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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA FREGUESIA DE GOUVEIA  

 

ACTA Nº 3/2014 – Reunião da Assembleia de Freguesia  de Gouveia, realizada no 
dia vinte e seis de setembro de dois mil e catorze.  ----------------------------------------------- 
--Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze, na Sede da Freguesia de 

Gouveia, pelas vinte e uma 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 de 

Sousa e dos Senhores António Costa Simões, Rúben Figueiredo e Miguel Menezes. -------------------- 

---- 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 a abstenção do senhor Miguel 

Menezes justificada por não ter estado presente naquela reunião.------------------------------------------- 

---- Dando conta do principal expediente recebido, a Senhora Presidente da mesa referiu a 

recepção da justificação de falta do Senhor José Maria Vicente e de Rui Nascimento. ------------------ 

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

inscrição dos seguintes elementos e respectivas intervenções: ----------------------------------------------- 

---- Joaquina Melo apresentou um voto de Pesar pelo falecimento do senhor João Penicheiro, 

presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro desde as primeiras eleições livres até ao ano de dois 

mil e cinco, considerando-o uma pessoa simpática, dedicada ao exercício das sua função 

autárquica e que esteve sempre ao serviço da comunidade, tendo passado por praticamente 

todas as colectividades e associações de Gouveia, cumprindo bem a sua missão.------------------------  

---- Interveio depois Ruben Figueiredo para evocar o aniversário de duas instituições com sede na 

cidade, que através da sua acção levam bem longe o nome de Gouveia, como é o caso do Clube 

Desportivo de Gouveia que comemorou 51 anos e do “Clube Camões”, entidade com importantes 

vertentes cultural e desportiva e que tem dignificado o nome da cidade; evocou também os trinta 

anos da primeira emissão da rádio Local "Antena Livre de Gouveia".---------------------------------------- 

---- Foi de seguida dada a palavra a António costa Simões para se congratular com o centésimo 

terceiro aniversário da Sociedade Musical Gouveense e manifestou apreensão em relação as 

comemorações de uma data emblemática como o cinco de outubro, que infelizmente deixou de 

ser feriado, demonstrando ainda alguma expectativa em relação à reposição do busto de Pedro 

Amaral  Botto Machado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Depois, foi a vez de Carla de Sousa usar da palavra para agradecer, enquanto cidadã, o apoio 

da Junta de Freguesia às Festas de e S. Miguel, sublinhando que é sempre salutar notar a 

envolvência de todos. De seguida, referenciou a sua preocupação em relação ao estado do muro 

da Calçada dos Frades, perto do Convento de S. Francisco, considerando que merece intervenção 

antes que possa haver algum acidente.------------------------------------------------------------------------------ 

 ----Interveio depois Miguel Menezes, referindo que nas ultimas sessões de Assembleia não têm 

conseguido manter os quatro elementos da sua bancada, quer por razões profissionais, por 

doença ou outras, lamentando que essa situação não permita acompanhar e intervir mais 

directamente, pois são parte interessada nos assuntos da Freguesia. Sugeriu, por isso, que a 

marcação da data das reuniões, deveria passar por uma data previamente aceite pelos dois lados 

intervenientes e referiu que no dia em que fosse enviada a carta de convocação da mesma, fosse 
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enviado um e-mail de aviso e pediu que a documentação pudesse ser enviada com maior 

antecedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Por fim interveio, Judite Portugal para referir que foi com muito agrado que participou, 

enquanto enfermeira, no passeio sénior da Freguesia, relatando que foi um dia muito bem 

passado, de promoção cultural e de convívio, muito bem organizado, constatando o 

contentamento geral por parte dos participantes.---------------------------------------------------------------- 

---- Para resposta aos anteriores intervenientes, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta 

de Freguesia, que iniciou a sua intervenção cumprimentando todos os presentes; em seguida 

referiu que comungava do voto de Pesar apresentado pelo falecimento do senhor João Penicheiro 

e que a junta manifestou a sua consternação perante uma figura incontornável da vida de 

Gouveia, pelas três décadas ao serviço da nossa Cidade, acrescentando que toda a sua acção e 

dedicação é por demais conhecida, e que o seu nome ficará gravado nos anais do Poder Local.----- 

---- Continuando a sua intervenção, referiu que comungava e congratulava todas as instituições 

que foram mencionadas pelos seus aniversários. Em relação às Festas de S. Miguel, referenciou 

que é com muito prazer que a Junta de Freguesia se associa aos festejos de raíz tradicional, 

apoiando as respectivas organizações e que a manutenção deste tipo de celebrações, de cariz 

bem popular, é uma forma de envolvimento e de participação da comunidade que ajuda a 

dinamizar e promover a cidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Sobre a questão do muro da Calçada dos Frades, o senhor Presidente de Junta admitiu ter de 

conhecer a situação com mais profundidade no sentido de colocar o assunto numa próxima 

reunião com os responsáveis municipais. --------------------------------------------------------------------------- 

----Em seguida, o Senhor Presidente de Junta informou que a marcação das sessões de Assembleia 

de Freguesia são da estrita responsabilidade da Mesa da Assembleia e que, em articulação com 

executivo, deferência que agradece, se tenta marcar sempre uma data que melhor convenha a 

todos, havendo apenas a preocupação de não fazer coincidir a data de realização das reuniões 

deste órgão com a das sessões da Assembleia Municipal. De resto, lembrou que não é a primeira 

vez que, pelos mesmos motivos invocados pelo Senhor Miguel Menezes, também membros da 

bancada da maioria têm pedido a sua substituição, sendo extremamente difícil poder conciliar as 

disponibilidades de agenda de todos e, por isso mesmo, existe o recurso legal do pedido de 

substituição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Sobre a antecedência do envio dos documentos, o Senhor Presidente da Junta referiu que o 

prazo é sempre legalmente cumprido embora reconheça que, em muitas situações, 48 horas pode 

ser muito pouco tempo para se analisarem todos os assuntos de uma ordem de trabalhos; aliás, 

reconhece que sofre o mesmo problema em relação aos documentos das Assembleias Municipais 

e que muitas vezes é humanamente impossível o seu estudo aprofundado, sobretudo quando se 

trata de analisar Orçamentos e Prestação de Contas, tal o volume da documentação.------------------

---- Por fim, referiu que, sempre que possível, irá providenciar para que a documentação possa ser 

enviada com mais antecedência e aproveitou para solicitar à Assembleia que, se não vissem 

inconveniente, por uma questão de maior agilização e poupança, as convocatórias, ordens de 

trabalho e documentação de suporte pudessem ser remetidas por via electrónica.---------------------

----Este pedido mereceu a unânime concordância de todos, pelo que se irá adoptar aquele 

procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Para terminar, o senhor Presidente da Junta disse que também concorda com a apreciação 

feita pela Senhora Judite Portugal, em relação ao Passeio Sénior da Freguesia.--------------------------- 
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----II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. --------------------- ---------------------------------------------- 
----PONTO 1: 2.ª Revisão Orçamental e PPI para 2014 ------------------------------------------------ 

---- Entrados no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Junta tomou a 

palavra para justificar a apresentação da 2ª Revisão Orçamental e PPI para 2014 (doc. 2 anexo a 

esta Acta e que dela faz parte integrante), dizendo que as razões se encontram bem expressas no 

texto de suporte à proposta e que, grosso modo, passam pela anulação da receita prevista das 

duas candidaturas para sensibilização e educação ambiental, já que as mesmas não foram 

aprovadas; no resto, apenas a registar pequenas alterações que permitem uma popunça de cerca 

de quatro mil euros na parte corrente e que permitem reforçar investimentos no sector das 

despesas de capital. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Pediu a palavra Carla Sousa para perguntar a razão de um reforço de quinhentos euros na 

rubrica de apoios às instituições sem fins lucrativos.------------------------------------------------------------- 

----Em resposta, o senhor Presidente da Junta esclareceu que o reforço de 500€ na rubrica 

407010000- “Instituições sem fins lucrativos”, se deve ao apoios extraordinários, não inicalmente 

previstos, a conceder à Sociedade Musical Gouveense Pedro Amaral Botto Machado, para a 

aquisição de uma carrinha e, ao aumento do apoio para o funcionamento do Jardim de Infância 

de Gouveia, que a partir deste ano alargou a sua acção durante o período de férias de verão.------- 

----Em seguida, Miguel Menezes questionou a diminuição de 10000€, na rubrica 0101090000-

“Pessoal em qualquer outra situação”, tendo o senhor Presidente esclarecido que essa diminuição 

se deve ao facto de de ter havido a desistência de um estagiário colocado em regime de estágio 

profissional no âmbito do programa do IEFP.----------------------------------------------------------------------- 

----E não se registando mais intervenções, foi colocada à votação a 2ª Revisão Orçamental e PPI 

para 2014, tendo sido aprovada com 5 votos a favor e duas abstenções. ---------------------------------- 

---- PONTO 2: Proposta de Lei n.º 60/2014 - Heráldica da  Freguesia -------------------------- 
----O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, deu conhecimento da aprovação da Lei nº 60/2014 

que determina a mudança do nome da nossa Freguesia para a designação lógica e normal, ou 

seja, “Freguesia de Gouveia”. Nestes termos, põe à consideração de todos a possibilidade de se 

proceder à concepção e produção da nova heráldica da Freguesia, necessidade que se faz sentir 

mais pela necessidade de termos elemntos certificadores da documentação da Freguesia, como 

são o caso de carimbos, selo branco, etc.---------------------------------------------------------------------------- 

---- Adiantou que, na sua opinião, a ter de se proceder à elaboração da nova simbologia heráldica 

da Freguesia, a mesma deve ser o mais minimalista possível, aplicando apenas elementos 

identificadores já existentes nos brasões das agregadas Freguesias de S. Pedro e S. Julião.------------ 

---- Por isso, considerando tratar-se de uma matéria que requer um consenso alargado, põe á 

consideração da Assembleia o melhor procedimento a seguir.------------------------------------------------

---- Transmitidas várias ideias e sugestões por parte dos membros da Assembleia, foi consensual a 

ideia de que a nova Freguesia deve ter um Brazão único, em que se deve manter o elemento 

comum das duas anteriores freguesias - a Ribeira- e um elemento que perpétue a memória de 

cada uma das anteriores Freguesias..--------------------------------------------------------------------------------- 

----PONTO 3: Informação do Senhor Presidente da Jun ta--------------------------------------- 
---- Entrados neste ponto (Doc. 3 anexo a esta acta), não se registaram intervenções nem pedidos 

de esclarecimento sobre a informação do Presidente da Junta sobre a mais recente actividade e 

que, entretanto, havia sido remetida, por escrito, a todos os senhores membros.----------------------- 
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----PONTO 4: Outros assuntos de interesse para a Fregue sia---------------------------------- 
----Entrados no último ponto da ordem de trabalhos, não se registou qualquer intervenção.--------- 

---- III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. ----------------------------------------------------- 

----Não se registou presença de público. ---------------------------------------------------------------------------- 

----E não havendo mais intervenções nem 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:  
 

 

 

 

 

 

 


