Freguesia de Gouveia
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ACTA Nº 3/2015 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia
trinta de Setembro de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------------ Aos trinta dias do mês de Setembro 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 Rúben Figueiredo, António Costa Simões, José Maria Vicente, Miguel
Meneses e Rui Nascimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 duas abstenções dos membros que
não estiveram presentes na última sessão de Assembleia de Freguesia. --------------------------------------Não havendo expediente e não se tendo verificado inscrições de algum membro da Assembleia
de Freguesia para intervenção, a Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta
de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia iniciou a sua intervenção saudando todos os
presentes e expressando o desejo de que todos tivessem gozado umas boas férias. Continuou
a sua intervenção congratulando-se com mais um aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Gouveia e aludiu ao bom desempenho da corporação no combate
ao devastador incêndio deste verão no Parque Natural da Serra da Estrela onde arderam mais
de dois mil hectares de mato e floresta.------------------------------------------------------------------------- Fez, de seguida, referência à comemoração próxima de mais um Dia 5 de Outubro, data
que tendo deixado de ser considerada “feriado nacional”, não deixa de ter um significado
importante numa terra como Gouveia, recheada de ilustres figuras da República e que muito
honram a História de Gouveia.------------------------------------------------------------------------------------ A propósito, aliás, das comemorações dos 150 anos do nascimento de Fernão Botto
Machado, insigne figura republicana, natural de Gouveia, cuja efeméride se tem estado a
comemorar com grande brilho e que muito tem contribuído para a divulgação do seu nome e
da sua importante prestação na implantação e consolidação da I Republica.--------------------------- Referiu-se, depois, à realização da mais umas Festas do Senhor do Calvário e que, sem
pretender fazer um balanço exaustivo deste importante acontecimento, considera que é um
certame que tem vindo a perder peso e importância no contexto das tradicionais Festas da
nossa região, facto que não pode ser do nosso agrado. ------------------------------------------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------------------PONTO 1:SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PPI PARA 2015.----------------------------- Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente tomou a palavra para
referir que esta revisão (Doc. 2 anexo a esta Acta) é justificada, sobretudo, pela entrada de uma
receita imprevista, originada pela aprovação em Assembleia Municipal, de um programa de apoio
às freguesias, ao qual a Junta de Gouveia se candidatou, tendo sido deliberado pela Câmara
Municipal a comparticipação em 50% das obras de reabilitação do edifício de S. Pedro. Desta
forma houve necessidade de acomodar a entrada dessa nova receita de 8.587€ e, de igual modo,
dotar o capítulo da Despesa com esse montante, tendo realçado o apoio recebido da Câmara
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- José Maria Vicente pediu a palavra para se congratular com o apoio concedido pela Câmara às
juntas de freguesias, tendo o senhor presidente da Junta de freguesia manifestado que preferia
que a câmara adoptasse um programa mais vasto de delegação de competências nas juntas,
nomeadamente na gestão de equipamentos e espaços verdes, entre outros. José Maria Vicente
entreviu novamente sugerindo que a junta podia propor a criação de novas infra-estruturas em
terrenos baldios, como, por exemplo, uma pista de downill e/ou um parque de desportos
radicais; o senhor presidente respondeu que a junta não é proprietária de qualquer terreno
urbano ou rústico na área de freguesia e que, no Baldio – mesmo não sendo propriedade da
Freguesia, já que só somos responsáveis pela sua gestão – não vê aptidão, dada a sua orografia,
distância e inserção em área protegida, para a execução de um empreendimento dessa natureza.----Não se registando mais intervenções a Segunda revisão ao orçamento e PPI para 2015, foi
colocada à votação, tendo sido aprovada com 4 abstenções.------------------------------------------------- PONTO 2: NOVA HERÁLDICA DA FREGUESIA- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DE
PROPOSTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, lembrou que a Associação de Arqueólogos
Portugueses não aprovou a nossa proposta de criação dos novos símbolos heráldicos da
Freguesia, tendo- como contraproposta – sugerido um simbologia que passava pela
representação de S. Pedro através da Cruz de Cristo “invertida”, sugestão esta que mereceu a
rejeição unânime da Assembleia de Freguesia. Neste sentido, feitos alguns contactos e pedidos
conselhos a alguns entendidos sobre a matéria, vem apresentar novas propostas, consigando a
substituição da “cruz da ordem do templo” por outra representação de S. Julião que até considera
mais apropriada, como é o caso da “espada de S. Miguel”, numa alusão ao orago mais
representativo daquela agregada Freguesia. Assim, numa representação mais uniforme e
coerente, perfeitamente justificada, é proposta que a nova simbologia da Freguesia de Gouveia
contenha dois elementos perfeitamente indicativos das nova Freguesia urbana de Gouveia – as
“chaves de S. Pedro” e a “espada de S. Miguel”, a que se junta o elemento comum e devidamente
agregador como a Ribeira de Gouveia. Após análise exaustiva das novas maquetes, foi escolhida
por unanimidade a proposta “G” (Doc. 3 anexo a esta Acta), como sendo a mais consensual, visto
incorporar os símbolos de união e continuidade das anteriores freguesias, que vai novamente ser
apresentada à Associação de Arqueólogos Portugueses para apreciação.-------------------------------------PONTO 3: 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. 4),
enviada atempadamente, por escrito, a todos os senhores membros.------------------------------------ Não se registaram intervenções nem quaisquer pedidos de esclarecimento.-------------------------PONTO 4: Outros Assuntos de Interesse para a Freguesia--------------------------------------- Não se registaram inscrições para intervenções neste ponto.--------------------------------------------III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ----------------------------------------------------------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:
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