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ATA NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E DEZOITO 

 

--------Aos dias trinta do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas 

dezassete horas, no edifício administrativo do Cadafaz, 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 um barra dois mil e dezoito; --------

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

--------Terceiro: - Discussão de assuntos de interesse para a Freguesia; ------------

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

--------Quarto: - Discussão e votação da Segunda Revisão ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano referente ao exercício de 2018;----------------------------

--------Quinto: - Discussão e votação de autorização para celebrar um Contrato de 

Arrendamento Florestal à Navigator Forest Portugal, S.A.; --------------------------

--------Sexto: - Delegação de competência da Junta de Freguesia para efeitos de 

celebração de parcerias com a Assembleia de Compartes da Freguesia do Colmeal 

para ações de florestação, quando estejam em causa projetos que envolvam 

terrenos contíguos de ambas as entidades e quando tal for benéfico para os 

terrenos propriedade da União das Freguesias; ----------------------------------------

--------Sétimo: - Discussão e votação de autorização para celebração de um 

Protocolo com a União Recreativa do Cadafaz para cedência do espaço onde 

funciona a casa de convívio do Cadafaz. -----------------------------------------------

--------Presidiu a sessão o presidente da mesa, senhor Daniel Martins Neves, que 

foi secretariado pelos senhores José Braz Victor, na qualidade de primeiro 

secretário e José Nunes Alves de Almeida, na qualidade de segundo secretário. - 

--------Feita a chamada, além dos componentes da mesa, encontravam-se 

presentes as senhoras Maria Emília Simões Gaspar Vidal, Paula Alexandra 

Almeida Alves e o senhor Mário de Almeida Fragoso, membros da assembleia. 

O senhor Gonçalo Manuel de Jesus Martins faltou. -----------------------------------

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

Assembleia funcionasse, o presidente da mesa declarou aberta a sessão. ----------

--------No primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Aprovação da ata número um 

barra dois mil e dezoito.” -----------------------------------------------------------------

--------Após a sua leitura, foram efetuadas, por consenso, algumas alterações de 

forma, sendo a ata aprovada por unanimidade. No entanto, os senhores Maria 

Emília Simões Gaspar Vidal e José Nunes Alves de Almeida não participaram na 

votação por não terem estado presentes na sessão anterior. --------------------------
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-------No segundo ponto da ordem de trabalhos: “ Informação sobre o expediente 

da Assembleia de Freguesia”, o senhor presidente da mesa deu conhecimento do 

seguinte expediente: -----------------------------------------------------------------------

--------a) E-mail do membro da Assembleia de Freguesia, senhor Gonçalo Manuel 

de Jesus Martins, a justificar a sua falta a esta sessão; --------------------------------

--------A mesa aceitou a justificação apresentada e considerou a falta justificada. 

Esta missiva fica a constituir o anexo I da presente ata. ------------------------------

--------b) O senhor presidente da mesa deu conhecimento da correspondência 

trocada com a Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Góis, sobre o agendamento de uma visita para apresentação do trabalho que 

aquela Comissão desenvolve. Este documento fica a constituir o anexo II desta 

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

--------Entrando-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 a última sessão da assembleia até à presente data. Este 

documento fica a constituir o anexo III da presente ata. ------------------------------

--------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra à senhora Presidente da 

Comissão da Proteção de Crianças e Jovens de Góis que apresentou aos presentes 

o trabalho que a referida Comissão desenvolve no âmbito da promoção dos 

direitos das crianças e jovens do concelho de Góis. -----------------------------------

--------O senhor presidente da mesa agradeceu a apresentação, que considerou 

uma ação de sensibilização. No seu entender o Executivo, por estar mais próximo 

da população, deve estar mais atento. ---------------------------------------------------

--------O senhor Mário Fragoso disse que tomou conhecimento através do 

facebook da visita do Senhor Embaixador da Noruega e do Senhor Secretário de 

Estado do Ambiente ao território da União das Freguesias e solicitou ao 

Executivo que o informasse sobre o que se passou na visita. ------------------------

--------O senhor presidente da Junta referiu que não pode estar presente, devido a 

outros compromissos, porém a Junta de Freguesia esteve representada pela 

senhora tesoureira, Andreia Sofia Oliveira, à qual deu a palavra. -------------------

--------A senhora tesoureira informou que esteve presente no encontro no Lagar 

da Cabreira, descreveu de forma sucinta a visita, mencionou que, no âmbito do 

fundo norueguês no local, foi efetuado uma apresentação do projeto, foi ainda 

explicado o motivo da escolha ter recaído no rio Ceira e o objetivo da visita era 

desbloquear a verba para o projeto. ------------------------------------------------------ 
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--------O senhor Mário Fragoso alertou para o estado de perigosidade que se 

encontram as casas do Porto das Bestas, limites do Cadafaz, que ameaçam ruir, a 

qualquer momento, para a via pública. --------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta disse que a Câmara Municipal de Góis já 

tinha conhecimento da situação. ---------------------------------------------------------

--------A senhora Maria Emília Vidal questionou o Executivo sobre se as bocas-

de-incêndio e o depósito de água estão operacionais. Perguntou ainda se a Junta 

tem alguma chave. -------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta informou que as bocas-de-incêndio são da 

responsabilidade da Câmara Municipal. E informou que a Câmara tem previsto 

efetuar uma visita às bocas-de-incêndio para tomar conhecimento do seu estado. 

E em relação à chave, respondeu que a Junta não tem. -------------------------------

--------O senhor José Braz Victor referiu que as bocas-de-incêndio são intocáveis, 

pois a população e a Junta não lhe podem mexer, apenas a Câmara e os 

Bombeiros. ----------------------------------------------------------------------------------

--------A senhora Paula Alves questionou o Executivo sobre as diligências 

tomadas, nomeadamente se tem exercido alguma pressão no sentido do 

restabelecimento das comunicações em falta. ------------------------------------------

--------O senhor Mário Fragoso sugeriu comunicar à ANACOM. ------------------

--------O senhor presidente da Junta deu a palavra ao secretário da Junta, senhor 

António Jorge Henriques, para responder a esta questão uma vez que recebeu a 

TVI para fazer uma reportagem sobre este assunto. -----------------------------------

--------O senhor secretário da Junta deu conhecimento que a TVI contactou a 

Altice para saber o ponto de situação, e esta respondeu-lhe que ia averiguar a 

situação do motivo pelo qual ainda não estar tudo restabelecido. -------------------

--------Na opinião do senhor presidente da mesa, a Câmara Municipal de Góis é 

a entidade local que terá mais peso e poderá fazer mais pressão nos contactos a 

efetuar com a Altice. -----------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da mesa questionou o Executivo sobre o ponto de 

situação da Casa do Castelejo, designadamente se já indagou junto da empresa 

SATANSPORT sobre se esta já efetuou as diligências necessárias junto da 

Câmara Municipal de Góis, aprovadas na última sessão da Assembleia, com o 

objetivo de iniciar as obras. ---------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta respondeu que não. -----------------------------

--------O senhor presidente da mesa sugeriu ao Executivo proceder ao envio de 

um ofício à referida empresa no sentido de se inteirar do ponto de situação, uma 

vez que o tempo concedido pela assembleia está a terminar. ------------------------
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--------Sobre os assuntos mencionados, durante a reunião, relacionados com a 

Câmara Municipal de Góis, o senhor presidente da mesa sugeriu que a Junta de 

Freguesia desse conhecimento dos mesmos à Câmara Municipal de Góis. --------

--------Entrando no primeiro ponto da ordem do dia “Discussão e votação da 

Segunda Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano referente ao 

exercício de 2018”. ------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da 

Junta que explicou que a revisão prende-se principalmente com a aprovação da 

candidatura ao PDR2020 relativamente ao incêndio de outubro de dois mil e 

dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da mesa perguntou se só agora foi aprovado, ao qual 

o senhor presidente da Junta respondeu que sim, que foi aprovado em maio 

último. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------A senhora Paula Alves questionou se a Junta se já adquiriu o edifico do 

posto médico da Cabreira. ----------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta referiu que ainda não foi adquirido, mas 

encontram-se na fase de negociação. ----------------------------------------------------

--------Como mais ninguém desejou usar da palavra, o mesmo foi colocado à 

votação, tendo sido aprovado por cinco votos a favor e uma abstenção. Este 

documento fica a constituir o anexo IV da presente ata. ------------------------------

--------No quinto ponto da ordem de trabalhos " Discussão e votação de 

autorização para celebrar um Contrato de Arrendamento Florestal à Navigator 

Forest Portugal, S.A.”. ---------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da mesa concedeu a palavra ao senhor presidente da 

Junta que se disponibilizou para prestar os esclarecimentos que os elementos da 

assembleia entendam como necessários. ------------------------------------------------

--------A senhora Maria Emília Vidal perguntou qual o motivo por uma parte da 

parcela a alugar ser apenas por doze anos. ----------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta esclareceu que a Navigator não pretende fazer 

nenhuma intervenção nessa parcela, optando pela manutenção das árvores já 

plantadas. ------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta mencionou ainda as razões pelo Executivo 

optar pela renda fixa, nomeadamente será uma receita garantida anual. ----------- 

--------O senhor presidente da mesa manifestou a sua concordância com opção do 

Executivo, e como mais ninguém desejou usar da palavra, colocou o ponto à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Os documentos do presente ponto 

constituem o anexo V da presente ata. --------------------------------------------------
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--------A Junta de Freguesia solicitou a retirada do sexto ponto da ordem de 

trabalhos, “Delegação de competência da Junta de Freguesia para efeitos de 

celebração de parcerias com a Assembleia de Compartes da Freguesia do Colmeal 

para ações de florestação, quando estejam em causa projetos que envolvam 

terrenos contíguos de ambas as entidades e quando tal for benéfico para os 

terrenos propriedade da União das Freguesias”, em virtude de se ter verificado na 

última semana não ser viável, para já, uma candidatura a fundos, em conjunto 

com a Assembleia de Compartes da Freguesia do Colmeal. -------------------------

--------Os elementos da Assembleia concordaram com a retirada do mencionado 

ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------De seguida, no último ponto da ordem e trabalhos “Discussão e votação de 

autorização para celebração de um Protocolo com a União Recreativa do Cadafaz 

para cedência do espaço onde funciona a casa de convívio do Cadafaz”. ----------

--------O senhor presidente da Junta explicou o motivo da intenção de celebrar o 

protocolo, nomeadamente a formalização da cedência, uma vez que a União 

Recreativa do Cadafaz já utiliza o mencionado edifício. -----------------------------

--------Como ninguém desejou usar da palavra, o senhor presidente da mesa 

colocou o pedido de autorização à consideração da assembleia, que aprovou por 

unanimidade. O documento constituí o anexo VI da ata. -----------------------------

--------No espaço dedicado ao público, o senhor Valdemar Nunes solicitou que 

fosse revisto o prazo mencionado na minuta do protocolo enviado pela Junta à 

União para apreciação. --------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta informou que aquela era proposta da Junta e 

tinha sido elaborada em conformidade com outros protocolos semelhantes já 

existentes na autarquia.---------------------------------------------------------------------

--------O senhor Valdemar Nunes disse que a Direção da União Recreativa do 

Cadafaz irá reunir-se e posteriormente comunicará se concorda com aquela 

minuta ou não. ------------------------------------------------------------------------------

--------A senhora Paula Alves questionou se a Junta tinha dívidas aos 

funcionários. --------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor presidente da Junta respondeu que não. -----------------------------

--------Os pontos da ordem do dia foram aprovados por unanimidade em minuta. 

--------E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião quando eram 

dezoito horas e quarenta e cinco minutos, dela se lavrando a presente ata que vai 

ser sujeita a aprovação e assinada na próxima sessão ordinária da Assembleia. -- 

 

 


