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ATA Nº 01/2018 1 

No dia dezanove de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, na sala 2 

de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia, em conformidade com o Art.º 3 

da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pelos 4 

seguintes diplomas legais: Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro (Retificada pelas 5 

Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, e 9/2002, de 5 de 6 

Março), Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 7 

Novembro e Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em sessão ordinária a 8 

Assembleia desta freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------- 9 

I - Período antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------------- 10 

a) Apreciação e votação da ata nº 57 da Reunião da Sessão Ordinária de vinte e 11 

sete de dezembro de dois mil e dezassete.---------------------------------------------------- 12 

b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir.------------------------ 13 

c) Direito de resposta do Presidente da Junta ou de quem o substitua.---------------- 14 

II - Período da Ordem do Dia--------------------------------------------------------------------- 15 

• Ponto 1 – Análise das contas de gerência do ano de 2018;---------------------- 16 

• Ponto 2 – Relatório de atividades à data de treze de abril de 2018;----------- 17 

• Ponto 3 – Situação financeira à data de trinta e um de março de 2018;------ 18 

• Ponto 4 – Outros assuntos do Interesse da freguesia.----------------------------- 19 

III - Período de Intervenção do Público.------------------------------------------------------ 20 

A reunião foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia Sr. 21 

Viriato Alberto Costa Pinto e secretariada por Sra. Cátia Sofia Oliveira Amaral. 22 

Dos membros da Assembleia compareceram: o Sr. Gustavo de Almeida Quintela, 23 

a Sra. Maria Marília Duarte Saraiva, Sra. Maria Laurinda Borges Pais, Sra. 24 

Cláudia Vanessa da Costa Brito, o Sr. Vítor Luís Guerra do Coito, membros da 25 

coligação PPD-PSD-CDS/PP e, a Sra. Maria Natércia Lourenço Amaral membro 26 

do Partido Socialista (PS). Faltou à reunião o Sr. Paulo Sérgio Mendes Sousa do 27 

Partido Socialista (PS).------------------------------------------------------------------------------- 28 



 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE TAZEM 
 
 

 2 

Em representação do executivo da junta estiveram presentes: o Presidente Sr. 29 

Marco António Marvão Martins, a Secretária Sra. Sandra Cristina Nogueira 30 

Borges Cunha e o Tesoureiro Sr. João Manuel Costa Ferrão.---------------------------- 31 

Às vinte e uma horas e oito minutos, constatada a existência de quórum, o Sr. 32 

Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. -------------------------------------- 33 

Começou por cumprimentar todos os membros da assembleia. De seguida, 34 

solicitou à Sra. Secretaria da Assembleia que lê-se a convocatória da 35 

Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

I - Período antes da ordem do dia-------------------------------------------------------------- 37 

a) Apreciação e votação da ata nº57 da Reunião da Sessão Ordinária de 38 

vinte e sete de dezembro de 2017-------------------------------------------------------------- 39 

O Sr. Presidente da Assembleia questionou se estavam todos de acordo com a 40 

redacção da ata nº57. A Sra. Natércia Amaral (PS) pediu para ser frisado na ata 41 

mais especificamente na linha 185, que relativamente ao problema com a 42 

iluminação pública discorda que sejam as pessoas da freguesia a terem de pagar 43 

à EDP, para que esta empresa reponha electricidade nos postes em que retiraram 44 

a luz há uns anos atrás. O Sr. Presidente da Assembleia indicou que irá ser feita 45 

tal alteração e procedeu à votação, tendo sido a ata nº57 aprovada por 46 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir------------------- 48 

O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra aos membros da mesa.--------------- 49 

Solicitou a palavra a Sra. Claudia Vanessa Brito da Costa Brito (PPD-PSD/CDS-50 

PP) para apresentar, em nome dos membros eleitos pelo PPD-PSD/CDS-PP, um 51 

Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. António Augusto da Costa Marvão, que 52 

exerceu funções de Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Nova de 53 

Tazem.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

O Sr. Presidente da Assembleia colocou a proposta a votação, que foi aprovada 55 

por unanimidade, tendo também ficado decidido, que o Voto de Pesar seria 56 

entregue à família, depois de assinado por todos os membros.-------------------------- 57 
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-----Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia informou, que recebera uma 58 

carta do Presidente da Casa do Concelho de Gouveia e dois emails da Sra. 59 

Natércia Amaral (PS). Sobre um dos email, o Senhor Presidente informou, que 60 

nele se alertava o executivo, para a não conformidades dos prazos de validade 61 

dos extintores existentes no Centro Cultural. Já a carta da Casa do Concelho de 62 

Gouveia, sediada em Lisboa, solicitava ao Senhor Presidente da Assembleia, que 63 

sensibilizasse o executivo da Junta, para a liquidação de quotas de associada da 64 

Casa do Concelho, em atraso. ---------------------------------------------------------------- 65 

----Dada a palavra ao senhor Presidente do Executivo, Sr. Marco Martins, este 66 

informou que havia encaminhado o email da Sra. Natércia Amaral (PS) para a 67 

Câmara Municipal de Gouveia, entidade proprietária e responsável pela 68 

manutenção do edifício e respectivo equipamento. Acrescentou ainda que 69 

naquela data, já tinha sido feita a manutenção dos extintores e que estavam 70 

agora em conformidade.----------------------------------------------------------------------------- 71 

Interveio a Sra. Natércia Amaral (PS) esclarecendo que tinha feito o referido alerta 72 

porque se tinha apercebido da situação e achou por bem que deveria ser feita a 73 

manutenção destes equipamentos.--------------------------------------------------------------- 74 

Ainda relativamente à questão dos extintores, o Presidente do Executivo, Sr. 75 

Marco Martins, referiu que os extintores do centro cultural foram várias vezes 76 

vandalizados ao longo do seu anterior mandato, facto que foi reportado à GNR, 77 

sem que nunca se tenham encontrado os responsáveis por tais actos.---------------- 78 

----O segundo email, recebido da Senhora Natércia Amaral, visava o mesmo tema 79 

da carta da Casa do Concelho, com a particularidade de ter chegado antes.---------80 

----O senhor Presidente da Assembleia informou ter respondido ao Sr. Presidente 81 

da Casa do Concelho de Gouveia, prometendo fazer chegar a informação ao Sr. 82 

Presidente do Executivo e à Assembleia de Freguesia e mostrando a seu lamento 83 

pelo facto ter sido pedida a sua intervenção, enquanto “Órgão máximo de 84 

Freguesia”, depois de o ter já feito junto dos membros do Partido Socialista.-------- 85 
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----Sobre o tema, o senhor Gustavo Quintela, anterior Presidente Junta, disse que 86 

durante os anos em que exerceu funções, nunca lhe tinha sido pedido qualquer 87 

valor relativo a quotas de sócio daquela instituição, referindo ainda que achava 88 

estranho que agora o peçam.----------------------------------------------------------------------  89 

----Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que, de forma a 90 

esclarecer o assunto ali apresentado disse que, aquando da tomada de posse do 91 

primeiro mandato, e como é sabido, havia um valor que havia transitado do 92 

anterior executivo correspondente a facturas não pagas. Posteriormente recebeu 93 

um ofício da Casa do Concelho de Gouveia informando que devia ser paga a 94 

quota anual de sócio. Naquela altura, tendo em conta a divida existente, mas 95 

também o tecido associativo da Freguesia bastante numeroso e muito dinâmico, 96 

foi decidido que, enquanto não fossem pagas as dívidas a quota não deveria ser 97 

paga, uma vez que a prioridade da ajuda ao associativismo deveria recair 98 

naquelas que têm sede em Vila Nova de Tazem.--------------------------------------------- 99 

----Posteriormente, em 2015, por ocasião de uma visita dos membros da 100 

Assembleia Municipal à Assembleia da República, o Senhor Presidente da Casa 101 

do Concelho convidou a comitiva a visitar a sede em Lisboa.----------------------------- 102 

----Nessa visita, quando o Sr. Vice-Presidente da Casa do Concelho usou da 103 

palavra, teve a certa altura uma intervenção deselegante, usando termos e 104 

expressões  que revelaram uma falta de respeito relativamente a uma das juntas 105 

de freguesia do concelho, atitude que lhe desagradou; referiu o Sr. Presidente da 106 

Junta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 

Referiu ainda que tinha sido informado de que, o Sr. Presidente da Casa do 108 

Concelho de Gouveia, por mais do que uma ocasião manifestava opiniões e 109 

juízos de valor em relação ao executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de 110 

Tazem, que também se revestiam de uma deselegância e falta de respeito, facto 111 

que, na sua opinião, feriu de morte a relação entre as instituições.---------------------- 112 

----Disse ainda que, anualmente recebe um ofício da Casa do Concelho de 113 

Gouveia dando conta da falta de pagamento das quotas desde 2013 até à 114 
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presente data. No entanto, disse que nunca tinha respondido, justificando que, 115 

quando uma instituição que se auto-intitula “Embaixada de Gouveia em Lisboa” 116 

não respeita as Juntas de Freguesia, deixa em aberto um sentimento de 117 

desconforto e desagrado, facto que levou a não responder nem a pagar o valor 118 

em causa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 119 

----Para concluir e de modo a ultrapassar esta situação, e se a Assembleia 120 

concordar, o Sr. Presidente comunicou a hipótese de regularizar os valores dos 121 

anos dois mil e dezassete e dois mil e dezoito, correspondente ao segundo 122 

mandato, deixando para trás os factos ocorridos no primeiro mandato que tinha 123 

acabado de relatar, mas também os valores em dívida. Para tal comunicará esta 124 

proposta à casa do Concelho de Gouveia, mantendo-se a Junta de Freguesia 125 

como sócio. Caso a proposta não seja aceite, a Junta de Vila Nova de Tazem, 126 

deixará de ser associada.--------------------------------------------------------------------------- 127 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou o parecer à mesa que aprovou a 128 

proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------  129 

----Pediu a palavra a senhora Cláudia Brito (PSD/CDS-PP), que lembrou que no 130 

presente ano, se assinalam os cem anos da Batalha de La Lys e questionou se o 131 

executivo ia levar a cabo alguma iniciativa para além do artigo partilhado nas 132 

redes sociais, com a identificação dos nomes dos combatentes vilanovenses 133 

participantes na Grande Guerra, onde estavam incluídos alguns que combateram 134 

na referida batalha.----------------------------------------------------------------------------------- 135 

----O Sr. Presidente do Executivo usou da palavra para transmitir que, estavam a 136 

ser programadas algumas actividades e informou que o executivo tinha intenção 137 

de assinalar o centenário do fim da Grande Guerra com a colocação no cemitério 138 

de um memorial aos combatentes de Vila Nova de Tazem que tinha integrado o 139 

Corpo Expedicionário Português na Grande Guerra. Informou ainda que o Sr. 140 

Francisco Marvão lançara o desafio à Junta de Freguesia para que desenhasse o 141 

referido memorial, sendo que ele assumiria os custos da obra. Referiu que 142 

sepulturas do talhão dos combatentes existentes no cemitério tinham sido 143 
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alinhadas e o talhão onde se encontram começou a ser arranjado para que 144 

aquele espaço tivesse a dignidade imposta pelo contexto em que se insere. 145 

Informou ainda que o Presidente do Núcleo de Gouveia da Liga dos 146 

Combatentes, manifestara o interesse em que se identificassem as duas 147 

sepulturas existentes ainda não identificadas facto que está a ser tratado.----------- 148 

----O Sr. Presidente da Junta, continuou no uso da palavra para referir que, a 149 

propósito de homenagens, fará em dois mil e dezoito, cem anos da morte do Dr. 150 

António Borges, médico e benemérito Vilanovenses, sobrinho de um outro 151 

benemérito, Dr. Joaquim Borges. Disse ainda que, a esse propósito, a Junta de 152 

Freguesia não deixará de assinalar essa efeméride, dando continuidade àquilo 153 

que já aconteceu por exemplo em dois mil e dezassete quando homenageou os 154 

autarcas de freguesia, na comemoração dos quarenta anos do poder local.--------- 155 

Usou da palavra a senhora Vanessa Brito (PSD/CDS-PP), questionando se não 156 

deveria ser fixada uma data correta da elevação de Vila Nova de Tazem a Vila, 157 

uma vez que se apercebeu ter surgido nas redes sociais um debate sobre o 158 

tema.------------------------------------------------------------------------------------------------------  159 

Retomou a palavra o Sr. Presidente da Junta que manifestou a sua opinião, 160 

referindo a importância de recordar as pessoas que contribuíram para o 161 

desenvolvimento, o progresso e o crescimento de Vila Nova de Tazem, tendo 162 

todas essas pessoas contribuído também para que esta freguesia chegasse a 163 

vila. Transmitiu que se tinha apercebido também dessa troca de argumentos nas 164 

redes sociais e até do facto de a Junta de Freguesia não ter assinalado os 30 165 

anos de elevação de Vila Nova de Tazem a Vila. A esse propósito disse que não 166 

era hábito assinalar esta efeméride, acrescentando ainda que, na sua opinião, faz 167 

mais sentido recordar as pessoas do que os factos e é isso que a Junta de 168 

Freguesia tem feito ao longo destes anos.------------------------------------------------------ 169 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia, que disse que na sua opinião, a 170 

data deveria ser a da votação do diploma na Assembleia da Republica, 18 de 171 

Dezembro de 1987, dia em que houve uma grande manifestação de regozijo da 172 
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população na freguesia e não a data de publicação em Diário da Republica. Já o 173 

senhor Gustavo Quintela (PSD/CDS-PP) é de opinião contrária, entendendo que 174 

deve ser a data de publicação em Diário da República, “pois se não fosse 175 

publicado ninguém saberia que aconteceu”. -------------------------------------------------- 176 

II - Período da Ordem do Dia--------------------------------------------------------------------- 177 

Ponto Um – Análise das contas de gerência do ano de 2018 ------------------------ 178 

Depois de devidamente analisadas as contas, o senhor Presidente da Assembleia 179 

perguntou se alguém tinha alguma questão ou algo a acrescentar. Não havendo 180 

questões, procedeu-se à votação, tendo sido aprovadas por unanimidade.---------- 181 

Ponto Dois – Relatório de atividades à data de treze de abril de 2018------------ 182 

Entrados no ponto 2, o Senhor Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Sr. 183 

Presidente do Executivo que fez referência às actividades mais relevantes. 184 

Enalteceu o calcetamento de dois becos na Rua de Santa Bárbara em Paçoinhos, 185 

Referiu que a junta de freguesia tem por objectivo e compromisso executar a 186 

pavimentação de algumas ruas que, estando em terra batida, tem pessoas a 187 

habitar. A esse propósito indicou que este calcetamento foi realizado em janeiro 188 

de dois mil e dezoito. Continuou dizendo que, após a realização da Assembleia de 189 

Freguesia de dezembro de dois mil e dezassete, apercebeu-se da criação de uma 190 

página numa rede social onde foi usado o brasão da Freguesia juntamente com 191 

um símbolo de um partido político, facto que o deixou bastante descontente pois 192 

não chegou à Junta de Freguesia qualquer pedido para uso do referido brasão 193 

nas circunstâncias em questão. Na referida página, fazia-se alusão ao facto de, 194 

no plano plurianual de investimentos não estar prevista a pavimentação de 195 

qualquer arruamento com a comparticipação da Câmara Municipal de Gouveia, 196 

sendo justificado tal facto por não estarmos em ano de eleições.--------------- 197 

Continuou dizendo que, desde que é Presidente de Junta, as obras são feitas em 198 

função das necessidades e nunca em função do calendário eleitoral. Acrescentou 199 

dizendo que, a Junta de Freguesia executa obras com o apoio da Câmara, mas 200 

também executa obras com os fundos que tem disponíveis, sendo que na questão 201 
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em apresso, foi decidido executar os referidos calcetamentos com fundos 202 

próprios. Concluiu dizendo que, a Junta de Freguesia estaria mal se dependesse 203 

exclusivamente do Município para executar as obras que tem programadas.-------- 204 

Relativamente aos eventos e atividades no Centro Cultural, o Sr. Presidente do 205 

Executivo passou a palavra à Sra. Sandra Cunha (PSD/CDS-PP) para abordar 206 

melhor algumas actividades. A Sra. Sandra Cunha, assumiu a palavra e realçou 207 

que o Centro Cultural tem sido divulgado e dinamizado com diversas iniciativas 208 

concretizadas quer pela Junta de Freguesia quer por outras entidades, realçando 209 

acima de tudo que, o compromisso que foi assumido no contrato 210 

interadministrativo de gestão do centro cultural impõe a realização de uma 211 

actividade mensal e até à presente data já tinham sido realizadas pelo menos 212 

seis. Referiu ainda que iria decorrer mais uma iniciativa prevista para o dia vinte e 213 

nove de abril, e que era a inauguração do primeiro roteiro pedestre da Freguesia, 214 

a “Rota das Alminhas”.------------------------------------------------------------------------------- 215 

Continuou no uso da palavra, acrescentando que toda a frente do Centro Cultural 216 

vai ser requalificada, sendo que, na obra em questão está incluída a execução da 217 

ligação à Av. João Paulo II.------------------------------------------------------------------------- 218 

Solicitou a palavra a Sra. Natércia Amaral (PS) para questionar se a referida obra 219 

vai contemplar a execução de infraestruturas. Respondeu o Sr. Presidente do 220 

Executivo respondendo que sim, acrescentando que será executada uma rede de 221 

drenagem de águas pluviais e residuais, bem como rede de abastecimento de 222 

água no novo arruamento. Disse ainda que será também executada nova rede de 223 

iluminação.----------------------------------------------------------------------------------------------  224 

O Sr. Presidente prosseguiu e referiu também a reabilitação que foi feita à sala da 225 

Assembleia de Freguesia, aproveitando a ocasião para colocar as fotografias dos 226 

antigos Presidentes de Junta de da Assembleia de Freguesia que haviam sido 227 

homenageados em dois mil e dezassete.------------------------------------------------------- 228 
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Manifestou ainda a intenção de se compilar um conjunto de fotografias que várias 229 

pessoas querem doar e, criar um repositório da fotografia. Para tal, será utilizada 230 

a antiga secretaria da Junta de Freguesia que também tinha sido requalificada----- 231 

----Sobre a conclusão das obras na Casa Mortuária, o Sr. Presidente do 232 

Executivo, referiu que tinha sido finalmente concluída uma obra que 233 

recorrentemente surgia como uma promessa eleitoral há pelo menos 20 ou 25 234 

anos. Prosseguiu dizendo que, apesar de várias manifestações de interesse 235 

contra a construção da casa mortuária naquele local, o executivo não cedeu e 236 

cumpriu com uma promessa que tinha assumido com a população. Apesar das 237 

muitas dificuldades, e até da existência de um abaixo assinado contra, o 238 

executivo manteve-se coerente com aquilo que acreditava ser a melhor solução.-- 239 

A obra está concluída, estando já a ser utilizada. Informou ainda que, após a 240 

conclusão das obras e o início da sua utilização não recebeu qualquer crítica 241 

desfavorável, antes pelo contrário. Referiu ainda que, apesar de inicialmente só 242 

estar prevista a abertura de uma sala, devido à limitações orçamentais, 243 

rapidamente se passou para a fase das duas salas, isto porque, pessoas houve 244 

que quiseram colaborar para que a Casa Mortuária ficasse concluida 245 

integralmente. Essas pessoas foram o Senhor Francisco dos Santos Pinto Marvão 246 

que ofereceu os dois aparelhos de ar condicionado, cortinas e os bancos; e o 247 

Senhor Albano Marques Seabra que ofereceu a colocação do tecto falso da 248 

entrada do edifício. O Sr. Presidente do Executivo fez questão de salientar que 249 

estes dois senhores são pessoas que se disponibilizam sempre para ajudar, 250 

Concluiu dizendo que, não nos podemos esquecer da Câmara Municipal de 251 

Gouveia que comparticipou a obra em metade do seu valor inicial, no âmbito de 252 

um contrato programa de apoio às Freguesias.----------------------------------------------- 253 

Solicitou a palavra o senhor Gustavo Quintela (PSD/CDS-PP), para propor dois 254 

votos de louvor aos senhores Francisco dos Santos Pinto Marvão e Albano 255 

Marques Seabra. -------------------------------------------------------------------------------------- 256 
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O Sr. Presidente da Assembleia propôs que à semelhança do que se havia 257 

decidido fazer no voto de pesar, endereçar a decisão aos interessados e não 258 

havendo questões, as propostas de valor foram aprovadas por unanimidade.------- 259 

Interveio a Sra. Natércia Amaral (PS) para questionar se o Projeto de Mãos 260 

Dadas com a História das Nossas Gentes está em andamento. A Sra. Sandra 261 

Cunha (PSD/CDS-PP) respondeu, dizendo que numa primeira fase de procedeu à 262 

identificação das pessoas que se enquadravam no âmbito do projecto, sendo que, 263 

até à presente data já tinha sido possível identificar dezasseis pessoas. De 264 

seguida foi necessário preparado algum material, como o consentimento 265 

informado que vai foi assinado quer pelas pessoas participantes quer pelos seus 266 

familiares. Está entretanto a ser definido e preparado um cronograma para as 267 

visitas domiciliárias.----------------------------------------------------------------------------------- 268 

Retomou a palavra o Sr. Presidente do Executivo, o Sr. Marco Martins para dizer 269 

que a esse propósito e no que diz respeito à actividade social, recebeu os 270 

parabéns de várias pessoas que, não podendo estar presentes na apresentação 271 

da actividade, acompanharam posteriormente o artigo publicado na página oficial 272 

da Junta de Freguesia, inclusive o Sr. Presidente de Junta da Guarda e ex 273 

deputado da Assembleia da República, Professor João Prata. Referiu ainda que 274 

outros Presidentes de Junta manifestaram o seu interesse no projecto e em 275 

replicar a ideia nas suas freguesias. Concluiu que é importante sermos 276 

reconhecidos.------------------------------------------------------------------------------------------- 277 

O Sr. Gustavo Quintela (PSD/CDS-PP), tomou da palavra para se congratular 278 

com a colocação das placas de Vila Nova de Tazem nas entradas da vila e 279 

perguntou se iriam ser colocadas mais placas deste género.----------------------------- 280 

O Sr. Presidente do Executivo informou haver já mais algumas placas para 281 

colocação, nomeadamente placas toponímicas, sendo que, esta medida será 282 

tomada mediante as disponibilidades financeiras.--------------------------------------------	  	  283 

Ponto Três - Situação financeira à data de 30/03/2018---------------------------------	  284 
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Sobre a situação financeira, o senhor Presidente do Executivo informou que a 285 

Junta possui Euros: 274,95 em depósitos à ordem no Banco BPI; 1.680,40 em 286 

depósitos à ordem na Caixa de Crédito e 24,55 em caixa, num total de Euros: 287 

1.979,91.------------------------------------------------------------------------------------------------- 288 

O Sr. Presidente da Assembleia perguntou se havia questões relativamente a 289 

este ponto, não havendo, passou ao ponto seguinte.--------------------------------------- 290 

Ponto Quatro – Outros assuntos de interesse da freguesia ------------------------- 291 

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos membros da mesa para 292 

que colocassem as questões. --------------------------------------------------------------------- 293 

A Sra. Vanessa Brito (PSD/CDS-PP), tomou a palavra para introduzir algumas 294 

sugestões, referindo-se à substituição da placa indicativa de Paçoinhos; a 295 

requalificação da paragem de autocarro e o espelho parabólico junto no 296 

cruzamento entre a Rua do Olival e a Av. António Martins Almeida. Referiu ainda 297 

que gostaria de ver mais flores na rotunda do Largo D. Maria Cândida, bem como 298 

no Monumento ao Emigrante; na Avenida do Clube de Futebol “Os Vilanovenses” 299 

os passeios estão degradados; o Jardim D.ª Laura Artiaga descuidado; a situação 300 

da casa na Avenida Dr. Antonio Mendes, junto ao BPI em completa 301 

“decomposição”.--------------------------------------------------------------------------------------- 302 

 No seguimento da intervenção anterior, solicitou a palavra a Sra. Natércia 303 

Amaral, que indicou que a casa em frente à Padaria Central também está em 304 

risco, as madeiras e a telha estão a cair. Acrescentou outras questões: solicitou 305 

informação sobre se há perspectiva de abrir as piscinas e o respectivo bar; se já 306 

foi feita alguma coisa relativamente ao estacionamento no Largo Joaquim Borges 307 

Artiaga; relativamente ao site da junta de freguesia, ainda não se verifica a 308 

actualização das atas; relativamente às festa da vila, se já estão a pensar o que 309 

fazer; quanto à feira mensal em que tem cada vez menos pessoas, sugeriu uma 310 

feira regional trimestral e colocou a questão sobre se já foi feito algum Plano de 311 

Emergência e Proteção Civil.----------------------------------------------------------------------- 312 
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O Sr. Presidente da Assembleia, perguntou para quando o ordenamento na zona 313 

da Igreja, com a proibição da circulação de automóveis; a necessidade de 314 

rectificar o passeio no cruzamento da Rua da Cumeeira com a estrada principal 315 

Vila Nova Tazem/Cativelos e se já havia alguma perspetiva da resolução do 316 

problema da água na Rua D. Aurélia de Moura, compromisso do Senhor 317 

Presidente da CMG para com os moradores, água essa que no verão chega a 318 

casa do utilizadores a temperaturas elevadíssimas, uma vez que o tubo de 319 

abastecimento, está enterrado a menos de 10 cm da camada de alcatrão.----------- 320 

O Sr. Presidente da Assembleia passou depois a palavra ao Sr. Presidente do 321 

Executivo, que começou por responder à Sra. Vanessa Brito (PSD/CDS-PP), 322 

informando que a placa para Paçoinhos já foi comprada e ainda não foi 323 

substituída, porque é necessário que previamente seja colocada a grade no muro 324 

de suporte do Jardim de Paçoinhos. Quanto à paragem de autocarro, o Sr. 325 

Presidente do Executivo diz que esta tem de ser concebida de forma especial 326 

uma vez que, pela existência de um poste de iluminação pública no local, não 327 

permite colocar uma paragem standard. Informou que essa paragem já foi pedida 328 

à Câmara Municipal, sendo que o assunto está a ser tratado. Quanto ao espelho, 329 

será colocado depois da colocação da paragem. Em relação às rotundas já se 330 

deu início à requalificação e pretende-se a colocação de gazânias que acabam 331 

por crescer e alastrar, prevenindo-se assim uma grande manutenção. Também a 332 

Avenida do Clube de Futebol Os Vilanovenses, o Sr. Presidente indicou que vai 333 

ser requalificada desde o início da rua até à rotunda do Emigrante e desde este 334 

local até à Rua Dr. António Mendes, o que vai permitir a recolha das águas 335 

pluviais, para além de levar uma calha técnica e iluminação nova; o Jardim D.ª 336 

Laura Artiaga vai ser requalificado, sendo que essa requalificação incidirá também 337 

no parque infantil e no estacionamento contíguo. Em relação à casa na Rua Dr. 338 

António Mendes, informou já ter sido enviado um ofício à Câmara Municipal a dar 339 

conta da situação.-------------------------------------------------------------------------------------340 

O Sr. Presidente da Junta prosseguiu, e em resposta às questões da Sra. 341 
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Natércia Amaral (PS) disse que as piscinas e o bar vão abrir, mas ainda não há 342 

nada definido porquanto essa data está dependente da conclusão das obras de 343 

requalificação da zona envolvente ao centro cultural. Quanto ao estacionamento 344 

da farmácia é uma situação complexa onde há muito comércio e garagens 345 

privativas. Já foi pedido um estudo à câmara e um mapa para se avaliar melhor a 346 

situação. A Sra. Natércia Amaral (PS), frisou as dificuldades nesta rua para quem 347 

vai com carrinhos de bebé ou para quem se desloca em cadeira de rodas, que 348 

dificilmente consegue aceder ao multibanco ou à farmácia.------------------------------- 349 

Em relação às festas da vila, o senhor Presidente do Executivo, informou que irão 350 

ser realizadas nos mesmos moldes dos anos anteriores, isto se as colectividades 351 

manifestarem a intenção de participar. Quanto ao recinto da feira, faz parte de um 352 

dos projectos que este executivo tem e que visa requalificar aquele espaço e cujo  353 

objectivo é fazer um parque urbano, de lazer e reorganizar os feirantes e a feira 354 

propriamente dita. Quanto ao ordenamento da zona envolvente à Igreja, questão 355 

do senhor Presidente da Assembleia, a colocação dos pinos de limitação de 356 

acesso, seriam colocados brevemente. Relativamente ao problema da água da 357 

Rua D. Aurélia de Moura, a CMG ainda não avançara com uma solução 358 

provisória, sendo que, a solução definitiva será executada aquando da 359 

requalificação da Av. do Clube de Futebol “Os Vilanovenses”.--------------------------- 360 

Em resposta à Sra. Natércia Amaral (PS) sobre o Plano de Emergência e 361 

Proteção Civil, o Sr. João Ferrão (PSD/CD-PP) indicou ter andado com um 362 

Engenheiro da Câmara e o Comandante dos Bombeiros Voluntários da freguesia 363 

a identificar as zonas que precisam de um tratamento mais urgência e que a CMG 364 

terá que resolver. Outros locais referenciados, por estarem com excesso de água 365 

e inacessíveis aos tratores, ainda não foi possível intervenciona-los.------------------- 366 

Não havendo mais questões para responder, o Presidente do Executivo, tomou 367 

da palavra para falar sobre várias actividades que irão decorrer na vila, como a 368 

VINAL, que se realizará dia dezanove e vinte de maio na Adega Cooperativa. 369 

Referiu a realização da habitual Caminhada do Primeiro de Maio e no dia vinte e 370 
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seis do mesmo mês ira decorrer um contrarrelógio de ciclismo inserido na Taça 371 

de Portugal Feminina. No dia quinze de junho vai decorrer umas Actividades do 372 

Lar Nossa Senhora da Assunção que anualmente reúne diversas instituições 373 

congéneres do Concelho. Em 2018 esse encontro será realizado em Vila Nova de 374 

Tazem. Nos dias 28, 29 e 30 de Setembro, realizar-se-á a I Feira Gastronómica 375 

“A Alambicada”, uma organização da Casa do Povo com o apoio da Junta de 376 

Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 377 

O Sr. Presidente da Assembleia tomou da palavra para informar que tivera 378 

conhecimento que a Doutora Catarina Seabra, nossa conterrânea, investigadora 379 

da Universidade de Coimbra, tinha ganho uma bolsa de estudo – Bolsa Marie-380 

Curie, para estudar o autismo usando “mini- cérebros”, no valor de 150.000 euros. 381 

Pela importância do feito, propunha que a Assembleia de Freguesia, lhe 382 

atribuísse uma medalha de mérito.--------------------------------------------------------------- 383 

O Sr. Presidente do Executivo, manifestou a sua concordância e propôs que se 384 

encontrasse no calendário uma data propícia para fazer a entrega da medalha, 385 

caso a proposta fosse aprovada pela Assembleia.------------------------------------------- 386 

De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia colocou a proposta à Assembleia, 387 

que foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------388 

Não havendo mais nada a tratar nesta reunião, o presidente da mesa deu-a por 389 

encerrada eram vinte e três horas e cinquenta e dois minutos.--------------------------- 390 

E eu, Cátia Sofia Oliveira Amaral, na qualidade de primeira secretária da mesa, 391 

redigi esta ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos do nº 1 392 

do art.º 26º do Regimento desta Assembleia.-------------------------------------------------- 393 

O Presidente da Assembleia 394 
 395 

_________________________________________________ 396 
 397 

A Primeira Secretária 398 
_________________________________________________ 399 


