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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GOUVEIA 
(S. PEDRO E S. JULIÃO) 

 
ACTA Nº 2/2014 – Reunião da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Gouveia (S. 
Pedro e S. Julião), realizada no dia vinte e quatro de Junho de dois mil e catorze. ----------------------- 
----Aos vinte e quatro dias do mês de Junho do ano dois mil e catorze, na Sede da União de Freguesias de 

Gouveia (S. Pedro e S. Julião), pelas vinte horas, 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 Sousa e dos Senhores 

António Costa Simões, Rúben Figueiredo, Rui Nascimento, Miguel Meneses e Nuno China, em substituição 

do senhor José Maria Vicente ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 com 7 votos a favor e 2 abstenções dos senhores Miguel Menezes 

e Nuno China, abstenções justificadas por não terem estado presentes naquela reunião. -------------------------- 

---- A Senhora Presidente da mesa deu conhecimento de um oficio da Comissão Parlamentar do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Poder Local, dando conta da apresentação do Projeto-Lei nº 613/12, tendo 

por objectivo a alteração da denominação da União de Freguesias de  Gouveia (S. Pedro e S. Julião) para 

Freguesia de Gouveia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Aberto o período de inscrições para os membros que pretendessem intervir, verificou-se a inscrição dos 

seguintes membros, Rui Nascimento, Rúben Figueiredo, Costa Simões, Judite Portugal e Conceição 

Salvador.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Começou por ser dada a palavra a Rui Nascimento que iniciou a sua intervenção congratulando-se pela 

realização das comemorações do Dia do Trabalhador organizadas pela Freguesia e apresentou um 

agradecimento à Junta de Freguesia pela recepção aos atletas do “SpecialOlimpics”, pela forma como os 

acolheu e pelo lanche com que foram presenteados.------------------------------------------------------------------------- 

---- Interveio depois Ruben Figueiredo manifestando também o seu entusiasmo pela forma como 

decorreram as actividades das comemorações do 1º de Maio pois foram dinamizadas as vertentes 

desportivas e culturais, unindo as varias gerações, numa tentativa de redescobrir a cidade. Referiu também 

a forma agradável como decorreu apresentação do Livro “Os rapazes dos Tanques”, realçando por fim a 

dinâmica das colectividades da nossa cidade com as recentes acções realizadas pelo Grupo Escola Velha-

Teatro de Gouveia, Orfeão da Santa Casa e Rancho Folclórico de Gouveia.---------------------------------------------- 

---- Foi de seguida dada a palavra a Costa Simões para assinalar o falecimento recente do Senhor Hermínio 

da Purificação uma pessoa simples, mas um benemérito das nossas colectividades, em especial da 

Sociedade Musical Gouveense..----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Depois, foi a vez de Judite Portugal usar da palavra para congratular o executivo pela sessão organizada 

para a apresentação da coleção de Postais da autoria de Fernando Gonçalves, uma iniciativa que alia bem a 

preservação e divulgação do nosso património, ao mesmo tempo que promove uma actividade artística de 

indiscutível mérito; perguntou de seguida a razão de se manter há tantos meses um autêntico ”estaleiro” 

numa das principais entradas de Gouveia, junto à ponte, sem que se veja qualquer tipo de movimentação; 

referiu também que na rua Casimiro Andrade se encontram as pedras no passeio, que se encontra em 

remodelação, sem qualquer tipo de vedação ou aviso, podendo colocar em risco a segurança de quem por 

aí transita, seja a pé ou de carro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Usou depois da palavra Conceição Salvador para se congratular pela concretização de duas iniciativas 

recentes da Freguesia: o alargamento da “rede wireless” e a apresentação do novo site da Freguesia, 

enaltecendo o importante acervo fotográfico, de grande importância histórica, que pode ser visto naquela 

página da internet.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Findas as intervenções, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que iniciou a sua 

intervenção referindo que sentiu a necessidade de retomar as comemorações do 1ª de Maio, por a mesmas 

terem deixado de ser realizadas pelo Sindicato dos Texteis, tendo tido a preocupação de aliar a tradição das 

comemorações à salutar prática desportiva e à componente cultural.---------------------------------------------------- 

---- Agradecendo a Rui Nascimento as suas palavras, o Senhor Presidente da Junta referiu que foi uma honra 

e um prazer receber os atletas “specialOlimpics” nas instalações da Freguesia e ter convivido com pessoas 

tão excepcionais; aludiu depois à referência feita pelo Senhor Costa Simões em relação ao falecimento do 

Senhor Hermínio da Purificação com quem partilha a ideia de um Homem bom, amigo de Gouveia e das 

suas colectividades. Em relação à edição da coleção de postais do pintor Fernando Goncalves, referiu que 

foi a materialização de uma ideia, a da divulgação da cidade do ponto de vista patrimonial e artístico e que, 

a avaliar pela receptividade, foi uma iniciativa que correu muito bem. Sobre a questão colocada pela 

Senhora Judite Portugal sobre inestético e perigoso “estaleiro” colocado junto ao posto de turismo, o 

Senhor Presidente da Junta disse que o mesmo serve de apoio às obras de reabilitação do Jardim de Viriato 

(também conhecido por Jardim “Jaleca”) e às obras de reconversão urbanística da Ribeira; reconhece que 

efectivamente já passou demasiado tempo para que tal estaleiro ainda ali se mantenha, mas a verdade é 

que tal só acontece devido à morosidade, para não dizer atraso, das obras na Ribeira, já que em relação ao 

jardim de Viriato, os trabalhos estão praticamente finalizados, não havendo necessidade de estaleiro. Sobre 

a extensão da rede de internet sem fios e do novo site da Freguesia, o Senhor Presidente refere que se 

tratou do cumprimento de dois compromissos assumidos por este executivo que agora se vêem 

concretizados para satisfação das pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Judite Portugal pediu novamente a palavra, para perguntar como estava a situação do canil municipal; o 

Senhor Presidente referiu que esse assunto tem sido recorrente, tendo havido já várias abordagens junto 

da Câmara Municipal e, até, na Assembleia Municipal; sabe que no orçamento municipal há um valor 

inscrito para a construção de um novo canil municipal e, por isso, irá continuar a pugnar pela sua 

concretização, já que se trata de um equipamento imprescindível para a nossa Cidade. ----------------------------

---- II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- PONTO 1: Proposta: Alteração da designação do nome da Freguesia----------------------------------------------- 

---- Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia lembrou 

que a alteração do nome da Freguesia era um compromisso desde sempre assumido e que, neste caso, 

tinha cumprido com o seu papel já que em devido tempo havia oficiado à Comissão especializada da 

Assembleia da República e a todos os Grupos Parlamentares no sentido de viabilizarem a nossa pretensão 

com a apresentação de projectos de lei que fossem nesse sentido; tem conhecimento que os grupos do 

PSD/CDS e do PS têm programadas iniciativas legislativas com esse fim, aliás como se tomou conhecimento 

pela leitura do expediente desta sessão, pelo que os órgãos do Município e da Freguesia são instados, como 

determina a legislação em vigor, a pronunciar-se e a dar parecer sobre a alteração da designação da 

Freguesia. Daí submeter à Assembleia de Freguesia a proposta, também já aprovada pelo executivo, no 

sentido de se viabilizar a alteração da designação da Freguesia, simplesmente para “Freguesia de Gouveia” 

(Doc. 2 anexo a esta Acta).------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----Não se registando qualquer intervenção por parte dos senhores membros da Assembleia, foi a proposta 

colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 
PONTO 2: Proposta: Regulamento do Programa de Ocupação de Tempos Livres------------------------------------ 
---- Coube ao Senhor Presidente da Junta fazer a apresentação da proposta de regulamento do programa de 

ocupação dos tempos livres da Freguesia (Doc. 3 anexo a esta Axcta), dizendo que, no fundo, se trata de 

materializar uma iniciativa que já vinha da agregada Freguesia de S. Pedro e que havia, agora, de dar-lhe a 

expressão territorial das duas freguesias urbanas; trata-se de um programa que visa envolver os jovens de 

Gouveia em actividades socialmente relevantes, promovidas pelas colectividades e instituições, e de 

interesse para a comunidade, um pouco nos moldes do extinto programa que o antigo Instituto da 

Juventude promovia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Não se registando intervenções por parte dos Senhores membros da Assembleia, foi a proposta 

colocada à votação tendo sido aprovada com cinco votos a favor e quatro abstenções.----------------------------- 
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PONTO 3: Proposta: Regulamento de Atribuição de Subsídios ------------------------------------------------------------ 
--- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a apresentação da proposta de Regulamento de 

Atribuição de Subsídios (Doc. 4 anexo a esta Acta), justificando-a pela necessidade de uniformizar critérios 

para apoio das colectividades por parte da Freguesia e, ao mesmo tempo, conferir a maior justiça e 

transparência aos actos de atribuição de apoios ás colectividades, associações e instituições da nossa 

Cidade; referiu que a Freguesia tem previstos oito mil euros no seu orçamento para apoiar as associações 

locais e que esse valor corresponde, grosso modo, ao somatório dos valores atribuídos pelas anteriores 

Freguesias de S. Pedro e S. Julião, sendo pois necessária a definição de um quadro de normas e critérios que 

permita atribuir os apoios, financeiros ou logísticos, de uma forma justa e clara.------------------------------------- 

---- Interveio o Senhor Rui Nascimento para sugerir e defender que um dos critérios poderia ser a inclusão, 

no regulamento, a obrigatoriedade de as colectividades apresentarem o seu plano anual de actividades e o 

respectivo orçamento para se avaliar do mérito e da escala do apoio a atribuir.--------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Junta referiu que tal requisito não era indispensável, já que uma coisa é um 

plano que se propõe executar e outra é a sua efectiva execução, pelo que na sua óptica seria fácil valorizar 

um critério que pudesse corresponder a um “bonito” plano de intenções, muito bem elaborado e recheado 

de acções e que, depois, na prática nem sequer seria cumprido; na sua perspectiva, conhecendo-se como se 

conhece o universo e o trabalho desenvolvido pelas colectividades e associações locais, seria talvez mais 

interessante, em vez do plano, vir a consultar e a avaliar as prestações de contas das colectividades e 

associações.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Não se registando mais intervenções por parte dos Senhores membros da Assembleia, foi a proposta 

colocada à votação, tendo sido aprovada com cinco votos a favor e quatro abstenções.---------------------------- 

PONTO 4: Proposta: Regulamento do Passeio Sénior ------------------------------------------------------------------------ 
--- Entrados neste ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Junta fez a apresentação da 

proposta do executivo de regulamentar o acesso aos passeios seniores da Freguesia (Doc. 5 anexo a esta 

Acta), na mesma perspectiva de uniformizar critérios para todo o território da Freguesia, bem como para o 

seu universo de pessoas integrantes do escalão que normalmente se designa por “terceira idade”, partindo 

dos hábitos entretanto adquiridos nas experiências de S. Pedro e S. Julião.--------------------------------------------- 

---- Não se registando intervenções por parte dos Senhores membros da Assembleia, foi a proposta 

colocada à votação, tendo sido aprovada com cinco votos a favor e quatro abstenções----------------------------- 

PONTO 5: Informação do Senhor Presidente da Junta ----------------------------------------------------------------------- 
---- A informação do Senhor Presidente da Junta sobre o desenvolvimento da mais recente actividade da 

Freguesia (Doc. 6 anexo a esta Acta) foi atempadamente prestada por escrito, não se registando 

intervenções nem pedidos de esclarecimento por parte dos Senhores membros da Assembleia de 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 6: Outros assuntos de interesse para a Freguesia ------------------------------------------------------------------ 

---- Entrados no último ponto da ordem de trabalhos, não se registaram intervenções por parte dos 

senhores membros da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------- 

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não se registou presença de público.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Não se registando mais intervenções e não havendo mais assuntos a tratar, foi a reunião dada por 

encerrada, da qual se lavrou a presente acta que, depois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da 

mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Mesa: 

 

A 1ª Secretária: 

 

A 2ª Secretária: 

 
 


