Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos

Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 7 – 04/05/2018

Aos quatro dias do mês de maio de 2018, pelas 19 horas e 30 minutos, reuniu o
executivo da Junta com a seguinte ordem de trabalhos:


Avaliação dos esforços efetuados para a organização da Festa de Nª Srª do Rosário e da
Feira Gastronómica de 2018;



Definição das obras e manutenções a realizar no próximo mês;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação dos esforços
efetuados para a organização da Festa de Nª Srª do Rosário e da Feira Gastronómica de 2018, o
executivo constatou que os esforços para dinamizar a Feira Gastronómica com a participação de
membros das associações não têm tido os resultados esperados. Pode colocar-se a possibilidade
de se recorrer a outro tipo de solução, que passe por entregar a exploração da Feira a
profissionais, com as devidas contrapartidas.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Definição das obras e manutenções a realizar
no próximo mês, o executivo elencou o que foi e vai ser feito: reuniões com o executivo camarário
para desbloquear situações de obras; reuniões com particulares para prever situações várias. As
obras para os futuros assadores do Parque de merendas e de Lazer de Calvão estão
orçamentadas e devem ter início no final deste mês. Finalmente, o executivo vai proceder à
consulta pública sobre a adoção de sentido único nas ruas das escolas e da Igreja, conforme
decidido em assembleia de Freguesia. Estão previstos outros sentidos únicos para resolver
problemas de segurança, que serão devidamente registadas. Está igualmente planeada a
abertura de outros caminhos, nomeadamente a ligação da travessa dos Barreiros à rua do Janga.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, aprovou-se a concessão de
um terreno no cemitério, e respetivo alvará, a Rosa de Jesus Ferreira, destinado a sepultura
perpétua. Além disso, o executivo tem diligenciado resolver assuntos vários, desde a colocação
de sinais de trânsito a abertura e manutenção de valas e caminhos, além de comunicar de forma
constante as avarias na rede de iluminação pública. O executivo iniciou a preparação do terceiro
encontro “Inspira Calvão” dedicado ao tratamento de animais domésticos. Os regulamentos da
Feira e do Cemitério estão terminados e vão ser enviados, para futura análise, aos membros da
assembleia de Freguesia. Ao mesmo tempo, o executivo continua a acompanhar a preparação do
SKP LOW EVENT. Terminou-se a proposta para o projeto “Verão em Calvão”, com uma série de
iniciativas que visam celebrar esta estação de forma variada mas constante. O executivo continua
a acompanhar e a tentar desbloquear a situação da família em litígio na rua de S. António.

Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
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, 4 de maio de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

