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ACTAACTAACTAACTA    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    TRINTATRINTATRINTATRINTA    EEEE    SEISSEISSEISSEIS    

---- Aos três dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e 

quinze minutos, na sede da União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, reuniu o 

executivo da Junta com a presença do presidente, Luís Manuel Tavares de Moura, e do 

tesoureiro, Carlos Alberto Pereira dos Ramos. A secretária, Maria Isabel Neves 

Carvalho, devido a doença, não esteve presente. ----------------------------------------  

---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------  

---- Marcaram presença no começo da reunião representantes da Tuna de Cantares 

de Coja, senhores Francisco Duarte Paiva, Carlos Fernandes e Fernando Tavares, que 

deram conta das iniciativas agendadas pela instituição na vila de Coja, 

concretamente: encontro de Tunas, a realizar na Praça no dia 25 de Junho e atuações 

nos dias 23 de Julho e 20 de Agosto. Foi solicitada a colaboração da Junta na 

realização dos eventos, com relevo para o encontro de tunas que exige um palco com 

maiores dimensões. O presidente da junta garantiu que tudo será feito no sentido de 

apoiar e promover o esforço desenvolvido pela Tuna na organização das diversas 

manifestações culturais atrás citadas. -----------------------------------------------------  

--------------------------------------- ORDEM DO DIA ---------------------------------------  

----  Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. --------------  

------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA -------------------------------------  

---- Na ausência da secretária, o tesoureiro deu conta da correspondência que 

justificava análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. -----------  

------------------------- OBRAS NO AÇUDE DA PRAIA FLUVIAL DE COJA -------------------------  

---- Foi recebida notificação da Agência Portuguesa do Ambiente sobre os trabalhos 

de manutenção realizados no açude da praia fluvial do Caneiro no verão passado, na 

qual este organismo informa ter decidido aplicar uma coima de 12.000,00€ pela 

realização dos trabalhos sem o seu prévio licenciamento.--------------------------------  

---- Sendo de todo inaceitável e incompreensível este procedimento, não só pelo 

facto da Junta ter suportado o custo das mais-valias realizadas mas porque se tratou 

de uma ação normal de manutenção que sempre foi executada pela Junta de 

Freguesia há mais de duas décadas, foi deliberado recorrer superiormente desta 

decisão. -------------------------------------------------------------------------------------  
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---- De registar que esta ação da A.P.A. vem no seguimento de uma queixa 

apresentada pelo proprietário confinante com o açude (o Lagar do Alva), principal 

beneficiário económico das intervenções realizadas na praia fluvial pela Junta de 

Freguesia, baseado no pressuposto de que o açude é sua propriedade. Trata-se, 

infelizmente, de uma atitude recorrente que há anos gera discordância com as 

sucessivas Juntas de Freguesia, sendo igualmente posto em causa por este o acesso 

ao rio que sempre foi feito através daquele terreno. Acresce ainda a este 

comportamento, a postura de abuso e desrespeito em relação ao uso de espaço 

público na Praça Principal, para além do não pagamento de equipamento de hotelaria 

que lhe foi cedido. --------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------- DELIBERAÇÕES / PAGAMENTOS --------------------------------  

---- Após análise aos documentos apresentados pelo tesoureiro, foi deliberado 

autorizar a emissão de requisições de compra do indispensável para o bom 

funcionamento dos serviços, bem como a continuação dos trabalhos programados e 

efetuar os pagamentos agendados.--------------------------------------------------------  

----------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES -----------------------------------  

---- Foi deliberado apoiar a organização do “Passeio Todo Terreno”, que terá lugar no 

próximo dia 24 de Abril, bem como o “ Segundo Encontro 4L”, marcado para o dia 14 

de Maio. -------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------CASA DA CRIANÇA--------------------------------------  

---- Feito o ponto da situação sobre a intenção da Câmara Municipal instalar no local 

um “Museu Etnográfico”, de acordo com o determinado anteriormente e nos moldes 

estipulados para o seu funcionamento partilhado, conclui-se que, conforme 

correspondência recentemente recebida, era intenção da Câmara assumir por inteiro a 

gestão do espaço museológico. A Junta fez saber junto da senhora Vereadora da 

Cultura, Dra. Paula Dinis, que se opunha a essa decisão. Face ao impasse, e dado que 

o edifício está sujeito a um acordo de comodato rubricado entre a Junta e Fundação 

Bissaya Barreto, foi decidido que a Casa da Criança será ocupada com valências 

relacionadas com o “Museu da Criança”, como inicialmente previsto e antes da 

proposta para o “Museu Etnográfico”, assumindo a Junta a instalação e gestão do 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------- DANOS PROVOCADOS POR TEMPORAL -----------------------------  
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---- As fortes chuvas dos dias 12 e 13 do passado mês de Fevereiro provocaram 

enchentes com níveis históricos no rio Alva e ribeira da Mata, registando-se elevados 

danos nas margens dos leitos destes cursos de água, em especial na ribeira da Mata.  

---- Considerando que cabe à Câmara Municipal a manutenção do parque do Prado, 

foi deliberado solicitar a sua intervenção na reposição dos arruamentos que foram 

arrastados pela enxurrada, bem como da margem direita que se encontra muito 

danificada. ----------------------------------------------------------------------------------  

---- Registaram-se igualmente danos na zona do caneiro que terão que ser 

quantificados logo que o nível das águas o permita.--------------------------------------  

--------------------------------------- ENCERRAMENTO ---------------------------------------  

---- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e 

trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e analisada será 

aprovada na próxima sessão. --------------------------------------------------------------  

Luís Manuel Tavares de Moura_____________________________________________ 

Carlos Alberto Pereira dos Ramos__________________________________________ 

 

---------  O ESPAÇO RESTANTE DA FOLHA FOI DEIXADO PROPOSITADAMENTE EM BRANCO ---------  


