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As vinte e unìa horas do dia vinte e três dias do mês de Setembro de dois mrl e vinte e
um reuniu no edifício-sede da Junta de Freguesia da Camacha, em sessão ordinária, a
Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por Óscar Leandro Rodrigues Ornelas,
Rosa Maria dos Santos Conçalves, primeira secretária, Cândida Maria de Jesus
Andrade, segunda secretária e ainda os vogais Hélder Dinis Nunes da Silva, Michele
Martins, Sof ia Cristina Gouveia Fernandes do Partido Social Democrata e José David
Andrade Gonçalves, lnácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de

Freitas, Emanuel Domingos dos Santos Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho e
Paulo Alexandre Henriques de Cóis, pelo partido Juntos Pelo Povo, Não esteve
presente na Assembleia o Senhor josé Humberto Soares Andrade, vogal do Partido
Social Democrata, tendo o mesmo apresentado justificaçã0, --------Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo; Pedro
Damião Barreto Fernandes, Presidente, Mário Frederico Quintal Teixeira, Tesoureiro, e
ainda a vogal Sónia Cristina Freitas Castanha.Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:---------

A, Período antes da Ordem do dia----B. Ordem do dia

1. Apreciação e votação da ata da sessão anterior
2, Toponímia;
3, Outros assuntos de interesse
C. lntervencão do Público----

(n." B7);

A. Período antes da Ordem do dia-

lnscreveram-se para usufruir da palavra o Presidente de Junta, Pedro Fernandes e o
Vogal do partido Social Democrata, Hélder Silva

-----0 Presidente da Assembleia, Oscar Ornelas, deu a palavra ao Presidente

do

Executivo, Pedro Fernandes que iniciou a sua intervenção agradecendo a todos pelo
trabalho desempenhado nestes últimos quatro anos, Fez questão de afirmar, que apesar
das divergências, foram sen.ìpre tidos em conta os melhores interesses da freguesia e
se por alguma vez falhou deveu-se à escassez de recursos. Referiu que no decorrer do
tempo sentiu melhorias e embora não queira usar como desculpa a pandemia, salientou
que houve necessidade de redirecionar verbas para apoiar as famílias, empresas e
entidades da freguesia. Afirmou que acaba o mandato de coração cheio e deseja que
quem estiver no próximo quadriénio tenha senìpre em conta a defesa dos melhores
interesses em prol do desenvolvimento da Camacha. Finalizou pedìndo desculpa pela
eventualidade de ter ofendido alguém e diz não ter sido nunca sua intenção
-----Usufruindo da palavra, o vogal Hélder Silva, fez das palavras do Presidente deJunta
as suas e rematou que era um prazer fazer parte deste grupo de trabalho que decide o
futuro da freguesia. Mencionou que o grupo de trabalho do Partido Social Democrata
que fez parte deste mandato sai mais forte enaltecendo assim a importância do poder
local, Continuou a sua intervencão referindo que alguns sinais de autoritarismo e
arrogância que se verificam no Partido que governa a Camara Municipal, típicos de
outros Partidos que por lá já passaram, não se espelham neste elenco que compõe toda
a junta de freguesia, apesar de serem do mesmo partido, Finalizou dizendo que estará
disposto a colaborar no f uturo.B. Ordem do dia:

1. Apreciação e votação da ata da sessão anterior (n." 87);

-----O Presiclente cla Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, colocou à
votação a ata número oitenta e sete, sendo a mesma aprovada por maioria absoluta com
onze votos a favor e uma abstenção do vogal do Partido Social Democrata, Hélder
Silva,

-----0 Presidente da Assembleia de Freguesia da

Camacha, Oscar 0rnelas,
questionou o executivo sobre a situação de um caminho no sítio do Rochão que se
encontra sem nome. Este caminho faz ligação entre o Caminho [4unicipal da Portela e o
Caminho Cova da Santa,------

-----0 Presidente da Junta, Pedro Fernandes, af irmou ter recolhido algumas sugestões
junto dos residentes e que os mesmos achavam por bem que se chamasse Caminho
Pedro Barreto
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-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, colocou o nome Caminho Pedro
Barreto a votacão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.------

3. Outros assuntos de interesse. ---------

-----Para usufruir da palavra inscreveram-se, a primeira secretária da mesa de
assembleia, Rosa Gonçalves, o Presidente de Junta, Pedro Fernandes e o Presidente
da Assembleia, Óscar Ornelas.

-----A primeira Secretária da Assembleia de Freguesia, Rosa Conçalves perguntou
como é que a antiga escola dos Salgados foi vendida a um partìcular,------------0 Presidente da Junta, Pedro Fernandes, respondeu que o edìf ícìo foi colocado em
hasta pública

Aproveitou e continuou corn a sua intervenção para apresentar um voto de louvor ao
senhor Araújo. Acha mais que pertinente poìs, senhor Rocha, como é mais conhecido,
tem levado o bom nome da Camacha por esse mundo fora mostrando os seus dotes
gastronómicos, -----------0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, colocou o voto de louvor a votacão
sendo o n.ìesmo aprovado por unanimidade

-----Aproveitou para continuar a sua intervenção, referindo que no que diz respeito ao
Largo Conselheiro Aires de Ornelas, acredita que a utilização de novos materiais, como
por exemplo os tipos de piso utilizados, são uma mais valia, contudo tem alguns
pormenores que na sua opinião deveriam ser melhorados, Continuou agradecendo a
oportunidade que lhe foi dada neste quadriénio, referindo que foi sem dúvida a
continuação de uma experiência enriquececlora. Acha que é sempre importante saber
qual o rumo para a nossa freguesia e salienta a necessidade e capacidade de saber
aceitar a crítica, foncluiu referindo que não são apenas os presentes nesta Assembleia
que têm o futuro da Freguesia na mão e deste modo deveria haver mais diálogo com
todas as entidades de forma a tornar a Camacha um lugar mais atrativo e melhor para
+^,.1^rrJtiU).------

-----A vogal Sofia Fernandes, pediu para proferir palavras de agradecimento e deu os
parabens pelo trabalho realizado pois em suma considera que todos deram o seu melhor
e que foi feito um bom trabalho.
-----Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Assembleia, deu por encerrado a
reunião pelas vinte e uma horas e cinquenta mìnutos,

0 Presidente do Assembleio
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