- ASSOCIAÇÃO DE ALDEIA DO BISPO
Sede : Rua das Eiras - n° 10, 6320-021 Aldeia do Bispo – Sabugal

Acta número cinco
Aos treze dias do mês de Agosto de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas, reuniram-se, no
edifício da Junta de Freguesia de Aldeia do Bispo, os membros da Assembleia Geral da Associação
RAIAR, num total de cinquenta e cinco pessoas, sob a presidência do senhor Padre Júlio Esteves,
com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um – Informações
Ponto dois – Balanço das actividades
Ponto três – Situação financeira
Ponto quatro – Dia do ambiente e do património
Ponto cinco - Inauguração do percurso Rota do Malhão
Ponto seis - Eleição dos corpos sociais.
Apresentação do programa de actividades por parte das listas
Candidatas.
Ponto sete - Outros assuntos que os sócios queiram tratar

Ponto um – Informações

Foi divulgada, pelo presidente da Assembleia Geral, a lista dos elementos dos corpos
sociais para o próximo mandato com a seguinte constituição:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Júlio Luís Esteves
Vice-presidente: Maria José Canaveira Manso Portela
Secretária: Maria Neves Luís Vicente
Direcção
Presidente: Domingos Grencho Ricardo
Vice-presidente: Manuel Luís Gonçalves
Vice-presidente: José Romeu Lucas Nunes
Secretário: Francisco Grancho Ricardo
Tesoureiro: Eurico Pires Manso
Conselho Fiscal
Presidente: Fernando Gonçalves Afonso
Vice-presidente: Antero Pires Lucas Nunes
Secretário: João Luís Inácio


Pediram-se sugestões para possíveis alterações o que não ocorreu.
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Ponto dois – Balanço das actividades

A RAIAR desenvolveu actividades, com recurso às quotas dos associados, de limpeza de
caminhos rurais que tiveram como objectivo a criação de percursos pedestres que funcionarão, em
simultâneo, como corredores de acesso para um possível combate a incêndios. Assim, nesse
âmbito, os sapadores de Baldio do Fóios procederam, durante o mês de Maio, à limpeza do
caminho desde o Vale Portinho até à ribeira, que se encontrava cheio de giestas e que se tornou
transitável, até por um tractor. Também se vai proceder à limpeza do caminho das Barreiras para
completar a Rota do Malhão. Embora a Associação mobilize este tipo de actividades, considera-se
que é importante a colaboração da Junta de Freguesia e de todas as pessoas em geral.
O associado Antero Lucas Nunes sugeriu que se limpasse o caminho da Laje Pedro Martins até às
Poldras, referindo que não se importava de dar o seu contributo.
Foi referido que a RAIAR poderá incentivar uma maior limpeza de Aldeia do Bispo ao longo do
ano, sobretudo na altura da festa de Agosto e foi sugerido, pela associada Helena Manso, que
alguém da Assembleia de Freguesia pressionasse a Junta de Freguesia nesse sentido.
O presidente da Direcção, Domingos Ricardo, referiu que é necessário definir prioridades, tanto a
nível pastoril como de percursos pedestres.

Pediu-se, mais uma vez, que, neste âmbito, a RAIAR seja o dínamo para arranjos e
limpeza dos caminhos.

A RAIAR questionou a Câmara Municipal, através de uma carta, sobre a situação do
saneamento básico e, até agora, não recebeu resposta. Em relação a isto, a Associação, está disposta
a fazer criar um mail que fará passar pelo maior número possível de pessoas, para enviar ao
Delegado de Saúde e à Câmara Municipal a fim de pressionar os mesmos para a resolução do
problema, uma vez que se considera que a RAIAR também deve ter um papel activo nesta questão.

Ponto três - situação financeira
Foram dados pormenores detalhados de toda a contabilidade respeitante ao ano passado, tendo-se
verificado um saldo positivo, conforme o descriminado a seguir.



Total de receitas: 6.880,00 euros
Total de despesas: 5.654,00 euros

Saldo: + 1.225,00 euros
Foi dada a informação de que vão ser publicados no site da Associação todos
os dados correspondentes à situação financeira.
Foi também referido que as serigrafias do sócio Alcínio ainda não trouxeram
benefícios pois ainda não se realizou o investimento.
Ponto quatro – Dia do Ambiente e do Património

Havia a intenção de intervir nas ribeiras mas este trabalho não se fez pois a Junta de
Freguesia tem já um projecto aprovado nesse sentido.

A RAIAR fez a recolha de muitos lixos grandes, dispersos, que, no conjunto, encheram
algumas camionetas.

Foi referido, com agrado, que os locais onde tinha havido intervenção, em anos
anteriores, se mantêm limpos.
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Foi dada a informação que as pessoas podem colocar esses lixos junto dos caixotes ou
junto das casas pois a Câmara encarrega-se de fazer a recolha.

As crianças plantaram árvores na zona da mesa panorâmica.

A associada Francelina Manso perguntou se, em vez de a ribeira ser limpa apenas no dia
do ambiente, não se poderia limpar noutras duas ou três ocasiões para ser um trabalho mais
efectivo. Esta sugestão ficou para ser pensada e/ou implementada.

Foi dada a informação que haverá um painel que conterá informação actualizada sobre
todas as questões que se considerarem importantes. Foi discutido qual o melhor local para afixar
esse painel e indagou-se o elemento da Junta de Freguesia, João, sobre o mesmo. Chegou-se à
conclusão que o melhor local seria no largo junto da Igreja. Assim, logo que a Junta disponibilize o
local será colocado o referido painel.
Ponto cinco – Inauguração da Rota do Malhão
A Rota do Malhão foi inaugurada, no seu percurso definitivo, com uma caminhada, no dia quinze
de Agosto deste mesmo ano. Esta correu muito bem, foi bastante comparticipada e terminou na
missa dominical. Foi referido que vai ser elaborada a planta de Aldeia do Bispo, na qual figurará
esta rota.

Ponto seis - Eleição dos Corpos Sociais
Procedeu-se à votação dos corpos sociais constantes da lista inicialmente divulgada. Estes
foram votados e aprovados por unanimidade e aclamação das cinquenta e cinco pessoas presentes.

Ponto sete - Outros assuntos
O sócio José Manuel elogiou o bom ambiente que se está a criar entre a RAIAR e a Junta de
freguesia. Considera que esta se deve apoiar nas pessoas que se mostram disponíveis para colaborar
de maneira a valorizar Aldeia do Bispo porque a aldeia merece e precisa. Considera ainda que não
nos devemos dispersar por vários assuntos mas fazer pressão, por exemplo, sobre a questão dos
esgotos.

A associada Maria José Ricárdio Luís propôs que a RAIAR incentive os jovens, através da sua
Associação, para um actividade como por exemplo a realização de uma caminhada. A associada
Francelina Manso propôs, por exemplo, um piquenique para a sua finalização e comprometeu-se a
colaborar nessa dinamização.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente acta que
vai ser assinada nos termos da lei.

O Presidente:
Júlio Luís Esteves
A Secretária:
Maria Neves Luís Vicente

