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ACTA Nº 2/2015 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia vinte e seis 
de Junho de dois mil e quinze. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, na Sede da Freguesia de 

Gouveia, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia, 

conforme convocatória e ordem de trabalhos que se anexa a esta Acta e dela faz parte integrante 

(Doc.1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Verificaram-se as presenças dos membros do órgão executivo e dos seguintes membros da 

Assembleia de Freguesia: Senhoras Joaquina Melo, Conceição Salvador, Judite Portugal e Carla de 

Sousa e dos Senhores Rubén Figueiredo, António Costa Simões, Miguel Meneses, e António 

Manuel Abreu Mendes, em substituição de José Maria Vicente Pereira. -------------------------------- 

---- Pela Senhora Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão. ------------------------------------ 

I -PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia iniciou a sessão colocando à 

votação a Acta da sessão anterior, tendo sido aprovada por unanimidade.-------------------------------- 

---- Dando conta do principal expediente recebido, a Senhora Presidente da mesa referiu a 

receção do pedido de substituição, para a presente reunião, do Senhor José Maria Vicente (Doc. 

2), e da comunicação de ausência de Rui Nascimento (Doc.3).------------------------------------------------- 

---- Aberto o período de inscrições para os membros que pretendessem intervir, começou por 

usar da palavra Judite Portugal referindo que é com agrado que vê a zona da Ribeira 

requalificada, considerando que ficou um espaço bastante aprazível frequentado por pessoas das 

varias faixas etárias, realçando no entanto que já existem partes do piso que se estão a degradar e 

alertando que alguns aparelhos de ginástica não se encontram devidamente fixos, devendo existir 

manutenção eficiente que preserve a zona e os respectivos equipamentos. Lamenta que uma das 

casas de banho já se encontre encerrada, devido à falta de civismo dos frequentadores. Outra 

situação que gostava de referir tem a ver com o arbusto que ladeia o passeio junto à urbanização 

Mira Serra visto que o mesmo não é tratado já há bastante tempo, dificultando a circulação no 

referido passeio. Refere que no jardim de Mira Serra, quatro dos cinco bancos de madeira se 

encontram com ripas partidas, requerendo a sua substituição a fim de evitar algum acidente.------- 

Por fim, referiu ainda, que no centro da cidade existe outra situação que a desagrada bastante, 

que é a exposição excessiva e alargada de material da loja de chinês (no antigo BNU), aí situada, 

considerando que transmite uma imagem desordenada, descuidada e nada agradável do 

município, não sabendo se existe alguma legislação ou norma que possa prevenir/proibir esta 

situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Interveio depois António Costa Simões referindo que, para agravar estas situações, a nova 

legislação permite o alargamento do Horário dos estabelecimentos comerciais sem 

obrigatoriedade de licenciamento camarário.------------------------------------------------------------------ 

----De seguida, Rubén Figueiredo usou da palavra para referir que nas escadas laterais à papelaria 

Pérola, o lixo doméstico é depositado em sacos plásticos ao lado dos caixotes de lixo aí existentes, 

sendo por vezes remexido e espalhado por animais, considerando que é uma questão de Saúde 

Pública. Alertou para o facto, da pouca visibilidade que os condutores de automóveis têm para 

entrarem na via principal quando sobem a rampa da antiga zona da fábrica Rainha, sugerindo que 

um espelho facilitaria a situação, bem como, a anulação do primeiro lugar de estacionamento 

junto ao passeio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Carla de Sousa pediu também para intervir, pedindo colocação de “bandas sonoras”(lombas) 

na Rua 5 de outubro e Rua dos Barreiros, devido ao excesso de velocidade praticada pelos 

automobilistas nesses locais.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, que iniciou a sua intervenção 

cumprimentando todo o plenário e de seguida informou que a Câmara já tinha conhecimento das 

situações referidas do Jardim da Ribeira e que já estavam a ser diligenciadas intervenções nesse 

sentido. Em relação aos bancos do jardim da urbanização Mira Serra, iria pedir para serem 

verificados os estragos para se proceder ao seu arranjo. Na questão relacionada com o arbusto, 

informou que esse espaço pertencia ao Sr. Manuel Jacinto Alves e que tinha sido sua intenção, 

ainda em vida, doá-lo à Junta de Freguesia para que aí fosse feito um jardim. Já após a sua morte, 

a sua viúva, D. Margarida, continuou a manifestar a intenção de cumprir a vontade de seu marido 

tendo o Presidente da Junta sugerido que, estando a Câmara Municipal mais vocacionada e tendo 

um sector próprio de jardineiros, seria mais aconselhável fazer a doação ao Município, 

responsabilizando-se esta entidade pelo cumprimento do desejo do Sr. Manuel Jacinto Alves, 

sugestão que foi aceite e que sabe que está a ter desenvolvimento a nível municipal. Assim sendo, 

vai solicitar aos serviços municipais que providenciem o corte do arbusto e a limpeza daquele 

espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Continuando a sua intervenção e em relação à questão da loja do Chinês, também considera 

que é uma questão estética importante, mas que a Câmara não têm normas definidas para a 

exposição de material na via pública. Referindo-se às questões apresentadas por Ruben 

Figueiredo, informa que a Camara já distribui gratuitamente pelos moradores do Castelo sacos 

plásticos apropriados para a recolha e acondicionamento dos lixos domésticos, portanto 

considera que passa um pouco pela falta de civismo das pessoas a situação de despejarem 

directamente nos contentores todo o tipo de detritos. Relativamente às questões de trânsito 

apresentadas por Ruben Figueiredo e Carla de Sousa, referiu que iria propor soluções junto da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---A terminar a sua intervenção, o senhor Presidente da Junta de Freguesia formulou um voto de 

pesar pelo falecimento do Professor Brito, considerando-o um marco incontornável do Desporto e 

do Associativismo da nossa cidade e que foi aprovado por unanimidade.---------------------------------- 

----II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------------------------------------- 
----PONTO 1: Remodelação do Edifício de S. Pedro- 1ª Fase.--------------------------------------------- 
---- Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente tomou a palavra para 

referir que o processo de concurso para a 1ª fase de remodelação do edifício de S. Pedro, está a 

decorrer até 29 do corrente mês. A 1ª fase está orçada em cerca de 17000€, sendo que se não 

houver uma proposta por preço inferior terá de se reforçar o valor inscrito no Orçamento, através 

de uma Revião orçamental a apresentar em Setembro. Neste momento, informou que a Junta de 

Freguesia vai candidatar esta obra aos apoios previstos no novo Regulamento municipal de Apoio 

às Juntas de Freguesia espreando, portanto, vir a obter financiamento quer para esta 1ª fase, 

quer para a 2ª fase da obra que terá a ver com a remodelação do primeiro piso e cobertura do 

edifício.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- PONTO 2: XV Congresso da ANAFRE-------------------------------------------------------------------- 
----O Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que o XV Congresso da ANAFRE se iria 

realizar em Ponta Delgada, nos dias 6 e 7 de novembro de 2015 (Doc. 4) e solicitou autorização 

aos membros da Assembleia de Freguesia para que a Freguesia se faça representar no referido 

congresso, nos termos do que determinam os estatutos da ANAFRE.. Informou que as inscrições 

teriam lugar até ao final do mês de Julho.---------------------------------------------------------------------------   
--- Não se registando intervenções por parte dos membros da Assembleia, foi colocada à votação 

tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----PONTO 3: Heráldica da Freguesia: parecer e proposta da A.A.P.------------------------------------- 
--- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia deu conhecimento do parecer desfavorável da 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, acerca dos novos símbolos heráldicos aprovados pelos 

órgãos da Freguesia (Doc. 5), dando conhecimento do projeto ou sugestão que a referida 

Associação propõe mas que também não foi do agrado do plenário que, unanimemente, decidiu 

que é preferível estudar-se uma nova opção que passará pela elaboração de uma nova proposta a 

submeter á Associação dos Arqueólogos Portugueses.----------------------------------------------------------- 
---- Neste sentido, o Senhor Presidente da Junta informou que é sua intenção voltar a agendar 

este assunto para a sessão ordinária de Setembro, propondo a discussão de uma nova proposta 

de heráldica para a Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------ 
----PONTO 4: Informação do Senhor Presidente de Junta ------------------------------------------------------ 
---- Entrados neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta referiu não ter  

nada mais a acrescentar à informação sobre a mais recente atividade da Freguesia (Doc. 6), 

enviada por escrito a todos os senhores membros.-----------------------------------------------------------  

--- Não se registaram intervenções nem quaisquer pedidos de esclarecimento.-------------------------- 

----PONTO 5: Outros Assuntos de Interesse para a Freguesia------------------------------------------------- 
 --- Não se registaram inscrições para intervenções neste ponto.----------------------------------------- 
----III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ------------------------------------------------------------------
--- Não se registou presença de público.----------------------------------------------------------------------------- 

----E não havendo mais assuntos a tratar, foi a reunião dada por encerrada, da qual se lavrou a 

presente ata que, pois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da mesa. ---------------------- 

 
A Presidente da Mesa: 

A 1ª Secretária: 

A 2ª Secretária: 

 


