
ATA NUMERO QUINZE 

 

ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 29-09-2016 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte 

e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Seixas, na sua sala 

de reuniões, em sessão de carácter ordinária, sob a presidência do Senhor Rui Filipe 

Abrantes Vivo, e secretariada pelo Senhor Vasco Marrucho Veloso, 1º secretário e pela 

Senhora Ana Catarina Pereira Braga, 2º secretária, segundo a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Período de intervenção do público; 

Período antes da ordem do dia; 

Período da ordem do dia:  

1. Aprovação da ata da reunião da assembleia de 2016.06.23 

2. Organização do Dia da Comunidade Seixense de 13.11.2016 

3. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia 

Período de intervenção do público. 

 

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. Rui Filipe Abrantes 

Vivo, Vasco Marrucho Veloso, Ana Catarina Pereira Braga, João Catarino Gonçalves e 

José Joaquim Silva de Lima em substituição de Cátia Esteves Borges e da lista do 

Movimento Independente Voto em Seixas os Srs. Fernando Amaro Gonçalves de 

Catarina, Rui Miguel Martins Borlido e Paula Cristina Pires Fernandes Cacais. 

Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes Ramalhosa 

(Presidente), João Fernando Rua de Catarino (Secretário) e António Martins Rodrigues 

(Tesoureiro). 

Havendo quórum, nos termos do disposto no artigo 89.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

com a presença de todos os membros da Assembleia de Freguesia, o Senhor 

Presidente deu início à Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de 

Seixas. 

 



Período de intervenção do público 

 

Não houve intervenções. 

 

Período antes da ordem do dia 

 

Rui Borlido questionou se o executivo da Junta de Freguesia tem realizado algum 

trabalho em relação aos interesses da população de Seixas no que diz respeito á nova 

proposta do PDM. Perguntou também, se tem existido reclamações da população e se 

está contemplado algum espaço destinado ao lazer na Freguesia de Seixas. 

Rui Ramalhosa respondeu dizendo que a Câmara Municipal de Caminha tem estudado 

o novo PDM durante os últimos anos. Numa primeira fase, apresentou á população as 

alterações que desejavam fazer. Nessa altura a Junta de Freguesia de Seixas 

comunicou á Câmara Municipal os pedidos ou reclamações que a população de Seixas 

realizou. Nesta segunda fase também houve reclamações, algumas das quais relativas 

ainda a pedidos que não foram alterados ou revistos na primeira fase. Por fim, disse que 

neste momento a politica da Câmara Municipal é de não aumentar a área de construção 

no novo PDM. 

 

 Período da ordem do dia  

 

 

1. Aprovação da ata da reunião de 2016.06.23 

 

Foi votada e aprovada por com 7 votos a favor e 1 abstenção. 

 

2. Organização do Dia da Comunidade Seixense de 13.11.2016 

 

Fernando Catarina propôs a alteração da data para os dias 19 e 20 de Novembro 

dizendo que na data que estava previsto a realização do Dia da Comunidade Seixense 

não estaria disponível. Salientou que era um grande prazer estar presente no evento e 

poder homenagear o Sr. Aurélio Pereira. 

Rui Vivo disse que também não poderia estar presente e pediu também para a data ser 

alterada conforme proposta de Fernando Catarina. 



Rui Ramalhosa respondeu dizendo que em principio a data do evento poderia ser 

alterada, no entanto teria de comunicar essa alteração ao homenageado Aurélio Pereira 

e ao Presidente da Câmara de Caminha para saber se poderiam estar presentes. 

 

 

3. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia 

 

Rui Vivo mostrou o seu desagrado dizendo que existem pessoas que estão a deixar os 

seus terrenos sem limpar. Perguntou se há a possibilidade de a Junta de Freguesia 

comunicar de uma forma informal os proprietários dos terrenos para que realizem a sua 

limpeza. 

Rui Ramalhosa respondeu dizendo que a lei não permite que a Junta de Freguesia 

notifique os proprietários dos terrenos. No entanto, se os vizinhos souberem de quem 

são os terrenos, a Junta de Freguesia poderá, e tem feito o alerta aos proprietários dos 

terrenos. O grande problema é que muitas das vezes não se sabe quem são os 

proprietários. Por fim, disse que é sempre preferível que os vizinhos dos terrenos falem 

entre si de maneira a resolver o problema. 

Fernando Catarina disse que foi surpreendido de uma forma positiva pela limpeza da 

Casa Ventura Terra. Este trabalho foi realizado pelos funcionários de Câmara Municipal 

de Caminha. Nessa altura pediu aos funcionários da Câmara para limparem o muro, 

visto que o mato estava acima do mesmo. Essa limpeza não foi realizada e ainda por 

cima deixaram o lixo derivado de outras limpezas a apodrecer no caminho. Disse 

também que comunicou aos Bombeiros de Caminha e á Câmara Municipal a existência 

de um ninho de vespas asiáticas na Casa Ventura Terra. Os Bombeiros responderam 

dizendo que o ninho estava numa posição muito alta e não iam lá. A Câmara respondeu 

que os Bombeiros estavam ocupados a apagar os incêndios. Fernando Catarina 

finalizou dizendo que os incêndios já terminaram e o ninho ainda se mantem no mesmo 

local. 

Rui Ramalhosa agradeceu a informação relativa ao ninho de vespas asiáticas e vai 

proceder ás notificação das autoridades responsáveis. 

 

 

 

 

 

 



Período de intervenção do público 

 

José Alves informou ao executivo da Junta de Freguesia sobre o problema que tem na 

sua moradia junto ás escolas. Disse que já comunicou por escrito ao seu vizinho, 

Estradas de Portugal, a existência de ramos caídos dentro do seu terreno. Esses ramos 

caídos já originaram alguns estragos e pode vir a acontecer algo pior. Perguntou se a 

Junta de Freguesia pode pressionar as Estradas de Portugal para que a situação fosse 

resolvida. Informou também que os funcionários da Câmara Municipal estavam a limpar 

os caminhos perto do local e pediu para limpar as folhas caídas junto á sua casa. O 

funcionário disse que não estava autorizado a realizar essa tarefa.  

Rui Ramalhosa agradeceu a intervenção e pediu para que José Alves enviasse um 

email para a Junta de Freguesia. Dessa forma reencaminhariam o email para as 

Estradas de Portugal. 

 

 

 

 

Posto isto e não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu por encerrada a 

sessão da qual se lavrou esta ata, a qual, depois de lida vai ser assinada pelos 

presentes. 

 

_________________________________________ 

Rui Filipe Abrantes Vivo 

(Presidente da Mesa) 

 

_________________________________________ 

Vasco Marrucho Veloso 

(1º Secretário) 

 

_________________________________________ 

Ana Catarina Pereira Braga  

(2º Secretário) 


