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DAS DE LÔUREDO E FORNELOS

*
ACTAN02/20-Jé

Aos 05 de agosto de 2016 peías 21:30 horas, a Assembléia de freguesia de Louredo e

Forneios reuniu em sessão ordinária na sede da junta de Freguesia em fornelos, com a

seguinte ordem de trabalhos:

Ponfo um - Registo de vendas de sepulturas do cemitério de Forneios.

Ponto dois - Contrato de cedendo da antiga sede do Junte de Freguesia de Forneios

oo Grupo de Cantores de Forneios.

Ponto Tíês - Assuntos de interesse para a Freguesia.
#

Membros presentes à sessão:

Encontravam-se presentes o senhor Presidente da Mesa, e os senhores Vogais Canna

Teixeira, Filipe Nogueira, Áivaro Correia, Antônio Guedes e Caria Pinto, encontrando-se

ausente c senhor Pedro Grania.

Encontrava-se ainda presente o Tesoureiro senhor Maxíminc Lourenço, em

representação ao senhor Presidente da junta de Freguesia.

Aberto o período de antes da ordem do dlo:

iniciaram-se os trabalhos corn a ieivura e a assinatura de ata aa anterior sessão da

Assembléia de Freguesia oe<os senhores Membros presentes,

Logo após, pelo Sr. Luís Azevedo foi peaida a palavra e indagou sobre a falta de

sinalização referente à localização da praia fluvial por ser de seu conhecimento que várias

pessoas se perderam e foram parar QO cemitério peta falta de indicação do Socai.

Fez ainda aiusão aos fontanários, nomeadamente ao localizado no largo do S. JOÕO

em Forneios, que deveriam ser limpos e preservados.

Foi ainda oedida a oaiavra oeia Sr.a Isabei Batista, a qual manifestou o seu

descontentamento e a sua indignação, peio facto de a Freguesia não se fazer 'eoreseniar

no cortejo Etnográfico e no desfile dos Padroeiros.

Referiu ainda, estar desagradada por só ter sido limpo o Largo do Terreiro na véspera

da festa de São Pedro.

Respondendo o Sr. Maximino Lourenço, informou que a junta está a diligenciar no

sentido de ser colocada informação referente à localização da praia fluvia! em todos os

pontos que se entenda pertinentes.
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNELOS

Quanto à não participação no cortejo, referiu dever-se ao facto de não terem s

informados ou contactados pela Câmara Municipal em tempo útil e não terern

convidados para estarem presentes na reunião onde foram decididos os pormenores e o

tema do cortejo.

Relativamente aos fontanários e em particular o situado no largo do Senhor em

Fornelos, referiu que será resolvido o problema o rncis brevemente possível.

*

Período do ordem do tífü:

fonte um - Registo de vendas de sepulturas do cemitério de Fome/os.

O senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura de urn ofício remetido pelo Sr.

Presidente da Junta, dando conta de urna sepultura que o Sr. Alfredo Teixeira diz ser sua por

herança de sua mãe, não tendo por isso qualquer comprovativo da sua aquisição ou de

registo, e que ficará anexo à presente ata como doe."i.

Após discutidas as posições, foi colocado à consideração aa Mesa, que decidiu por

maioria, não atender o solicitado peio Sr, Alfredo Teixeira, até pelo facto de existirem muitas

mais sepulturas em condições anáícgas.

Obteve como votação: O (zero) votos a favor, 3 (três) votos contra do senhor

Presidente e dos senhores Vogais Caria Pinto e Álvaro Correia e 3 (três) abstenções dos

restantes Membros.

Ponto tíoSs - Centra to de cadência da antiga sede da Junra de freguesia G

ao Grupo de Cantores de fornelos.

Foi lida peso senhor Presidente da Mesa, uma carta remetida pelo executivo, referindo

a exigência pela Câmara Municipal, como condição para a realização ae obras de

requaüficação do edifício, no montante de €7.500,00, de um contrato de comocato de

cedência da antiga sede da Junta de Freguesia de Forneios pelo período de 10 anos, a

qual ficará anexa à presente ate corno doc.2.

Após debatidos argumentos antagônicos pe!o$ presentes relativamente à utilização

do espaço, e o Sr. Álvaro Correia entender que o edifício íeria mais utilidade corno cosa

Mortuária, uma vez que a existente não terá condições mínimas, nomeadamente a nível de

acessibilidades e de dimensões, foi deferida por maioria a prorrogação do contrato ao

Grupo de Cantores de Forneios, pelo prazo de 10 anos, corn a finalidade da sua

requaüficação pela Câmara Municipal.
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Obteve 4 (quatro) votos a favor, 1 (um) voto contra do Sr. Ásvaro Correia e 1 (urna)

abstenção do senhor Presidente da Mesa.

Ponto três - Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Foi debatido a necessidade de proceder à limpeza das ruas e de alguns caminhos

rurais que se encontram por limpar, tendo o senhor Tesoureiro informado que, para alérn da

Freguesia ser grande e os meios escaços, houve alguns percalços com as máquinas que

têm avariado com freqüência, mas que serão efectuadas, logo oue haja disponibilidade de

meios e tempo, tendo também em conta o período ae férias aos funcionários.

Seguidamente e nada mais havendo a deliberar, deram-se por encerrados os

trabalhos desta Assembléia de Freguesia, quando eram 22:30horas, dos quais foi elaborada

a presente ata, que lida e achada conforme, vai ser assinada pe!o senhor Presidente da

Mesa e restantes Membros que a compõem.

- O Presidenta

- "! ° Secretário: l

- 2° Secretário:.

- Vogai:

- Vogai;

- Vogai:
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União das Freguesias de Louredo e Fornelos

Exmo. Sr.

Presidente da Assembléia da União das

Freguesias de Louredo e Forneíos

Fornelos, 27 de juiho de 2016

ASSUNTO: Registo da venda de Sepulturas do Cemitério de Fornelos

No passado dia 13 de Agosto de 2016 o Sr. Alfredo José Rodrigues Teixeira, emigrante, fiiho

da Sr. § Maria Sofia Rodrigues Nunes Fraga, falecida aproximadamente há um mês, esteve na

sede da junta de Freguesia de Fornelos, dizendo que a sua falecida mãe dizia que era

proprietária por herança do seu avô Sr. Miguel De Oliveira Fraga de duas sepulturas

correspondentes aos n% 68 e 70, no cemitério de Forneios.

Após a procura de documentos e da consulta do Livro de Registos dos Alvarás de venda de

terrenos no cemitério só encontramos registado o Alvará de venda da sepultura n? 70, isto

é, no que diz respeito à sepultura n^ 68 não há qualquer registo de venda e o Sr. Alfredo

também não possui nenhum documento que comprove que a sepultura foi vendida ao seu

avô ou à sua mãe.

Após a apresentação deste assunto vimos, por este meio, solicitar a V§ ExJ a comunicação

do mesmo na próxima Reunião de Assembléia de Freguesia para que os Srs. membros da

Assembléia se possam pronunciar sobre esta situação.

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da União das Freguesias de Louredo e ForneSos

uel Augusto Pinto
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Ex m° Sr.

Presidente ás Assembléia da União das

Freguesias de Louredo e Forneios

Forneíos, 27 de juiho de 2016

ASSUNTO: Contrato de Comodato de cedência da antiga sede da Junta de Freguesia de Forneíos
ao Grupo de Cântaras de Fornelos

Vimos, por este meio, comunicar a V? Ex.§ um assunto debatido em Reunião do Executivo

desta União das Freguesias, realizada no passado dia 05 de Julho de 2016, assunto esse que

deve ser deliberado na próxima Reunião de Assembléia de Freguesia.

Por sugestão do Sr. Presidente da Câmara Municipal foi proposto à União das Freguesias e

ao Grupo de caníares de Forneios a realização de um contrato de comodato de cedência por

10 anos da antiga sede da Junta de Freguesia de Forneíos ao Grupo de Caníares de Forneios

para que lhes seja atribuído um subsídio no valor de 7 500.00C, verba necessária para as

obras de requalificação do referido edifício.

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da União das Freguesias de Louredo e Fornelos

anuel Augusto Pinto

oer3ÍíS)üriiao~!ouredo-fornelos.pt Contribuinte n" 510 837 603
Tel. +351 254 811 489 (sede de Louredo)
Tel. +351 254 312 010 (sede de Fornelos)
Tlm.+351 926 309 505 (Presidente)


