
ATA NÚMERO QUATRO 

--------Aos dias dezassete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

dezasseis horas, na casa de convívio de Ádela, reuniu em sessão ordinária 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: - Aprovação da ata número três barra dois mil e vinte e dois; -----------

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

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

--------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 pela senhora Maria Manuela Ferreira da Costa Monteiro Fonseca, na qualidade de 

segunda secretária, em substituição do senhor Fernando Alves Brás Ramos. -------------

--------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontrava-se presente a 

senhora Luísa Maria Brás Duarte. Os senhores António Jorge Henriques de Almeida, 

Andreia Sofia dos Santos Oliveira e Fernando Alves Brás Ramos faltaram. --------------

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

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

--------Antes de entrar na ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Mesa agradeceu à 

Comissão de Melhoramentos de Ádela a cedência das instalações para a concretização 

da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Entrou-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata número 

três barra dois mil e vinte e dois”. --------------------------------------------------------------- 

--------Após a leitura da ata, esta foi aprovada por unanimidade. Em conformidade com 

o número três, do artigo trigésimo quarto do Código do Procedimento Administrativo, 

os membros Maria Manuela Ferreira da Costa Monteiro Fonseca e Luísa Maria Brás 

Duarte não participaram na votação por não terem estado presentes nas sessões a que 

respeitam as atas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

o senhor Presidente da Mesa informou que apenas foi rececionado os e-mails dos 

senhores António Jorge Henriques de Almeida e Fernando Alves Brás Ramos a 

justificar a sua ausência na presente sessão, cujo a Mesa aceitou e considerou as faltas 

justificadas. Os e-mails constituem o anexo I e II da presente ata. A senhora Andreia 

Sofia dos Santos Oliveira até ao momento não enviou a justificação, no entanto, 

conforme estipulado pela lei, tem cinco dias após a sessão para justificar a sua ausência.  

--------De seguida entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos: “ Discussão de 

assuntos de interesse para a Freguesia”. --------------------------------------------------------

--------A Junta de Freguesia procedeu à distribuição do relatório da atividade 

desenvolvida desde um de junho de dois mil e vinte e dois a catorze de setembro de dois 

mil e vinte e dois. Este documento fica a constituir o anexo III da presente ata. --------- 



--------O senhor Presidente da Junta agradeceu à Comissão de Melhoramentos de Ádela 

a forma como acolheu esta reunião e a cedência das suas instalações para a realização 

da mesma. Sublinhou que é muito importante ir ao encontro das populações, pois nem 

todos podem deslocar-se. É igualmente importante que as pessoas estejam presentes e 

coloquem os seus problemas. Congratulou-se com a sala cheia, que reconhece que 

também se deve ao empenho da coletividade. ------------------------------------------------- 

--------O senhor Presidente da Junta informou o ponto de situação da Pedreira, 

nomeadamente deu conhecimento da visita de dois agentes da ASAE, que queriam obter 

informações sobre a Pedreira. Referiu que quando as Pedreiras são declaradas desertas, 

como foi o caso da pedreira da freguesia, é normal a verificação da situação in loco por 

parte daquela autoridade. -------------------------------------------------------------------------

--------Informou que o técnico virá ao campo para elaborar o processo para uma pedreira 

de nível II, que não é complexo e apenas carece do licenciamento da Câmara Municipal. 

---------Há semelhança das reuniões anteriores, o senhor Presidente da Junta deu 

conhecimento ao público presente o ponto de situação dos projetos relativos aos 

incêndios de junho e outubro ocorridos no ano de dois mil e dezassete, bem como o 

facto de a Junta se encontrar condicionada a nível financeiro, não podendo assumir o 

custo de obras, enquanto não solucionarem esta situação. ----------------------------------- 

--------O senhor Presidente da Junta divulgou a intenção da Câmara Municipal de Góis 

de realizar uma reunião do Executivo descentralizada na nossa freguesia, que irá 

decorrer no próximo mês de outubro. Disse que assim que tiver conhecimento da data, 

informará as coletividades para poderem estar presentes e colocarem as suas questões. 

--------O senhor Presidente mencionou a situação dos imóveis degradados existentes no 

território da freguesia, cujo são da responsabilidade do Presidente da Junta comunicar 

à Câmara, tal como tem feito. Entretanto já foi solucionado uma situação no Cadafaz. -

--------Referiu que os serviços da Câmara Municipal de Góis já iniciaram a limpeza das 

estradas municipais na área da freguesia. ------------------------------------------------------

--------Informou que é sua pretensão expor a situação de falta de rails de proteção, em 

vários locais das diversas estradas da freguesia, ao Executivo da Câmara Municipal de 

Góis na reunião a realizar na União das Freguesias. ------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta proferiu que tem insistido junto do Executivo da 

Câmara Municipal para que seja efetuada a delegação de competências, até porque a 

Junta tem substituído a Câmara na resolução de algumas situações, como por exemplo 

a limpeza das aldeias, que é da responsabilidade da Câmara. -------------------------------

--------Relativamente às comunicações, o senhor Presidente da Junta deu conhecimento 

do levantamento efetuado pela Junta e encaminhado para uma pessoa, quadro superior 

da MEO, no sentido de serem melhoradas as infraestruturas existentes em toda a 

freguesia, de forma a todas aldeias terem acesso a estas. ------------------------------------

--------O senhor Presidente da Junta deu conhecimento da manifestação de interesse do 

Presidente e Vice-Presidente da Direção da União Recreativa do Cadafaz em esta 



coletividade tomar posse do edifício onde funciona a casa de convívio do Cadafaz, que 

é propriedade da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. O senhor Presidente 

referiu que os mencionados senhores alertaram para a existência de uma deliberação 

tomada pela Junta e Assembleia de Freguesia de Cadafaz, no ano de dois mil e doze, no 

sentido de doar aquele edifício à União Recreativa do Cadafaz. No último mandato 

autárquico tinha sido estabelecido um protocolo entre a União das Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal e a União Recreativa do Cadafaz a ceder gratuitamente aquele 

imóvel para utilização, contudo a titularidade continuaria a ser da União das Freguesias. 

A propósito desta situação, o Executivo auscultou algumas pessoas da antiga freguesia 

de Cadafaz sobre a opinião destas, e todos demonstraram concordarem com esta 

situação, porém foi entendimento geral colocar algumas restrições. O Executivo da 

Junta não vê qualquer inconveniente desde que seja salvaguardada algumas situações 

como o edifício não poderá ser vendido, alugado, objeto de penhora e em caso de 

extinção daquela coletividade, o edifício reverterá à União das Freguesias, também será 

salvaguardada a sua utilização por parte da Junta de Freguesia, como por exemplo 

quando há eleições, que deve sobrepor a qualquer outra atividade. O senhor Presidente 

da Junta disse que o Executivo irá, no futuro, colocar este assunto à Assembleia de 

Freguesia para apreciação e votação. ----------------------------------------------------------- 

---------A senhora Manuela Costa interveio sobre situações que os Colmealenses 

gostariam de ver resolvidas, designadamente o miradoiro “ Cantinho da Saudade, cujas 

mesas de madeira estão podres, o piso deve ser reparado e a placa alusiva àquele espaço 

encontra-se tapada pelo arbusto, que deve ser podado. Sugeriu que o encosto dos 

bancos, em granito, ali existentes poderiam ser utilizados em tampos de mesas com 

estrutura de suporte em metal. Referiu a falta de limpeza junto ao rio na área da Quinta, 

e que a mesma deveria ser prolongada até à Ponte, criando naquele percurso uma zona 

de lazer, permitindo às pessoas deslocarem-se da zona de banhos da Ponte, que no Verão 

fica lotada. Mencionou novamente as casas de campismo que estão a ser colocadas na 

Quinta, à beira do rio, sem licenciamento e desconhecendo-se as condições, pois 

possivelmente os dejetos iram para o rio. Considera esta situação urgente e carece de 

uma resolução urgente. ---------------------------------------------------------------------------

---------No que concerne ao “Cantinho da Saudade”, o senhor Presidente da Junta 

respondeu que é intenção da autarquia substituir as mesas por outras semelhantes, 

apenas ainda não foi efetuado porque o fornecedor encerrou no início de setembro para 

férias. Assim que possível, vão adquiri-las mas só serão colocadas após o inverno. O 

senhor Presidente acrescentou que a correção e beneficiação daquele espaço era 

prioritário, no entanto, tal como já mencionou no início do ponto em discussão, só irá 

iniciar a obra após o encerramento de contas dos projetos referentes aos incêndios. ----

---------Sobre a situação de campismo e a implementação de uma casa de madeira, o 

senhor Presidente da Junta esclareceu que tem insistido junto da Câmara Municipal, 

inclusive já referiu o assunto numa reunião de Câmara, entretanto já foi contactado pelo 



Eng.º César Ribeiro, técnico da Câmara, que se disponibilizou a efetuar uma visita ao 

local na próxima semana. -------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Junta mencionou que antes do Verão procederam a obras 

de beneficiação nos vestiários e sanitários da zona balnear da Ponte, designadamente 

pinturas, mas durante o mês de agosto foram vandalizados com grafitis. Salientou que 

é pretensão do Executivo construir um muro e criar um espelho de água na parte de 

baixo da Ponte que irá proporcionar mais espaço para os banhistas usufruírem. Também 

é intenção do Executivo criar um pequeno percurso entre a Quinta e a Ponte, mas deverá 

haver disponibilidade dos proprietários em colaborar na cedência de passagem. Só 

assim a Junta poderá efetuar a limpeza. --------------------------------------------------------

---------A senhora Manuela Costa referiu que todas as terras têm um baloiço e que está 

disponível para suportar o custo da colocação de um na área do Colmeal, porém 

necessita do apoio da Junta, nomeadamente a cedência de um espaço na Portela para a 

colocação deste. ------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Junta disse que o Executivo da União das Freguesias 

com certeza não verá qualquer inconveniente. ------------------------------------------------ 

---------O senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao público. ----------------------

---------A senhora Maria dos Anjos, de Ádela, solicitou a reposição do caminho para o 

Barroco da Horta, cujo se encontra interrompido, desde o ano de dois mil e dezoito. Os 

proprietários têm de passar pelos terrenos privados. ------------------------------------------ 

---------A senhora Natalina, de Ádela, solicitou a reparação do caminho público, onde 

caiu uma parede, situado ao fundo do largo. --------------------------------------------------- 

---------O senhor Acácio Paula, na qualidade de representante da Comissão de 

Melhoramentos de Ádela, agradeceu a escolha daquele espaço para a realização da 

reunião da Assembleia, bem como saudou todos os presentes. Solicitou a colaboração 

da Junta de Freguesia no sentido de esta interceder junto da Câmara Municipal de Góis 

para ser demolida a casa em ruínas e construir o respetivo muro, que permitirá o 

alargamento de uma curva apertada no centro da aldeia. Alertou para a situação das 

casas que ameaçam ruir para a via pública. Solicitou ainda a limpeza de vários caminhos 

junto a aldeia. Solicitou também a reparação do abrigo à entrada da aldeia. Salientou o 

atraso na limpeza dos arruamentos da aldeia. --------------------------------------------------

---------O senhor Fernando Nunes, de Ádela, saudou os membros da Assembleia de 

Freguesia, do Executivo da Junta e todo o público presente, congratulando-se com a 

descentralização das reuniões da Junta e da Assembleia. Referiu que enviou um e-mail 

ao senhor Presidente da Junta de Freguesia com algumas necessidades sentidas em 

Ádela, que desde já agradece que sejam apresentadas na sessão da Assembleia 

Municipal de Góis, nomeadamente o alcatroamento da rua principal que se encontra 

com o piso em mau estado, o alerta para a canalização de água para combate a incêndios 

só está efetuada até à entrada da povoação e não está ligada às bocas de incêndio 

existentes e para a existência de casas que arderam no incêndios do ano de dois mil e 



dezassete e ameaçam ruir colocando em perigo os moradores. -----------------------------

---------O senhor Amílcar de Almeida entregou uma missiva sobre as necessidades 

sentidas pelos moradores da aldeia do Açor e solicitou que o senhor Presidente da Junta 

dê conhecimento destas à Câmara Municipal de Góis, uma vez que a maioria são da 

competência daquela entidade. Este documento fica a constituir o anexo IV da presente 

ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Maria Augusta Fontes solicitou a reconstrução de uma parede de um 

caminho público, localizado na “Nespereira”, mencionou que aquela parede caiu 

aquando andaram a proceder à concretização do projeto de restabelecimento da área 

ardida após o incêndio de outubro de dois mil e dezassete. ----------------------------------

----------O senhor João Lourenço manifestou a sua esperança no mandato atual do 

Presidente da Junta, pois foi uma pessoa que já fez muito pela Freguesia nos mandatos 

anteriores. Lamenta que a Junta de Freguesia não tenha disponibilidade financeira para 

fazer melhoramentos. No seu entender a Junta tem de pressionar e reivindicar o apoio 

do Município. --------------------------------------------------------------------------------------

----------Alertou para o ponto de situação da estrada de Ádela, entre esta aldeia e a 

Salada das Eiras, que está na iminência de ruir. Referiu que os funcionários da APIN 

quando vem reparar as roturas de água não tapam os buracos. Sugeriu à Junta arranjar 

uns painéis para utilizarem aquando da limpeza dos arruamentos, de forma a evitar que 

as pedras batam nas portas e nas janelas, danificando-as, bem como em vez de usarem 

soprador, deveriam usar o aspirador, pois com o soprador o lixo entra em casa pela 

soleira das portas e entra nas varandas. Referiu ainda a necessidade de construir um 

tanque de Defesa da Floresta Contra Incêndios junto da Nossa Senhora da Luz bem 

como arborizar os terrenos da Junta situados naquele lugar de forma a jardinar aquele 

espaço. Conjuntamente com a senhora Felisbela solicitou a regularização da estrada 

para o Porto do Gato, que foi cortada para o Porto Ribeiro. ---------------------------------

----------O senhor Presidente da Junta disse que tomou nota de todas as pretensões e que 

as mesmas serão objeto de análise.-------------------------------------------------------------- 

----------O senhor Presidente da Junta agradeceu a participação do público. -------------

----------E não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada pelas dezoito horas e 

trinta minutos, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelos membros Mesa. ------------------------------------------------------------------ 


