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ATA NÚMERO DOIS 

---------Aos dias vinte e quatro do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas 

no edifício-sede da Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire, número um, em Colmeal, 

reuniu em sessão extraordinária a Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e 

Colmeal, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------- 

---------------------------------------------Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------

--------Primeiro: Tomada de Posse; ---------------------------------------------------------------------------

--------Segundo: Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia; -------------------------

--------Terceiro: Assuntos de interesse para a Freguesia; --------------------------------------------------

--------------------------------------------------Ordem do Dia --------------------------------------------------

--------Quarto: - Regimento da Assembleia de Freguesia; -------------------------------------------------

--------Quinto: - Reorganização dos Serviços; ---------------------------------------------------------------

--------Sexto: - Situação da Pedreira. -------------------------------------------------------------------------

--------Presidiu a mesa o presidente da Mesa, senhor Mário de Almeida Fragoso, que foi 

secretariado pela senhora Sílvia Fernandes Fontes, na qualidade de primeira secretária e pelo senhor 

Fernando Alves Brás Ramos, na qualidade de segundo secretário. --------------------------------------

--------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se presente os senhores; 

António Jorge Henriques de Almeida, José Braz Victor e Luísa Maria Brás Duarte. A senhora 

Andreia Sofia dos Santos Oliveira faltou. -------------------------------------------------------------------

--------Verificando-se que se encontravam reunidas as condições para que a Assembleia 

funcionasse, o senhor presidente da Mesa, declarou aberta a sessão. ------------------------------------

--------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, designadamente “Tomada de Posse”. 

--------Após verificar a sua identidade e legitimidade de membro indicado, o senhor presidente da 

Mesa deu a posse à senhora Maria Manuela Ferreira da Costa Monteiro Fonseca, declarando-a 

investida nas suas funções, podendo consequentemente entrar em atividade, o qual jurou por sua 

honra desempenhar com lealdade o cargo. ------------------------------------------------------------------

--------No entanto, a senhora Maria Manuela Ferreira da Costa Monteiro Fonseca, informou os 

presentes que não pretende exercer a função de Vogal da Junta, para a qual foi proposta pelo senhor 

presidente da Junta e votada pelos membros da Assembleia de Freguesia no passado dia dezassete 

de outubro, a quando da primeira sessão da Assembleia, entregando uma carta a apresentar o seu 

motivo, que fica a constituir o anexo I da presente ata. ----------------------------------------------------

-------Na sequência da renúncia da função de vogal e cumprindo a lei da paridade, o senhor 

presidente da Junta apresentou nova proposta, nomeadamente propôs a senhora Sílvia Fernandes 

Fontes, que também não aceitou desempenhar a função de vogal, apresentando por escrito o 

motivo. Este documento constituí o Anexo II desta ata. --------------------------------------------------- 

--------Em seguida o senhor presidente da Junta propôs a senhora Luísa Maria Brás Duarte, porém 

a referida senhora também não aceitou e apresentou por escrito o motivo, que constituí o anexo III 

desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Esgotadas as possibilidades para cumprir a lei da paridade com elementos da sua lista 

designada por Grupo de Cidadãos Eleitores “Independentes por Góis”, o senhor presidente da Junta 
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propôs o senhor José Braz Victor para desempenhar a função de Vogal da Junta. --------------------

--------Submetida a proposta à votação, por escrutínio secreto, foi aprovada por unanimidade. -----

--------Após a saída do agora Vogal eleito para a Junta de Freguesia, a senhora Manuela Costa 

assumiu o seu lugar como membro da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------

--------Reposta a constituição do órgão, o senhor Presidente da Mesa continuou a ordem de 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------No segundo ponto “Informação sobre o expediente da Assembleia de Freguesia”, o senhor 

Presidente da Mesa deu conhecimento do expediente rececionado, nomeadamente um e-mail, 

datado de dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, do senhor Daniel Martins Neves, anterior 

Presidente da Assembleia de Freguesia, que profere o seguinte: -----------------------------------------

--------“Bom dia senhores eleitos: ----------------------------------------------------------------------------

---------Sr.s Presidente da junta, vogais, presidente da Assembleia e restantes elementos. ----------

---------Devido a imprevisão de última hora não me foi possível estar presente na instalação dos 

eleitos, o que lamento. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Felicito os vencedores, desejando-lhes um bom trabalho em prol da freguesia, respeitando 

os vencidos com isenção na actuação dos vencedores. ----------------------------------------------------

--------Aos vencidos solicito uma actuação digna, colaborando no possível para um bom mandato.  

--------Com os melhores cumprimentos ----------------------------------------------------------------------

--------Daniel Neves”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O senhor Presidente da Mesa sugeriu enviar um ofício em nome da Assembleia de Freguesia 

a agradecer a amabilidade do senhor Daniel Martins Neves. Os membros da Assembleia 

manifestaram a sua concordância. ----------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Mesa informou sobre um e-mail, datado de vinte e quatro de outubro 

de dois mil e vinte e um, da senhora Andreia Sofia dos Santos Oliveira a justificar a sua ausência 

na presente reunião. A Mesa aceitou por unanimidade a justificação e considerou a falta justificada. 

--------No terceiro ponto da ordem de trabalhos “Assuntos de interesse para a freguesia”, o senhor 

Presidente da Mesa concedeu a palavra ao senhor Presidente da Junta. ---------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta iniciou a sua intervenção referindo que espera contar com a 

disponibilidade dos membros do Executivo a cem por cento. Em relação aos contactos com a 

Assembleia, serão efetuados através do senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, assumindo 

este a função de interlocutor. ----------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta manifestou a sua preocupação relativamente a algumas 

situações que entretanto já teve conhecimento, principalmente relacionadas com as Candidaturas 

ao PDR2020, porém antes de tomar uma posição quer inteirar-se do ponto de situação. -------------

--------Outra situação que lhe causa preocupação é o estado da plantação efetuada no âmbito das 

Candidaturas ao PDR2020, que foi destruída pela caça grossa, segundo lhe contou um caçador, 

pelo que uma solução para evitar situações futuras semelhantes, poderá passar pela colocação de 

uma vedação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta referiu que ainda existem outras situações mas que primeiro 

pretende inteirar-se dos respetivos pontos de situação. ----------------------------------------------------
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--------O senhor Presidente da Junta continuou a sua intervenção, informando que no dia seguinte 

iriam-se iniciar as obras de requalificação do Largo do Freixieiro, localizado na Cabreira. Referiu 

que uma das ações que vão fazer é retirar as mesas existentes, que podem ter interesse para a Junta 

de Freguesia, especialmente os tampos em xisto. -----------------------------------------------------------

---------Referiu que existe uma quantidade de árvores secas que ameaçam cair para a estrada do 

Vale do Ceira e que o Executivo vai enviar um ofício à Câmara Municipal de Góis para esta 

diligenciar no sentido de serem cortadas e retiradas, pois está em causa a segurança das pessoas 

que ali circulam. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta de Freguesia vai efetuar o levantamento dos imóveis que se encontram degradados 

que ameaçam ruir para a via pública e comunicar à Câmara Municipal de Góis, no sentido desta 

agir em conformidade. O senhor Presidente da Junta lamentou que nada tenha sido feito 

relativamente a este assunto, após a sua informação no seu último mandato, tudo continua na 

mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente também deu conhecimento sobre o contacto efetuado pelo senhor 

Secretário da Vereação da Câmara Municipal de Góis, designadamente a informar que uma 

máquina encontra-se no Cadafaz a proceder ao serviço de limpeza. Referiu que é sua intenção no 

dia seguinte ir verificar esta situação e inteirar-se sobre as estradas florestais e estradões que 

pretendem limpar. Mencionou que a Junta não poderá pedir a limpeza de todas as estradas, mas 

pelo menos pretende solicitar a intervenção naquelas que são mais utilizadas. ------------------------

--------Referiu ainda que é intenção do Executivo solicitar a intervenção da Câmara Municipal de 

Góis para a área da estrada Vale do Ceira, sentido Sandinha à Cabreira, onde ruiu em anos 

anteriores uma barreira, que impediu a circulação por mais de uma semana. Pretende ainda fazer 

um levantamento dos problemas da iluminação pública para comunicar à Câmara Municipal de 

Góis, com o objetivo de solucioná-los. -----------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente proferiu que de facto existe muitos problemas que pretende resolver, no 

entanto o Executivo terá de estabelecer prioridades. -------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor Presidente da Junta que verificasse o ponto 

de situação do processo da Casa do Castelejo. Sugeriu que a Junta solicitasse às atuais proprietárias, 

a vinda delas a uma sessão da Assembleia de Freguesia para darem conhecimento da situação atual 

e das diligências entretanto tomadas. ------------------------------------------------------------------------- 

--------A senhora Manuela Costa solicitou a palavra para alertar para a proliferação de casas e 

caravanas à beira do rio, na zona designada Quinta, em Colmeal, sem cumprirem as regras, sem 

pagarem impostos, com esgotos possivelmente dirigidos para o rio, bem como a colocação de 

plataformas sobre o rio, construindo pequenas praias particulares em sítios onde as pessoas vão a 

banhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Referiu ainda o crime ambiental na Cortada, a União Progressiva da Freguesia do Colmeal 

comprometeu-se com a Autoridade para o Ambiente efetuar obras de embelezamento, no entanto 

até à presente data nada foi feito. -----------------------------------------------------------------------------

---------Continuou a sua intervenção alertando para a necessidade de serem realizadas obras no 

palco situado no Largo do Colmeal, arranjando uma maneira de tapá-lo, dar outro fim àquele 
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espaço, porque atualmente, no seu entender, aquela estrutura é muito feia e o largo é o ex-libris da 

aldeia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Também sugeriu que de futuro seja construída uma via à beira do rio na área da Quinta e 

Ponte, para as pessoas poderem dar pequenas caminhadas. -----------------------------------------------

---------Por fim, a senhora Manuela Costa declarou que aceitou participar neste mandato com o 

objetivo de fazer algo diferente, pretende contribuir para melhorar as condições e dar um aspeto 

diferente às aldeias, pois as pessoas vão referindo que nada mudou e que nada foi feito nos últimos 

vinte anos, pelo que espera que daqui a vinte anos não voltem a dizer o mesmo. ---------------------

--------O senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao senhor Presidente da Junta para este 

responder. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à proliferação de casas e caravanas à beira do rio, o senhor Presidente da 

Junta disse que vai reportar essa situação à Câmara Municipal de Góis. ------------------------------- 

--------Sobre as obras efetuadas no caminho para a Cortada, o senhor Presidente da Junta 

desconhece os trabalhos realizados porquanto ainda não foi lá, no entanto irá visitar quando tiver 

oportunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------No que concerne ao palco do Colmeal, o senhor Presidente da Junta referiu que foi a última 

obra que desenvolveu quanto presidente da Junta no seu último mandato, o que acabou por não ser 

concluída. Na altura aquela obra destinava-se a um museu ou espaço para colocar o espólio do 

Rancho Folclórico Serra do Ceira que se encontrava na Junta. Presentemente não se justifica uma 

vez que o Rancho entretanto está instalado no edifício da antiga escola primária do Colmeal. ------

--------No entender do senhor Presidente da Junta deveria ser alterado o espaço contíguo ao palco, 

onde se encontra o terraço de José Brás, em benefício do caminho de ligação ao centro. ------------

--------Sobre o espaço da antiga casa Freire, o Executivo pretende analisar a situação e ouvir as 

pessoas, de forma a encontrar a melhor solução a implementar naquele local. -------------------------

-------Acrescentou que há necessidade de requalificar o piso e substituir as mesas em madeira 

tratada no espaço designado por Cantinho da Saudade, em Colmeal. ----------------------------------- 

--------O senhor Presidente deu conhecimento sobre a sessão de apresentação barra esclarecimentos 

do Projeto de Reabilitação Fluvial do Rio Ceira – Obras Hidráulicas, inserido no Projeto Pré-

Definido três “Gestão da Bacia do Rio Ceira face às alterações climáticas”, o qual esteve presente 

a convite da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e do Presidente da Câmara 

Municipal de Góis. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Descreveu a apresentação, nomeadamente consistiu na exposição das ações que estavam 

previstas desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Referiu que ficou triste e preocupado quando constatou que não estava previsto efetuar 

qualquer intervenção no rio na área da União das Freguesias. --------------------------------------------

-------Proferiu que no seu anterior mandato, a Junta efetivou uma intervenção no açude da Ponte, 

caso contrário, hoje este já não existiria, há semelhança de outros que desapareceram. --------------

--------As azenhas que neste âmbito sejam intervencionadas, a CIM ficará com a posse 

administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Jorge Henriques reforçou a necessidade de recuperar a estrada de Ádela para a 
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serra, que é uma estrada centenária e poderá ser uma alternativa à estrada que liga Ádela à Selada 

das Eiras que está a ficar intransitável pelo menos em três pontos. --------------------------------------

--------Como mais ninguém desejou usar da palavra, entrou-se no quarto ponto da ordem de 

trabalhos “Regimento da Assembleia de Freguesia”. ------------------------------------------------------

--------Ninguém desejou efetuar qualquer observação, questão ou sugestão sobre o documento em 

apreço, pelo que o mesmo foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade e fica a 

constituir o anexo IV da presente ata. ------------------------------------------------------------------------

--------No quinto ponto da ordem de trabalhos “ Reorganização dos Serviços”, o senhor Presidente 

da Mesa concedeu a palavra ao senhor Presidente da Junta, que mencionou que este ponto prende-

se com o atendimento presencial nos pontos de atendimento do Cadafaz e da Cabreira, que se 

encontram suspensos e serão reabertos no início do mês de novembro do corrente ano. -------------

--------O senhor Presidente da Junta informou que irão observar o número de atendimentos durante 

o período de seis meses e depois será ajustado conforme as necessidades entretanto verificadas, no 

entanto é objetivo da Junta não encerrar nenhum ponto de atendimento. -------------------------------

--------Também é objetivo modificar a página da internet da Junta, torná-la mais atrativa e mantê-

la atualizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------No sexto ponto da ordem de trabalhos “Situação da Pedreira”, o senhor Presidente da Mesa 

concedeu a palavra ao senhor Presidente da Junta que explicou o ponto de situação em que se 

encontra a pedreira, designadamente foi considerada deserta pela Direção-Geral de Energia e 

Geologia, uma vez que não foram entregues pelo anterior Executivo os documentos solicitados por 

aquela entidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta descreveu todo o processo desenvolvido para legalizar a 

pedreira e no entender do atual Executivo, justifica-se manter a licença. No entanto, o senhor 

Presidente da Junta solicitou aos elementos da Assembleia de Freguesia que se pronunciassem 

sobre continuar o processo de licenciamento ou abandoná-lo. --------------------------------------------

-------O senhor Jorge Henriques entende que atualmente a mesma não se justifica. -------------------

-------O senhor Fernando Ramos entende que o licenciamento da pedreira é importante e uma mais-

valia, desde que bem pensado e fundamentado. ------------------------------------------------------------

--------A senhora Manuel Costa disse que pessoalmente é contra, no entanto deve se feito um estudo 

de custo versus benefício. -------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Luísa Duarte disse comungar da mesma opinião que a senhora Manuela Costa e 

questionou se há interesse na pedra por parte dos empreiteiros locais. ----------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta respondeu que terão de retirar alguma pedra até se encontrar a 

melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O Executivo irá analisar a situação. ------------------------------------------------------------------

--------Os pontos número um e quatro da ordem de trabalhos foram aprovados, por unanimidade, 

em minuta, para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------

--------Da parte do público interveio o senhor José Alberto Rodrigues, Vereador da Câmara 

Municipal de Góis, que cumprimentou os presentes e referiu, que no seu entender, a freguesia está 

bem entregue pois são pessoas conhecedoras do território. -----------------------------------------------
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--------O senhor Presidente da Mesa e o senhor Presidente da Junta agradeceram as palavras do 

senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta solicitou a palavra para informar que a Junta pretende 

descentralizar as reuniões do Executivo, de forma as pessoas poderem participar mais, e sugeriu o 

mesmo à Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

-------E não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada pelas onze horas e trinta minutos, 

dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros 

Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


