Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 11 – 07/09/2018

Ao sétimo dia do mês de setembro de 2018, pelas 18 horas e 30 minutos, reuniu o executivo da
Junta com a seguinte ordem de trabalhos:



Avaliação das várias atividades da festa de Calvão e da Feira Gastronómica;
Acompanhamento do processo de preparação das salas destinadas ao 1º ciclo e aos
alunos do ensino pré-primário;



Análise do processo de localização da fábrica da Lusiaves no Seixo de Mira;



Definição das obras e atividades a realizar;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação das várias
atividades da festa de Calvão e da feira Gastronómica, o saldo é muito positivo. A adesão das
pessoas foi positiva, a festa decorreu sem incidentes. Apenas a forma de organização da Feira
pode melhorar, no sentido de envolver entidades e instituições da Freguesia.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Acompanhamento do processo de preparação
das salas destinadas ao 1º ciclo e aos alunos do ensino pré-primário, o executivo tem
acompanhado as mudanças, iniciadas em agosto e com uma clara aceleração nos primeiros dias
de setembro. A pintura das salas no edifício do ensino pré-primário está concluída, graças ao
enorme esforço de um grupo de pais e encarregados de educação, e começou a fase da
colocação de material. A Junta vai oferecer estantes novas, que possam servir de cacifos, para
dar as melhores condições possíveis a alunos e adultos. No edifício do 1º ciclo, as obras na parte
do recreio estão atrasadas, mas não deverão constituir obstáculo à normal abertura do ano letivo.
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, Análise do processo de localização da fábrica
da Lusiaves no Seixo de Mira, a Junta tomou conhecimento dessa intenção através de um mail
enviado. Encetou esforços para perceber a real dimensão do projeto, através de contactos com a
Junta de Freguesia do Seixo de Mira e com o executivo da Câmara Municipal de Vagos.
Participou numa sessão pública de esclarecimento que decorreu no Seixo de Mira, no dia 30 de
agosto, onde alguns esclarecimentos forma prestados. Neste momento, o executivo é contra a
instalação das instalações, principalmente do aviário na estrada florestal do Seixo, uma vez que
não foram devidamente esclarecidas questões pertinentes, que se prendem com a saúde pública
e com o escoamento da produção de aves e dos subprodutos.
No quarto ponto da ordem de trabalhos, Definição de obras e atividades a realizar, o
executivo vai dar prioridade à limpeza e manutenção de valas e caminhos, como forma de dar
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segurança e tornar mais bonita a freguesia. Isso não invalida a realização de pequenas
reparações ou de projetos que visem tornar mais segura a circulação de veículos e de pessoas
nas ruas da Freguesia.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo acompanhou as
obras nas passagens elevadas junto à praça Teotónio Pinho, que visavam retirar a água que se
acumulava nos dias de mais pluviosidade. A Junta continua a comunicar e acompanhar as
pequenas reparações que são necessárias, uma vez que já definiu as prioridades de
alcatroamento e realização de projetos, pendentes da Câmara Municipal. O projeto Inspira Calvão
vai retomar os convites à população no mês de setembro, ao mesmo tempo que se prepara a
realização de um curso de português básico para os emigrantes que o desejem frequentar. Por
último, o executivo vai propor a alteração da data de realização das reuniões ordinárias para a
última quinta-feira de cada mês, depois do período de atendimento.
De acordo com o previsto nos artigos 20º, 21º e 49º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
informa-se que as reuniões públicas mensais da Junta de Freguesia de Calvão se realizam no
edifício desta Junta de Freguesia, na primeira sexta de cada mês, com início às 18.30 horas.
Nestas reuniões haverá um período para esclarecimento e intervenção do público.
Sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata,
assinada por todos os membros do executivo.
Calvão, 7 de setembro de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

