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ATA Nº 02/2018 1 

No dia vinte e seis de julho 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 01/2018 da Reunião da Sessão Ordinária de 11 

dezanove de abril de dois mil e dezoito.--------------------------------------------------------- 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 Um – Discussão e votação da proposta de atribuição de topónimo a 16 

um novo arruamento na Freguesia.------------------------------------------------------ 17 

• Ponto Dois – Relatório de atividades à data de vinte de julho do ano de 18 

2018---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

• Ponto Três – Situação financeira à data de trinta e um de março do ano de 20 

2018.--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

• Ponto Quatro – Outros assuntos do Interesse da freguesia.--------------------- 22 

III - Período de Intervenção do Público.------------------------------------------------------ 23 

A reunião foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia Sr. 24 

Viriato Alberto Costa Pinto e secretariada por Sra. Cátia Sofia Oliveira Amaral. 25 

Dos membros da Assembleia compareceram: o Sr. Gustavo de Almeida Quintela, 26 

a Sra. Maria Marília Duarte Saraiva, Sra. Maria Laurinda Borges Pais, Sra. 27 

Cláudia Vanessa da Costa Brito, o Sr. Vítor Luís Guerra do Coito, membros da 28 

coligação PPD-PSD-CDS/PP e, a Sra. Maria Natércia Lourenço Amaral membro 29 
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do Partido Socialista (PS). Faltou à reunião o Sr. Paulo Sérgio Mendes Sousa do 30 

Partido Socialista (PS), tendo sido substituído pelo membro seguinte desta lista o 31 

Sr. José Jorge Caramelo Fidalgo, com o Cartão de Cidadão número: 10613679 8 32 

ZY9, após a apresentação de pedido de substituição.-------------------------------------- 33 

Em representação do executivo da junta estiveram presentes: o Presidente, Sr. 34 

Marco António Marvão Martins, a Secretária, Sra. Sandra Cristina Nogueira 35 

Borges Cunha e o Tesoureiro, Sr. João Manuel Costa Ferrão.--------------------------- 36 

Às vinte e uma horas e dez minutos, constatada a existência de quórum, o Sr. 37 

Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. -------------------------------------- 38 

Começou por cumprimentar todos os membros da assembleia. De seguida, 39 

solicitou à Sra. Secretaria da Assembleia que lê-se a convocatória da 40 

Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

I - Período antes da ordem do dia-------------------------------------------------------------- 42 

a) Apreciação e votação da ata nº01/2018 da Reunião da Sessão Ordinária de 43 

dezanove de abril 2018----------------------------------------------------------------------------- 44 

O Sr. Presidente da Assembleia questionou se estavam todos de acordo com a 45 

redação da ata nº01/2018, como não houve nada a referir procedeu-se à votação. 46 

A referida Ata foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------- 47 

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

O Sr. Presidente da Assembleia questionou os membros presentes se tinham 49 

algo a apresentar, tendo a Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito e a Sra. Maria 50 

Natércia Lourenço Amaral (PS) solicitado a palavra para intervir. O Sr. Presidente 51 

da Assembleia deu a palavra à Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito que sugeriu 52 

a alteração da quantidade de caixotes do lixo que estão na rua em frente do posto 53 

da GNR. De seguida, interveio a Sra. Maria Natércia Lourenço Amaral (PS) para 54 

propor um voto de louvor e reconhecimento aos vários vitivinicultores da 55 

Freguesia de Vila Nova de Tazem. O Sr. Presidente da Assembleia colocou esta 56 

proposta à consideração da mesa para ser votada. A votação contou com uma 57 

abstenção por parte da Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito e aprovada pelos 58 
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restantes elementos. A Sra. Cláudia Vanessa da Costa Brito justificou a sua 59 

abstenção, manifestando que esta não seria a forma mais correta de atribuir valor 60 

aos produtores, porque eles já costumam ser premiados pelos vinhos.---------------- 61 

II - Período da Ordem do Dia--------------------------------------------------------------------- 62 

Ponto Um – Discussão e votação da proposta de atribuição de topónimo a um 63 

novo arruamento na Freguesia.-------------------------------------------------------------------- 64 

O Sr. Presidente do Executivo tomou da palavra e informou que foi efetuada a 65 

ligação entre o Centro Cultural e a Av. João Paulo II. Para esta nova rua, foi 66 

proposto em reunião de junta a atribuição do topónimo “Rua Maestro António 67 

Rodrigues da Costa Pinto”, pelo seu mérito e por tudo o que este senhor fez pela 68 

freguesia, dando ênfase também ao facto de ter sido um grande Maestro. Após a 69 

leitura da fundamentação desta proposta pelo Sr. Presidente da Assembleia 70 

colocou a proposta a votação, que foi aprovada por unanimidade.---------------------- 71 

O Sr. Presidente do Executivo referiu que no dia quatro de agosto de dois mil e 72 

dezoito irá ser inaugurada esta nova rua e que a banda foi convidada para estar 73 

no evento, bem como os filhos do Sr. António Rodrigues da Costa Pinto que 74 

ficaram de organizar uma exposição fotográfica e dos seus instrumentos no 75 

Centro Cultural de Vila Nova de Tazem. Desta forma, convidou todos os 76 

presentes a participarem naquele acto.---------------------------------------------------------- 77 

Ponto Dois – Relatório de atividades à data de vinte de julho do ano de 2018.----- 78 

Dando entrada ao Ponto 2, o Senhor Presidente da Assembleia, deu a palavra ao 79 

Sr. Presidente do Executivo, que começou por destacar a limpeza urbana e de 80 

caminhos rurais que tem sido feita na freguesia. Relativamente a outras iniciativas 81 

e eventos, passou a palavra à Senhora Secretária do Executivo.------------------------ 82 

A Senhora Secretária do Executivo, informou que inicialmente a Junta de 83 

Freguesia comprometeu-se no desenvolvimento de atividades para a comunidade 84 

e para as escolas, conseguindo cumprir o que se tinha estipulado. Passou então a 85 

falar das mais importantes, como a comemoração do Dia dos Museus, a 86 

realização da Rota da Água em que se recriou a lavagem da roupa e se 87 
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privilegiou a interação entre gerações de crianças e pessoas mais velhas da 88 

comunidade. Valorizou também um peddy-paper de caráter lúdico-cultural, 89 

realizado em colaboração com o CLDS 3G – Int3Grar e com a Escola Básica de 90 

Vila Nova de Tazem, com a temática dos monumentos e património da vila. 91 

Reforçou ainda que no âmbito do projeto social de proximidade, a junta associou-92 

se ao Projeto de Intervenção Social CLDS 3G – Int3Grar e à GNR, e, em parceria 93 

foi promovida uma iniciativa dirigida à população mais idosa, onde foi entregue 94 

uma agenda designada “Agenda Amiga”. O Senhor Presidente do Executivo em 95 

jeito de conclusão transmitiu que no dia catorze de julho foram abertas as piscinas 96 

à comunidade, e que esta abertura foi feita mais tarde devido às obras que 97 

decorreram junto ao centro cultural. Fez ainda referência a à “Rota das Alminhas” 98 

realizada no dia três de junho e, referiu ser um objetivo da junta de freguesia 99 

implementar mais roteiros pedestres.------------------------------------------------------------ 100 

Solicitou a palavra o Senhor José Jorge Caramelo Fidalgo (PS), tendo 101 

manifestado a sua opinião relativamente à limpeza dos jardins, nomeadamente no 102 

bairro do Sol Nascente, em Paçoinhos e outros, que verificou não estarem 103 

corretamente limpos.--------------------------------------------------------------------------------- 104 

O Senhor Presidente do Executivo respondeu e justificou que a manutenção tem 105 

sido feita, mas devido à legislação da utilização de herbicidas é difícil controlar o 106 

crescimento de ervas. O Senhor João Manuel Costa Ferrão (PSD-CDS/PP), 107 

interveio e justificou que há locais que acabam por ser limpos mais tarde, uma vez 108 

que outros espaços têm tido prioridade pela ocorrência de festas e outros 109 

eventos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

O Senhor José Jorge Caramelo Fidalgo (PS), tomou da palavra e sugeriu a 111 

colocação de brita ou pedra nestes espaços para não ter de ser realizada tanta 112 

manutenção.-------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

Ainda relativamente ao bairro do Sol Nascente, o Senhor João Manuel Costa 114 

Ferrão (PSD-CDS/PP), adiantou que este local ainda não foi totalmente limpo 115 

porque esperam conseguir requalifica-lo e colocar algo alusivo ao vinho.------------- 116 



 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE TAZEM 
 
 

 5 

O Senhor Presidente da Assembleia interveio e perguntou se os Museus da vila 117 

estão abertos nos dias do festival de Folclore e das Festas da Vila.-------------------- 118 

O Senhor João Manuel Costa Ferrão (PSD-CDS/PP) respondeu que os Museus 119 

encontram-se abertos durante esses dias.----------------------------------------------------- 120 

O Senhor José Jorge Caramelo Fidalgo (PS) felicitou o Executivo da Junta de 121 

Freguesia pela realização do roteiro pedestre “Rota das Alminhas”. Deu ainda os 122 

parabéns pela colocação dos painéis de azulejo nas entradas da Freguesia e 123 

Paçoinhos e Freixial.---------------------------------------------------------------------------------- 124 

Solicitou a palavra a Senhora Maria Natércia Lourenço Amaral (PS) para dar os 125 

parabéns pelas atividades realizadas com a comunidade e com as escolas, no 126 

entanto indicou discordar com o facto de a junta de freguesia ter assumido 127 

atividades que foram realizadas no centro cultural e não foram promovidas pela 128 

junta.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 129 

A Senhora Sandra Cunha (PSD-CDS/PP) retorquiu e indicou que no relatório de 130 

atividades constam todas aquelas que foram realizadas na freguesia, mas 131 

também está explícito quem as realizou.-------------------------------------------------------- 132 

A Senhora Maria Natércia Lourenço Amaral (PS), voltou a tomar a palavra e 133 

insistiu que o site da junta de freguesia se encontram desactualizado, faltando 134 

diversas actas da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------- 135 

Ponto 3 – Situação Financeira à data de 30/06/2018 136 

Uma vez entrado no Ponto 3, o Senhor Presidente da Assembleia, passou a 137 

palavra ao Senhor Presidente do Executivo que, sobre a situação financeira  138 

informou que a Junta possui: 127,43€ em depósitos à ordem no banco BPI; 139 

572,59€ na Caixa de Crédito Agrícola e 282,18 em caixa, num total de 982,20 140 

euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 141 

Após a sua análise, o Senhor José Jorge Caramelo Fidalgo (PS) questionou a 142 

apresentação generalizada do orçamento. O Senhor Presidente do Executivo, 143 

esclareceu que a análise mais detalhada só é efectuada aquando da  discussão e 144 

votação das contas na reunião do mês de abril.---------------------------------------------- 145 
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Não havendo mais questões, o Senhor Presidente da Assembleia passou ao 146 

ponto seguinte.----------------------------------------------------------------------------------------- 147 

Ponto 4 – Outros Assuntos do Interesse da Freguesia.-------------------------------- 148 

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos membros da mesa para 149 

que pretendessem intervir.-------------------------------------------------------------------------- 150 

Solicitou a palavra a Senhora Cláudia Vanessa da Costa Brito (PSD-CDS/PP) que 151 

colocou as seguintes sugestões: redistribuição dos cinco contentores de RSU que 152 

se encontram na Av. dos Bombeiros Voluntários em frente ao Posto da GNR, 153 

sugerindo a alteração de um deles para junto das traseiras do supermercado; 154 

vedar o trânsito na zona envolvente ao Parque Infantil e à Igreja; efetuar um 155 

levantamento das luminárias que se encontram sem luz nas zonas habitadas da 156 

vila e enviar essa informação para quem de direito.----------------------------------------- 157 

No seguimento da intervenção anterior, a Senhora Maria Natércia Lourenço 158 

Amaral (PS) solicitou a palavra e reforçou uma proposta que já foi feita pela 159 

Senhora Cláudia Vanessa da Costa Brito (PSD-CDS/PP) relacionada com a 160 

substituição da placa de Paçoinhos e do espelho partido nessa zona. Sugeriu que 161 

fosse realizada intervenção no Parque Infantil, de forma a ter mais iluminação e 162 

melhorar as suas condições físicas, propondo a colocação de uma porta no 163 

parque. Indicou que o elevador do Centro Cultural não está funcional e questionou 164 

sobre a organização das festas da vila.--------------------------------------------------------- 165 

Em resposta às sugestões da Senhora Cláudia Vanessa da Costa Brito (PSD-166 

CDS/PP), o Senhor Presidente do Executivo respondeu que relativamente aos 167 

caixotes do lixo já existe uma solução, que é criar um ponto para os colocar na 168 

Avenida dos Bombeiros Voluntários quando esta for requalificada. Quanto ao 169 

parque infantil, o Senhor Presidente do Executivo informou que existe o 170 

compromisso do executivo relativamente à sua requalificação, sendo que o 171 

mandato é de quatro anos e a seu tempo a obra será feita.-------------------------------  172 

O Senhor Presidente do Executivo, Sr. Marco António Marvão Martins, no 173 

seguimento das respostas dadas às sugestões da Senhora Cláudia Vanessa da 174 
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Costa Brito (PSD-CDS/PP), indicou que o trabalho da Junta de Freguesia é 175 

programado de acordo com as prioridades. Indicou que, na sua opinião no 176 

passado trimestre, e tendo em conta a enorme quantidade de ervas e a 177 

meteorologia que em nada ajudava à sua erradicação, foi prioritário realizar a 178 

limpeza das ruas ao invés da colocação de delimitadores de trânsito naquele 179 

espaço. Quanto à substituição da placa de Paçoinhos, respondeu que esta 180 

situação já havia sido explicada na reunião de assembleia anterior. Em resposta 181 

às questões da Senhora Maria Natércia Lourenço Amaral (PS), transmitiu que o 182 

assunto do elevador já foi falado com o Senhor Presidente da Câmara Municipal e 183 

foi ponderada como solução, a colocação de uma rampa nas traseiras do Centro 184 

Cultural para facilitar a entrada de pessoas com mobilidade condicionada, ao 185 

invés de se ter o elevador a funcionar, pois este terá uma manutenção mensal 186 

excessivamente dispendiosa que, tendo em conta a sua pouca utilização em nada 187 

se justifica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 188 

Relativamente à iluminação das ruas, o Senhor Presidente do Executivo informou 189 

que o executivo tem sido confrontado com essa situação, no entanto explicou que 190 

este é um problema que não é da responsabilidade da Junta de Freguesia, mas 191 

sim da EDP e que este serviço tem um custo associado.---------------------------------- 192 

A Senhora Cláudia Vanessa da Costa Brito (PSD-CDS/PP) retorquiu e propôs que 193 

se tentasse chegar a um acordo com a EDP para que estes pudessem passar a 194 

luz de candeeiros que não são tão necessários, para outros que são.----------------- 195 

O Senhor João Manuel Costa Ferrão (PSD-CDS/PP) tomou a palavra para 196 

responder e, informou que, num contacto com os técnicos da EDP estes 197 

transmitiram a existência de um projeto para o concelho de Gouveia que prevê a 198 

substituição das luzes por leds, portanto desta forma não irão fazer grandes 199 

alterações neste momento.------------------------------------------------------------------------- 200 

O Senhor Presidente da Assembleia interveio e questionou se havia mais 201 

questões por parte dos membros da assembleia. A Senhora Maria Natércia 202 

Lourenço Amaral (PS) pediu a palavra para colocar mais algumas questões aos 203 
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membros do Executivo e perguntou sobre a organização das festas de vila e se 204 

as associações pagam algo por estarem presentes. O Senhor Presidente do 205 

Executivo esclareceu que a Junta de Freguesia coloca à disposição das 206 

colectividades toda e qualquer logística inerente à realização das festas, sendo 207 

que, a única responsabilidade das associações que participam é o pagamento da 208 

despesa da Sociedade Portuguesa de Autores.----------------------------------------------- 209 

Continuando no uso da palavra, a Senhora Maria Natércia Lourenço Amaral (PS) 210 

questionou sobre como foi escolhido o dia para as associações. O Senhor 211 

Presidente do Executivo respondeu que esse assunto foi resolvido, tendo havido 212 

entendimento entre as várias coletividades, tendo estas sugeriram o dia que 213 

melhor lhes convinha.-------------------------------------------------------------------------------- 214 

O Senhor João Manuel Costa Ferrão (PSD-CDS/PP) tomou da palavra e indicou 215 

que este ano, o modelo das festas da vila será mantida, porquanto esta é uma 216 

oportunidade e uma forma das coletividades participantes angariarem algum 217 

dinheiro para as restantes.------------------------------------------------------------------------- 218 

A Senhora Maria Natércia Lourenço Amaral (PS), voltou a questionar sobre o 219 

estacionamento no Largo Joaquim Borges Artiaga, tendo questionado também 220 

sobre se a Junta de Freguesia tem feito algum trabalho relativamente à 221 

referenciação dos edifícios abandonadas e degradados falados na última reunião 222 

de assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------- 223 

Em resposta à primeira questão, o Senhor Presidente do Executivo esclareceu, 224 

que está a ser estudada uma solução que, por um lado resolva o problema do 225 

estacionamento, mas que por outro não prejudique o comércio existente naquela 226 

zona. Relativamente à outra questão, o Senhor Presidente do Executivo indicou 227 

que desde há muito tempo que a Junta de Freguesia tem um papel activo e atento 228 

relativamente à existência de edifícios degradados. Referiu que sempre que 229 

detecta tais factos, envia um ofício à Câmara Municipal que é a entidade que tem 230 

a responsabilidade de notificar os proprietários. Contudo esta situação fica 231 

posteriormente dependente de todo o processo burocrático inerente que muitas 232 
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veze demora muitos meses, agravado diversas vezes pelo facto de as habitações 233 

já serem pertença de herdeiros que em algumas situações são difíceis de 234 

identificar e de notificar.------------------------------------------------------------------------------ 235 

Após ter respondido a todas as questões, o Senhor Presidente do Executivo em 236 

jeito de conclusão, deu conhecimento que no dia 16 de setembro, pelas dez horas 237 

da manhã irá ser inaugurado um monumento de homenagem, onde estarão 238 

inscritos os nomes dos antigos Combatentes da Grande Guerra. Esta celebração 239 

insere-se nas comemorações dos 100 anos do fim da Grande Guerra. Informou 240 

que o memorial irá ser colocado no Jardim Dona Laura Artiaga e, ao longo desse 241 

dia, irá haver uma cerimónia com romagem ao cemitério e missa. Referiu 242 

aindaque a cerimónia será pelo Tenente General Joaquim Chito Rodrigues, 243 

Presidente Nacional da Liga dos Combatentes .---------------------------------------------- 244 

Depois desta comunicação o Senhor Presidente da Assembleia questionou se 245 

havia mais questões, não havendo deu por encerrado o período da Ordem do Dia 246 

e abriu o Período de Intervenção do Público.----------------------------------------------- 247 

III- Período de Intervenção do Público.------------------------------------------------------- 248 

Verificou-se a presença do Senhor Pedro Maltez Amaral que solicitou a palavra 249 

para felicitar a Junta de Freguesia pelos novas placas de identificação que estão 250 

nas entradas da vila. Sugeriu que o modelo das festas da vila deveria ser mais 251 

apelativo e que se deveria tomar como exemplo os cartazes das festas de outras 252 

freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 253 

Em resposta, o Senhor João Manuel Costa Ferrão (PSD-CDS/PP), indicou que a 254 

vila tem outros eventos como a VINAL e irão ter o I Feira Gastronómica “A 255 

Alambicada”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 256 

O Senhor Víctor Luis Guerra do Coito (PSD-CDS/PP) solicitou a palavra, tendo 257 

concordado com a opinião do Senhor Pedro Maltez Amaral  e, manifestou ainda 258 

que as pessoas acabam por aderir às festas da vila para ajudar as coletividades, 259 

no entanto reconheceu que as festas da vila não tiveram destaque por exemplo, 260 

na revista municipal e não foi recebido o apoio merecido.--------------------------------- 261 
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O Senhor Presidente do Executivo respondeu que a Câmara Municipal não atribui 262 

patrocínios para as Festas Populares, o que dificulta a presença de artistas mais 263 

conhecidos, pois não existe verba suficiente para tal.--------------------------------------- 264 

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a 265 

reunião eram vinte e três horas e dez minutos.------------------------------------------------ 266 

E eu, Cátia Sofia Oliveira Amaral, na qualidade de primeira secretária da mesa, 267 

redigi esta ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos do nº 1 268 

do art.º 26º do Regimento desta Assembleia.-------------------------------------------------- 269 

 270 
O Presidente da Assembleia 271 

 272 
_______________________________ 273 

 274 
A Primeira Secretária 275 

 276 
________________________________ 277 

 278 


