
ATA Cinco 

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas, na 

freguesia de Rendufe, no edifício da sede da junta de freguesia Labrujó Rendufe e Vilar do 

Monte, sita no lugar de Igreja, da freguesia de Rendufe, reuniu em sessão ordinária a assembleia 
de freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte. 

A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: Discussão e aprovação da 

ata da reunião anterior; Informação do expediente da mesa; Discussão e aprovação do 

Orçamento Opções do Plano para 2019; Discussão e aprovação de alteração do local da “Fonte 
dos Castanheiros” de Vilar do Monte; Outros assuntos de interesse da freguesia. 

Aberta a sessão e feita chamada de presenças dos membros da assembleia, verificando-se a 

ausência dos membros da assembleia de freguesia, a Senhora Ana Sofia Miranda, a Senhora 
Sandra Pereira e do Senhor Nuno Sousa.  

Antes dos assuntos registados na ordem do dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior. 
Lida e levada a votação, foi aprovada por unanimidade. 

Em relação ao segundo ponto antes da ordem do dia, registou-se a ausência de expediente 

dirigido à mesa da Assembleia. 

Iniciou-se o primeiro ponto da ordem do dia onde foi lançado, pelo Presidenta da Mesa de 

Assembleia, o convite ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para uma breve intervenção 

sobre o Orçamento Opções do Plano para 2019. Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia, começou por manifestar a vontade de seguir o plano apresentado, contudo, 

salientou que o plano será enquadrado em função das necessidades prementes nomeadamente 

a reparação do muro da Costeira, que havia caído, e a reparação respetivo caminho. Prossegui, 

destacando a recuperação de fontanários, sedes de junta das extintas freguesias de Labrujó e 

Vilar do Monte, trabalhos de manutenção e conservação dos três cemitérios, reparações dos 

caminhos de “Além do Rio”, “Carvalhinhos” e pavimentação do caminho “da Escola”, entre 
outras previsões presentes no documento em análise. 

Não havendo pedidos de inscrição, dos membros presentes, para este assunto, o primeiro ponto 

da Ordem do dia foi levado a votação o qual foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao ponto número dois da ordem do dia, o Senhor Presidente da Mesa de Assembleia 

destacou que a Assembleia de Freguesia, estabeleceu com ponto isolado de discussão da 

reunião, publicando em EDITAL, no sentido de informar a população sobre a deslocalização da 

“Fonte dos Castanheiros”. Nenhuma oposição chegou à Mesa da Assembleia em relação à 
deslocalização da Fonte. 

Lançado a debate, verificou-se a inscrição no ponto do Senhor Filipe Ramos. Dada a palavra ao 

membro da Assembleia, este identificou como vantagens a deslocalização da fonte para o “local 

de origem”, sustentando as vantagens ao indicar as condições criadas após a realização das 
obras efetuadas no local. Levado a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao último ponto da ordem do dia, Outros Assuntos de Interesse da Freguesia, registou-

se a inscrição do Senhor Filipe Ramos e do Senhor Manuel Caselhos. Dada a palavra ao Senhor 

Filipe Ramos, começou por evidenciar a necessidade de manutenção da antiga Sede de Junta de 

Freguesia de Vilar do Monte, a necessidade de sinalização da “Mesa dos Quatro Abades”, 

nomeadamente na Nacional 306 e no Cruzeiro anterior ao Monumento. Continuou, 



questionando o ponto de situação do caminho “das Veigas” e concluiu alertando o Senhor 

Presidente de Junta de Freguesia de que havia existido uma prova de “Motocross” que passara 

por território da nossa freguesia e deixando um rasto de fitas sinalizadores, sem ainda terem 
sido levantadas à data. 

Dada a palavra ao Senhor Presidenta da Junta, este, por ordem dos assuntos, começou por 

abordar os assuntos das obras na antiga Sede da Junta da Freguesia de Vilar do Monte da 

necessidade de sinalização da “Mesa dos Quatro Abades” e da requalificação do caminho “das 

Veigas”, remetendo os três assuntos como partes integrantes da candidatura que está a ser 

elaborada para um Centro de Interpretação da “Mesa dos Quatro Abades” o qual terá espaço 
no edifício da antiga Sede da Junta de Freguesia de Vilar do Monte. 

Seguindo-se a ordem de inscrições para este ponto, foi dada palavra ao Senhor Manuel Caselhos, 

assinalando a necessidade de limpeza das margens dos caminhos e a necessidade de limpeza da 

Estrada Municipal de Vilar do Monte, após os detritos provenientes das enxurradas verificadas 

à data. Concluiu questionando a necessidade de arranjo do caminho “do Vinhó” no seguimento 
da intervenção do Município, no local. 

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta e Freguesia, por ordem dos assuntos, 

comprometeu-se a dar seguimento ao plano de limpezas das vias públicas, conforme a agenda 

estabelecida e comprometendo-se a ajustar o procedimento desta tarefa de forma a torna-la 

mais eficiente. Em relação ao caminho “do Vinhó”, o senhor presidente da Junta de Freguesia 

notificará o município para reparações dos danos causados. 

Finda a intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia, Senhor Presidente da Mesa de 

Assembleia, questionou o Senhor Presidente da Junta sobre o ponto de situação da derrocada 

sobre a via Municipal de acesso ao Lugar de Sobrada, a necessidade de pintura de grades de 

proteção instaladas nas margens dos caminhos da freguesia e da estratégia para reforço de 
limpeza dos caminhos da freguesia. 

Terminadas as intervenções para o último ponto a debate, o Senhor presidente da Junta 

concluiu dado resposta à última intervenção. Em relação à derrocada informou que o município 

já havia Informado as Infraestruturas de Portugal para o desimpedimento da via, em relação à 

pintura das grades, aguarda oportunidade e melhoramento das condições atmosféricas. Por fim, 

em relação às limpezas dos caminhos públicos, não havendo possibilidade de resposta interna, 
serão contratados prestadores de serviços para o efeito.  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata que, depois de lida e 

aprovada será assinada pelos presentes. 
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