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Acta número quatro
Aos dezasseis dias do mês de Agosto de dois mil e sete, pelas vinte e uma 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 – Balanço das actividades
Ponto três – Dia do ambiente
Ponto um – Informações
• Constatou-se que todos os associados têm o tempo muito ocupado e o contacto tem
sido mais escasso. Foi referido que seria bom que houvesse um maior dinamismo na troca de
informação. O Senhor Padre Júlio sugeriu que houvesse troca de informações via NET, pelo
que foi pedido a todos os presentes que disponibilizassem os seus endereços electrónicos, o
que se verificou.
• Apesar de tudo, verifica-se que o site tanto da RAIAR como do Gilo têm sido um bom
veículo de divulgação de notícias.
Ponto dois – Balanço das actividades
• Em relação à homenagem ao Senhor Padre Zé a RAIAR propôs à junta de Freguesia
que fosse colocada uma lápide na fonte relacionada com o assunto. Esta concordou e sugeriu
à associação que fizesse um projecto a fim de ser integrado nos projectos da Junta e para
posteriormente, tal como estes, poder ser submetido a aprovação. O Presidente da
Associação propôs ainda que se comprasse um ambão de granito para homenagear este
sócio fundador. O preço a pagar seria à volta de 300 ou 400 E que poderia ser subsidiado
pelos sócios da RAIAR. Após saber o valor exacto, os sócios, através do site, serão
informados do respectivo projecto bem como do preço a pagar.
• As notícias recebidas pela associação têm sido escassas. As poucas que surgiram
foram dadas pelo Presidente da Junta. Pediu-se que, sempre que as haja, as pessoas as
transmitam ao Paulo Adão a fim de serem divulgadas.
• O Manuel Luís referiu que no site de Aldeia do Bispo têm sido divulgadas fotografias
variadas, algumas actuais e outras, digitalizadas a partir de materiais do Dr. Nabais.
• Em relação às Áreas Agrupadas foi referido que foram pedidas informações mas,
como este projecto está, de momento encerrado, não se avançou neste aspecto. O Francisco
referiu que, mesmo assim, está a ser feito o levantamento dos proprietários duma vasta área.
Um dos objectivos deste trabalho é limpar o mato, com auxílio de máquinas pesadas e alisar
o terreno de maneira a torná-lo utilizável. O Manuel Luís chamou à atenção para a
importância de, quando se altera ou se dá o nome a uma rua, este facto ser comunicado a
quem de direito a fim de não haver confusões com vários aspectos legais a que as pessoas
tenham que recorrer.
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• Em relação ao futuro Museu foi feita uma carta, dirigida à Junta em Outubro do ano
passado, no sentido de o posto passar a funcionar como tal. Esta nunca obteve resposta.
Neste contexto, o Francisco sugeriu que se contacte a Direcção do Lar no sentido de se irem
colocando, no pavilhão, sobretudo nas paredes laterais, como decoração, os materiais que
vão sendo recolhidos ou cedidos para dinamizar as pessoas para a concretização do museu.
As pessoas presentes concordaram.
A propósito foi perguntado qual a situação da escola. Foi informado que a obra está parada à
espera de subsídios que foram pedidos.
• Através de investigação feita, chegou-se à conclusão que na 3ª Invasão Francesa os
franceses passaram por Aldeia do Bispo. A RAIAR contactou a Câmara Municipal no sentido
de assinalar os duzentos anos da passagem desta data. A Assembleia concordou que, por
incentivo da RAIAR, se poderia fazer uma espécie de reconstituição dos factos em
colaboração com algumas aldeias espanholas.

A D. Maria José referiu que existem vários contactos, das suas relações, alguns dos quais já
com projectos iniciados mas não activados neste momento. Foi perguntado se seria bom ou
não a RAIAR dinamizar este projecto.
A D. Maria José considerou que a RAIAR deveria dinamizar e pressionar a Câmara nesse
sentido. Chegou-se ao consenso de que seria a Câmara a promover e a RAIAR a dinamizar o
evento.
A propósito foi referido que existe na memória de alguns conterrâneos, mais velhos, um
acontecimento que terá sido reflexo dessas invasões: em dada altura, as pessoas fugiram
para os campos porque se temia a vinda dos franceses.
Chegou-se à conclusão que se poderá formar um grupo para coordenar estes trabalhos.
Pedir-se-á colaboração a entidades, tanto espanholas como portuguesas, incluindo o
concelho de Almeida, para a concretização deste projecto.
Ponto três - Dia do Ambiente
• Nesse dia vai continuar-se a limpeza da ribeira do lado do poço. Espera-se que as
camionetas da Câmara estejam presentes para a recolha do lixo.
• Vai fazer-se o percurso daqui até Valverde, passando pela Matança, Malhão e
Nascente do Côa. Neste vai proceder-se à implantação de placas de orientação bem como
de uma mesa de orientação no sítio da Matança.
• Assim, vão formar-se várias equipas:
- para limpeza da ribeira
- para sinalização com placas de madeira em sítios estratégicos de orientação
- para colocação de três postes de granito que corresponderão às antigas cancelas da
aldeia.
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• Está previsto que se faça um roteiro circular começando e terminando em Aldeia do
Bispo, passando pela nascente do Côa, assim como o pedido de homologação do mesmo.
Ponto quatro – projectos
Nesta âmbito foram aceites as seguintes propostas:
• Criação do grupo de trabalho com vista à concretização da comemoração dos
duzentos anos das invasões francesas.
• Criação do museu.
• Identificação e caracterização das “sepulturas” existentes. Para atingir este objectivo,
ficou de se contactar o grupo que fez este estudo, em colaboração com o Senhor Padre Zé.
• A D. Maria José propôs que se sinalizassem as árvores mais antigas, para poderem
ser observadas num percurso a criar para esse fim.
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:

