Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos

Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 8 – 01/06/2018

No primeiro dia do mês de junho de 2018, pelas 18 horas e 30 minutos, reuniu o
executivo da Junta com a seguinte ordem de trabalhos:


Preparação e finalização do lançamento do cartaz “Verão em Calvão”;



Preparação da comemoração do Dia da Freguesia;



Resolução da situação do Colégio Diocesano de Nª Srª da Apresentação;



Definição das obras e manutenções a realizar no próximo mês;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Preparação e finalização do
lançamento do cartaz “Verão em Calvão”, o executivo acabou o cartaz e começou o seu processo
de divulgação. A ajuda do Paulo Sérgio Domingues foi fundamental para termos um cartaz criativo
e que represente a diversidade das atividades a usufruir.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Preparação da comemoração do Dia da
Freguesia, o executivo preparou a atividade de modo a solenizar a comemoração dos 85 anos da
Freguesia, para depois poder reunir toda a comunidade. Todos os antigos presidentes de Junta
ainda vivos serão convidados, assim como os anteriores presidentes e membros da anterior e
atual assembleia de Freguesia. No dia seguinte, será feito o lançamento do livro Rostos de
Misericórdia, do Pe. Georgino Rocha, com apresentação de Luís Oliveira e animação cultural pelo
grupo Coral Polifónico de Santa Cecília de Calvão. No domingo, far-se-á a inauguração do
moinho, com convidados e herdeiros do doador.
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, Resolução da situação do Colégio Diocesano
de Nª Srª da Apresentação, o executivo debateu a solução encontrada para o Colégio, que passa
pela continuação do regime de contrato de associação e assegura, sempre que for necessário, o
apoio que conseguir dar.
No quarto ponto da ordem de trabalhos, Definição das obras e manutenções a realizar no
próximo mês, estão em fase de conclusão as obras para instalação de assadores em duas zonas
do parque de merendas e lazer de Calvão, podendo ser usados para o fim a que se destinam. O
executivo procedeu à consulta pública sobre a adoção de sentido único nas ruas das escolas e da
Igreja, conforme decidido em assembleia de Freguesia, e vai ter em conta as respostas a que teve
acesso. A abertura de outros caminhos, nomeadamente a ligação da travessa dos Barreiros à rua
do Janga, foi acordada e vai ser da responsabilidade dos serviços camarários. O problema de
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segurança e circulação junto aos espaços da pastelaria Broa do João continua a ser uma
prioridade, pelo que o executivo vai continuar a envidar esforços para que a decisão tomada na
comissão municipal de trânsito em março, de proibir e controlar o estacionamento, seja cumprida.
Além disso, o executivo começou a preparar a Assembleia de freguesia que terá lugar a 29 de
junho.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo deliberou
conceder a Lurdes Ferreira uma segunda via do alvará que lhe dá posse de um covato no
cemitério. Ao mesmo tempo, o executivo continua a acompanhar a preparação do SKP LOW
EVENT e de outras iniciativas. A situação da família em litígio na rua de S. António foi resolvida.
Por ter detetado situação que colocam em perigo a segurança de veículos, procedeu-se à
encomenda de manilhas, para colocar em diversos pontos da freguesia, assim como de toutvenant. A abertura do caminho que liga a travessa dos Barreiros à rua do Janga foi concluída.
Continua a haver situações de terrenos por limpar, e que o executivo procura alertar. Ao mesmo
tempo, por ser urgente, pediram-se orçamentos para realizar obras no cemitério. O executivo
apoiou e vai apoiar as festividades relacionadas com o Dia Mundial da Criança e que passaram
pela plantação de árvores no Barreiro. Foi pedido um projeto relativo à construção de uma clínica
na rua Vasco da Gama, para que a junta possa apoiar uma clara melhoria na segurança do
espaço envolvente. Foi decidido pedir orçamentos para a aquisição e instalação de material de
som no salão da Casa do Povo.
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, 1 de junho de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

