Sérgio Duarte referiu que não tem essa informação, 31 

nem poderá a vir a saber devido ao Regime Geral de Protecção de Dados.--------------- 32 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que ficou de fornecer 33 

ao executivo da UFBVC a ata da assembleia municipal em que referia a cedência da 34 

escola das Gamelas à extinta freguesia do Vale Covo. No entanto, até ao momento 35 

não conseguiu obter essa informação, tendo solicitado à CMB acesso às atas das 36 

assembleias para continuar a procurar a informação pretendida.--------------------------- 37 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques questionou sobre a reparação 38 

da sinalética direcional para a localidade do Vale Covo, junto à saída da autoestrada 39 

A8. Referiu ainda que na Fonte dos Casais ainda continua aberta a boca do poço para 40 

a recolha de água. Para solucionar o problema sugere que seja colocada a tampa 41 

original, selando o poço, e que seja feito um orifício do tamanho de um chupador, 42 

deixando de haver riscos de haver quedas acidentais. Solicitou à UFBVC a colocação 43 

de sinalética de sentido proibido junto à escola, perto do skate park. Chamou a 44 

atenção para a degradação do parque infantil do Vale Covo. O eleito reconhece que 45 

tem havido um cuidado redobrado de limpeza dos colaboradores da UFBVC, que têm 46 

feito um bom trabalho. O eleito questionou sobre a churrasqueira na recta da Baralha, 47 

oferecida pela CMB, que estava prevista e que ainda não foi colocada. Mais 48 

questionou sobre as razões da feira anual do Vale Covo de 12 de Julho não ter sido 49 
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realizada, uma vez que já tinham sido levantadas as restrições, o que permitiu por 50 

exemplo, a realização da feira anual do Bombarral. Por fim, apesar de saber que a 51 

União de Freguesias do Bombarral e Vale Covo e o seu executivo não tiveram qualquer 52 

envolvimento com a actividade Domingão da SIC, o eleito quis expressar a sua 53 

indignação por parecer não ter havido um roteiro estruturado para a passagem do 54 

autocarro, nomeadamente não foram às localidades de Famões, Portela e Vale Covo, 55 

entre outras. Esta actividade custou à Câmara Municipal do Bombarral 9500 euros + 56 

IVA, e que apesar de ter trazido uma maior visibilidade ao nome Bombarral, não 57 

passou pelas maiores localidades da UFBVC.------------------------------------------------------ 58 

----------O Presidente da UFBVC Sérgio Duarte referiu que relativamente ao programa 59 

Domingão da SIC a União de Freguesias do Bombarral e Vale Covo não teve qualquer 60 

participação, nem foi em qualquer momento solicitado parecer sobre o mesmo. 61 

Quanto à feira do 12 de Julho no Vale Covo, nos anos anteriores a União de Freguesias 62 

nunca foi auscultada sobre a sua realização. Este ano houve um feirante que 63 

questionou sobre a realização da feira, ao que o executivo da União de Freguesias 64 

solicitou parecer às diversas entidades competentes. A protecção civil respondeu que 65 

só poderia ser realizada se existisse um plano de contingência aprovado, enquanto a 66 

GNR e a Delegada de Saúde do Bombarral deram parecer negativo à sua realização, 67 

tendo esta informação sido transmitida aos feirantes. A colocação da churrasqueira 68 

na recta da Baralha vai ser realizada quando vierem mais bancos e floreiras que serão 69 

colocados no largo da Portela, de forma a optimizar os custos de transporte deste 70 

material. Em relação ao Parque Infantil do Vale Covo, o executivo da União de 71 

Freguesias já tem orçamentos para a sua requalificação, estando apenas a estudar 72 

qual será a melhor solução para o pavimento para dar início aos trabalhos. Quanto à 73 

sinalética direcional para a localidade do Vale Covo, o executivo da União de 74 
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Freguesias questionou a Infraestruturas de Portugal, que informou que este sinal foi 75 

colocado abusivamente, tendo, no entanto, ficado agendada a avaliação da sua 76 

colocação numa próxima oportunidade. Quanto à sinalética de sentido proibido, não 77 

está a ver qual o local referido e a colocação de novos sinais é da responsabilidade da 78 

Câmara Municipal do Bombarral (CMB). Assim, solicitava ao membro da assembleia 79 

Joaquim Henriques que clarifique a sua localização, para posteriormente ser 80 

encaminhado o pedido para a CMB. Em relação à sugestão apresentada para o poço 81 

na Fonte dos Casais, o executivo vai avaliar a sugestão do membro da assembleia 82 

Joaquim Henriques.-------------------------------------------------------------------------------------- 83 

 ----------A eleita Catarina Simões alertou para existência de caniços a ocupar a estrada 84 

e dificultar a visibilidade, na estrada que vai das Barreiras para o Estorninho.----------- 85 

----------O membro da assembleia Rui Gomes referiu que um dos pórticos colocados 86 

pelo executivo nos limites da União de Freguesias no Sanguinhal não era muito visível 87 

devido a estar muito junto à ponte.----------------------------------------------------------------- 88 

----------O Presidente da União de Freguesias referiu que vai ter em consideração o 89 

alerta em relação à má visibilidade na estrada referida (Barreiras/Estorninho), sendo 90 

que esse local foi intervencionado recentemente, mas o crescimento das canas tem 91 

sido muito rápido. Quanto à colocação dos pórticos, esta foi acordada com as 92 

Infraestruturas de Portugal, tendo sido a melhor situação encontrada a que foi 93 

realizada, pois foi tida em conta a possibilidade de naquele local no futuro ser 94 

colocado passeio.----------------------------------------------------------------------------------------- 95 

----------O membro da assembleia Joaquim Marcos Rodrigues Henriques quis registar 96 

um voto de reconhecimento a Jessica Anna Ligeia Van Acker pelos objectivos 97 

alcançados no Master 2020, pelas cores do Bombarralense, o que foi apoiado por 98 

todos os membros da assembleia de freguesia.-------------------------------------------------- 99 
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----------Por não haver assuntos passou-se de imediato à ordem de trabalhos.----------- 100 

----------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 101 

1 – Aprovação das atas das sessões anteriores:-------------------------------------------------  102 

----------Foram feitas as alterações necessárias e colocada à votação as atas das 103 

sessões anteriores (Ata nº 1/2020 e Ata nº2/2020), tendo as mesmas sido aprovadas 104 

por maioria, ficando de fora da votação a eleita Jessica Anna Ligeia Van Acker, por não 105 

ter estado presente nas referidas assembleias de Junho.-------------------------------------- 106 

2 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da 107 

União de Freguesias :----------------------------------------------------------------------------------- 108 

----------O Presidente da União de Freguesias fez uma breve descrição das actividades 109 

desenvolvidas desde a última sessão e uma breve apresentação do documento 110 

relativo à informação financeira.---------------------------------------------------------------------  111 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que estava em falta na 112 

informação financeira os mapas de pagamentos e dividas aos fornecedores, uma vez 113 

que a forma como vêm as rúbricas no documento fornecido não possibilita o acesso 114 

a mais informação, tal como o custo da reparação de máquinas. Quanto à actividade 115 

desenvolvida referiu que as cabines de passageiros em alguns locais da freguesia 116 

apresentavam-se sujas. O caminho entre a Fonte da Caniceira e o centro de saúde 117 

precisa de alguma limpeza, nomeadamente o tanque que aí existe. Mais referiu 118 

diversas situações, nomeadamente na Fonte das Barreiras o material de ferro estar 119 

podre, a necessidade de limpeza de toda a sinalética direcional com o nome das 120 

povoações e a necessidade de intervenção na Fonte do Grilo. Questionou ainda o 121 

andamento das obras da Portela.-------------------------------------------------------------------- 122 

----------O presidente Sérgio Duarte informou que a obra da Protela está em 123 

andamento, estando a estrutura (deck) a ser finalizada e irá ser colocada no local 124 
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definitivo no início da próxima semana. Quanto às restantes sugestões de melhorias, 125 

o executivo concorda com as mesmas e irá concretizar as que forem possíveis. 126 

Relativamente ao pedido de informação financeira suplementar, referiu que o que o 127 

executivo está a fornecer à assembleia de freguesia é igual à que o anterior executivo 128 

fornecia, estando em linha com o que as outras Juntas de Freguesia fornecem, não 129 

existindo nenhum intuito de ocultar qualquer tipo de informação.------------------------- 130 

 ----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques mencionou que não existe 131 

informação se existem dívidas aos fornecedores.----------------------------------------------- 132 

-----------O presidente Sérgio Duarte informou que no momento presente não existem 133 

dividas aos fornecedores.------------------------------------------------------------------------------ 134 

----------O eleito Joaquim Marcos Rodrigues Henriques referiu que o documento que 135 

pretende é o mapa de pagamento aos fornecedores e o respectivo mapa de dívidas 136 

aos fornecedores, indo fazer chegar um requerimento ao presidente da assembleia 137 

de freguesia a solicitar estes dois documentos.--------------------------------------------------- 138 

----------O presidente Sérgio Duarte referiu que vai solicitar um parecer à ANAFRE para 139 

dar esclarecimentos relativamente a esta matéria.---------------------------------------------- 140 

3 – Apreciação do pedido de renúncia de mandato de Cátia Rodrigues:----------------- 141 

----------O presidente Sérgio Duarte referiu que este ponto tem apenas o objectivo de 142 

dar conhecimento à assembleia da união de freguesias do pedido de renúncia 143 

apresentado pelo membro da assembleia Cátia Rodrigues.----------------------------------- 144 

----------Sem outros assuntos a acrescentar foi dada como encerrada a assembleia 145 

pelas 22h30, da qual se lavrou a presente ata e eu 1ª Secretaria Jessica Anna Ligeia 146 

Van Acker da Mesa da Assembleia a minutei e escrevi. ---------------------------------------- 147 

Presidente: ___________________________________________________________ 148 

1º Secretária: _________________________________________________________ 149 


