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Acta número três
Aos dezasseis dias do mês de Agosto de dois mil e seis, pelas vinte duas horas, reuniramse os membros da Assembleia Geral da Associação RAIAR na Junta de Freguesia de Aldeia
do Bispo, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um – Informações
Ponto dois – Projectos
Ponto três – Apresentação de propostas de actividades para o próximo ano
A reunião estava convocada para as vinte e uma horas. Porém, como o número de pessoas
era muito reduzido, esperou-se uma hora a fim de se poder dar início à mesma, passando-se
depois ao cumprimento da ordem de trabalhos.
Como ponto prévio, o presidente da Associação, por sugestão de outrem, propôs que se
desse o nome do Senhor Padre Zé a um qualquer lugar de Aldeia do Bispo. Propôs ainda que
constasse desta acta um louvor em seu nome, uma vez que era um dos sócios fundadores e
porque se lhe reconhece grande mérito em termos de conhecimentos e interesse por Aldeia do
Bispo. Todos os elementos da Assembleia concordaram com a referida proposta.
O presidente, Domingos, prestou esclarecimentos sobre as actividades da RAIAR e referiu
que o facto de estarmos separados, geograficamente, leva a alguma dificuldade de
comunicação. Para superar isto, foi referido que o site existente deve servir para as pessoas
consultarem e partilharem ideias.
Foi também referido que estão já em preparação e definição alguns projectos para os quais
se vai tentar sensibilizar todas as pessoas no sentido de haver uma maior colaboração. O
senhor Padre Júlio disse que a RAIAR tem uma grande responsabilidade nesse sentido e frisou
que considera que Aldeia do Bispo tem melhorado, em termos de aspecto, e deu os parabéns
ao Presidente da Junta.
Após estas considerações, passou-se ao ponto um da ordem – Informações. Neste foram
abordados vários temas:
o site continua a evoluir a nível de conteúdo e comunicação. O responsável pelo
mesmo, Paula Adão, disse que este apresenta o máximo de actualização possível e o número
de pessoas que acedeu a ele, durante este ano, aumentou muito em relação ao ano passado.
O site em questão é complementar do site criado pelo Gilo Nabais e os dois consideram que
não há sobreposição, tendo ambos como principal objectivo a maior facilidade de comunicação
entre todos os conterrâneos e não só.
em relação à situação financeira foi referido que, nos dois anos de existência da
Associação as receitas foram o pagamento das quotas, o subsídio atribuído pelo Governo Civil
de 400 E , os lucros dos DVDs feitos pelo Gilo e 500 E cedidos pelos mordomos da capeia de
2005. As despesas foram as necessárias em termos oficiais. Tendo em conta estes dois
factores, o saldo é positivo no valor de 2800 não incluindo ainda as quotas de 2006.
como é do conhecimento geral, foram feitas 400 serigrafias, 200 do Cristo e 200 do
Encerro. As despesas com as mesmas foram assumidas por alguns associados. Para a
amortização destas despesas é necessário vender 60 e, como foram vendidas apenas 28, pelo
preço de 200 E cada uma, não há ainda lucros para reverter a favor da Associação.
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No segundo ponto da ordem de trabalhos – Projectos foi referido o seguinte:
continua a ter-se em vista a compra da futura Casa da Cultura. Como a casa
pretendida ainda não foi solicitada por mais ninguém, estão a fazer-se diligências, junto do
Ministério da Cultura, no sentido de esta ser considerada de interesse cultural a fim de mais
facilmente obter subsídios.
- foram enviadas, em Março, cartas para pedir subsídios a várias entidades e todas elas
responderam delicadamente que este ano já não seria possível atribui-los, pelo que foram
renovados os pedidos para o próximo ano. Foi referido que, nos Fóios, existe um projecto
semelhante e já foram atribuídos subsídios.
- a Câmara Municipal do Sabugal disponibiliza 7500 E para as obras de reparação bem
como o projecto e pagarão a estudantes para manter a casa aberta nas férias de Natal, Páscoa
e de verão.
foi perguntado qual o destino da escola primária que, neste momento se encontra
em obras e foi dito que esta tem como finalidade o funcionamento de um centro de ocupação
de jovens, bem como servir de apoio ao grupo Ranacataplana.
- foi também perguntado qual a função do posto da Guarda Fiscal ao que o Presidente da
Junta respondeu que esta pagou 2500 contos pelo edifício com o objectivo de que este sirva
para um futuro museu e só poderá ser utilizado com esta finalidade.
- a associada Maria José Portela referiu que os Fóios têm o objectivo de fazer o museu
da “Capeia Arraiana”, única no mundo e que os Forcalhos também pensam nisso. Assim,
considera que Aldeia do Bispo, estará muito bem situada para abraçar este projecto. Sugeriu
que, uma vez que o edifício do posto só pode ser utilizado para museu e tem uma situação
estratégica pois o encerro passa à porta e a praça de touros fica ao lado, este fosse como que
um museu vivo relacionado com o tema. Foi referido que os jovens têm muitas ideias nessa
sentido e que a Junta de Freguesia poderá avançar com essa ideia como motor de arranque
para o futuro museu.
- em relação a percursos pedestres, o associado Manuel Luís referiu que a intenção é não
só fazer percursos, a nível de Aldeia do Bispo, mas também alargar a outras aldeias, inclusive
espanholas.
Este trabalho tem como principais objectivos a definição e determinação dos condicionantes
dos vários percursos, a marcação segundo as normas nacionais e internacionais com ajuda, se
possível, da Junta de Freguesia, animação e manutenção dos mesmos por forma a manter os
trilhos transitáveis e seguros. Foi referido que há organismos, como por exemplo a Caixa Geral
de Depósitos que apoiam este tipo de iniciativas. Terá que se fazer a ficha técnica de cada
percurso com sinalética internacional, com placas de sinalização, mapa de saída e de chegada,
bem como um tradicional abrigo de madeira de pinho. Foi referido que Aldeia do Bispo estará
possivelmente situada numa antiga via romana que teria continuidade para Espanha. Neste
âmbito, propõe-se que se coloquem marcos miliários, à maneira dos romanos, em granito
amarelo amaciado, com letras pintadas a preto, em sítios estratégicos de Aldeia do Bispo (
locais das antigas cancelas) e que assinalarão o início dos referidos percursos. Um destes
marcos será colocado à entrada de Aldeia do Bispo para assinalar que é uma aldeia com
interesse turístico. Num dos pontos mais altos do Malhão propõe-se colocar uma mesa de
orientação para localizar, por exemplo, diferentes aldeias. Há já vários percursos pensados:
- Percurso pedestre rota do Malhão Serra – Nascente do Côa – Valverde del Fresno
- Percurso pedestre Maria Gil
- Percurso pedestre dos Quinxóis
- Percurso pedestre Vale da Cruz – Catraia
- Percurso pedestre Fontainhas.
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Foi dado, como exemplo pormenorizado, o percurso rota do Malhão e foi referido que cada
percurso terá um folheto informativo. Perguntou-se a opinião das pessoas presentes e todas
consideraram o projecto muito interessante, pelo que é de avançar. Foi pedido ao Presidente
da Junta que sensibilizasse os outros Presidentes de Junta para o interesse destes percursos.
Em relação às despesas correspondentes a este projecto foi informado que já houve a
atribuição de um subsídio de 2000 E que dará para 6 marcos.
O Presidente de Junta considera que o projecto é muito interessante e informou que a
Câmara Municipal também está a trabalhar num projecto de criação percursos pedestres.
sobre o dia do ambiente foi referido que a Câmara, à semelhança do ano passado,
disponibiliza duas camionetas que estarão presentes desde as seis e meia até às doze horas.
Está prevista a continuação dos trabalhos já iniciados. Neste âmbito foram dadas informações
sobre o projecto “Abraçar uma árvore”.
foi salientado que é do máximo interesse que as pessoas, com terrenos afins, se
agrupem para reflorestar aqueles que se encontram incultos.
Em relação ao terceiro ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes propostas :
a associação organizará uma homenagem ao Senhor Padre Zé. Neste âmbito,
considerou-se que o barroco da ribeira seria um bom local para aí figurar uma alusão ao
Senhor Padre, uma vez que os barrocos eram a sua paixão.
os presentes consideraram ainda que é do interesse geral recolher todos os
materiais possíveis que o Senhor Padre Eduardo escreveu.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a seguinte
acta que vai ser assinada nos termos da lei.

O Presidente

A Secretária
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