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ATA	N.º	03	de	2017	

2ª	Reunião	Ordinária	da	Assembleia	da	Junta	de	Freguesia	de	Benavente	

Aos	vinte	e	oito	dias	do	mês	de	junho	do	ano	de	dois	mil	e	dezassete,	pelas	vinte	horas	
e	trinta	minutos,	no	Nobre	Auditório	da	Junta	de	Freguesia	de	Benavente,	teve	lugar	a	
segunda	 reunião	 ordinária	 da	 Assembleia	 de	 Freguesia	 de	 Benavente,	 do	 corrente	
	 ano,	 presidida	 pelo	 Presidente	 da	 Mesa	 da	 Assembleia	 de	 Freguesia,	 Luís	
Álvaro	 da	 Silva	 Fernandes,	 secretariada	 pelo	 Primeiro	 Secretário,	 Vítor	 Manuel	
Caridade	Pereira	 e	pelo	 Segundo	Secretário,	 Luís	Manuel	 Silva	Lourenço,	de	 acordo	
com	a	seguinte	Ordem	de	Trabalhos:---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. Aprovação	da	Ata	da	reunião	anterior;----------------------------------------------------	
2. Acompanhamento	das	Atividades	da	Junta	de	Freguesia.-----------------------------	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Antes	 de	 formalmente	 ter	 dado	 início	 à	 reunião	 e,	 após	 saudar	 os	 presentes,	 o	 Sr.	
Presidente	da	Mesa	 informou	os	 presentes	 que	 o	 autarca	 Fradique	Rita	 solicitara	 a	
sua	 substituição	 pontual	 enquadrada	 nos	 termos	 regimentais	 vigentes,	 tendo	
ocupado	o	lugar	deste	a	autarca	Regina	Cabo-Verde.	Após	estas	informações	foi	feita	a	
chamada	 para	 assinatura	 do	 livro	 de	 presenças,	 não	 se	 tendo	 registado	 qualquer	
falta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente	o	Sr.	Presidente	da	Assembleia	deu	início	ao	período	antes	da	Ordem	
de	 Trabalhos,	 tendo	 questionado	 os	 presentes	 de	 quem	 queria	 usar	 da	 palavra.	
Registou	os	pedidos	dos	autarcas	Adelaide	Baptista	e	Luís	Lourenço.----------------------	
O	Sr.	Presidente	da	Mesa	deu	a	palavra	à	autarca	Adelaide	Baptista	que	começou	por	
saudar	 os	 presentes	 e	 congratular	 a	 Junta	 de	 Freguesia	 pelo	 apoio	 ao	 Festival	 de	
Folclore,	por	ser	um	evento	que	considera	 importante.	Disse	ainda	apreciar	o	apoio	
prestado	 pela	 Junta	 no	 auxílio	 ao	 preenchimento	 do	 IRS,	 a	 favor	 dos	 fregueses,	 em	
vários	 locais	 da	 freguesia.	 Referiu	 depois	 ter	 ficado	 satisfeita	 com	 a	 marcação	 da	
passadeira	 ao	 pé	 da	 piscina,	 conforme	 havia	 sido	 solicitada	 em	 reunião	 anterior.	
Referiu-se	ainda	à	Festa	da	Sardinha	Assada	dizendo	que	foi	uma	grande	festa	apesar	
dos	 incidentes	 registados,	 tendo	 reforçado	 que	 apesar	 da	 tipologia	 da	 festa	 não	
agradar	 a	 algumas	 pessoas	 trata-se	 de	 uma	 festa	 que	 homenageia	 as	 raízes	 dos	
benaventenses,	relevando	que	não	é	apanágio	da	terra	não	dignificar	o	touro,	o	cavalo	
e	o	campino,	na	festa.	Referiu-se	especificamente	ao	episódio	dos	chamados	“touros	
de	fogo”,	dizendo	que	o	que	foi	veiculado	nas	redes	sociais	e	comunicação	social	não	
correspondera	 à	 verdade,	 reforçando	 que	 discorda	 por	 completo	 desse	 tipo	 de	
práticas.	A	autarca	finalizou	a	sua	intervenção	com	uma	alusão	ao	flagelo	dos	fogos,	
sugerindo	que	na	 freguesia	e	no	concelho	havia	que	 ter	 cuidado	com	a	 limpeza	das	
matas.	 Tendo	 terminado,	 o	 Sr.	 Presidente	 da	 Mesa	 deu	 em	 seguida	 a	 palavra	 ao	
autarca	Luís	Lourenço,	que	começou	por	referir-se	à	festa	da	Sardinha	Assada,	e	aos	
incidentes,	alertando	para	o	 facto	que	as	comissões	são	cada	vez	mais	 jovens	e	que	
este	facto	por	vezes	pode	resultar	em	atitudes	menos	reflectidas.	Segundo	o	autarca,	
por	 se	 tratar	 das	 comemoração	 dos	 50	 anos	 das	 festas,	 deverá	 existir	 um	 maior	
acompanhamento	por	parte	da	Câmara	e	da	Junta	de	Benavente.	Ainda	em	relação	à	
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festa,	o	autarca	referiu	que	não	apreciou	a	tipologia	das	“barracas”,	que	ali,	ao	longo	
da	principal	estrada,	se	encontravam	distribuídas.	O	autarca	 finalizou	a	 intervenção	
expressando	satisfação	e	congratulou	os	responsáveis	por	ver	pintadas	as	placas	de	
toponímia	da	vila,	sugerindo	ainda	que	se	recolhessem	os	ferros	das	placas	por	terem	
um	 valor	 considerável,	 substituindo-os	 por	 outra	 estratégia,	 esteticamente	 mais	
agradável.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não	 havendo	 mais	 pedidos	 de	 intervenção,	 o	 Sr.	 Presidente	 da	 Mesa,	 concluiu	 o	
período,	 tendo,	 de	 imediato	 dado	 início	 à	 discussão	 do	 Ponto	 UM	 da	 Ordem	 de	
Trabalhos	-	Aprovação	da	Ata	da	reunião	anterior,	tendo	questionado	os	presentes	se	
queriam	 usar	 da	 palavra.	 Manifestou-se	 nesse	 sentido	 a	 autarca	 Adelaide	 Baptista	
apontando	uma	correção	a	uma	gralha,	tendo	esta	sido	prontamente	corrigida.	Com	a	
alteração	efectuada,	o	Sr.	Presidente	da	Mesa	colocou	o	Ponto	a	votação,	 tendo	este	
sido	aprovado	por	UNANIMIDADE,	com	duas	abstenções	por	ausência.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
De	seguida	o	Sr.	Presidente	da	Assembleia	passou	a	palavra	à	Sra.	Presidente	da	Junta	
para	 a	 introdução	 do	 Ponto	 DOIS	 -	 Acompanhamento	 das	 Atividades	 da	 Junta	 de	
Freguesia.	 A	 Sra.	 Presidente	 referiu	 que	 o	 documento	 espelha	 a	 atividade	 da	 Junta	
durante	 o	 tempo	 que	mediou	 entre	 a	 última	 reunião	 ordinária	 e	 a	 presente,	 tendo	
contudo	relevado	dessas	atividades,	a	competência	recentemente	delegada	na	 Junta	
para	 a	 manutenção	 da	 Pista	 de	 Pesca	 de	 Benavente,	 que	 já	 foi	 alvo	 de	 alguns	
melhoramentos,	 notando-se	 já	 um	 ligeiro	 aumento	 de	 utilizadores,	 disse	 a	 Sra.	
Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Terminada	a	discussão	dos	Pontos	da	Ordem	de	Trabalhos,	e	não	havendo	interesse	
de	 participação	 dos	 fregueses	 presentes,	 o	 Sr.	 Presidente	 da	 Assembleia	 deu	 por	
encerrada	 a	 sessão,	 pelas	 vinte	 e	 uma	horas,	 da	 qual	 se	 lavrou	 a	 presente	Ata	 que,	
depois	de	lida	e	aprovada,	vai	ser	assinada	pelos	membros	da	Mesa	da	Assembleia.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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