Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 4 – 02/02/2018

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2018, pelas 18 horas e 30 minutos, reuniu o
executivo da Junta com a seguinte ordem de trabalhos:


Avaliação do processo de comunicação dos serviços da Junta;



Finalização dos protocolos de uso dos espaços da Junta;



Definição das obras e manutenções a realizar no próximo mês;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação do processo de
comunicação dos serviços da Junta, o executivo da junta concluiu a atualização dos serviços de
comunicação da Junta, com a colocação no site de toda a informação disponível.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Finalização dos protocolos de uso dos
espaços da Junta, o executivo procedeu à alteração e posterior distribuição de novas chaves a
todos os que usam o espaço do salão, com o compromisso de deixar devidamente fechada a
porta de acesso ao mesmo. Além disso, o serviço de limpeza vai sofrer alterações, com a limpeza
semanal de todos os espaços comuns.
O executivo definiu, posteriormente, no terceiro ponto da ordem de trabalhos, Definição
das obras e manutenções a realizar no próximo mês, as prioridades: conclusão do muro de
suporte do alargamento na rua das escolas, limpeza de bermas na rua do Barreiro, colocação de
manilhas e tanquilhas na rua das Baixas, colocação de manilhas na rua dos Lourenços. Os
espelhos foram colocados. Em relação aos problemas de circulação, agendou-se uma reunião
com os serviços da Câmara Municipal de Vagos para definir as propostas de alteração dos
sentidos de circulação nas ruas das escolas, Padre Baptista e da Igreja.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo continua a
acompanhar alguns problemas que surgem na feira de Calvão. No dia 1 de fevereiro houve
reuniões com a direção do Grupo Desportivo de Calvão e com a equipa organizativa do SKP LOW
EVENT, a preparar uma atividade para o dia 15 de Julho. O executivo está a tentar desbloquear a
situação do stand Dream Car, na EN 109, tendo marcado uma reunião com os serviços da
Câmara. Vai igualmente agendar uma reunião com o Centro Social e Paroquial de Calvão para
definir a possibilidade de colocar árvores no espaço relvado junto ao Barreiro e de lá colocar o
moinho judeu, que vai ser recuperado. Além disso, o executivo tenta adquirir uma nora de regar,
para colocar na rotunda da rua Padre Baptista, como arte urbana. Estão previstos, por proposta
do presidente da assembleia-geral, uma série de iniciativas que visem debater questões
pertinentes para a população de Calvão, num projeto denominado “Inspira a população”. Os locais
de recolha dos lixos vão ser alvo de análise, para se tornarem visualmente menos agressivos e
facilitar o seu uso. O executivo da Junta continua a proceder à comunicação à EDP das avarias na

Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
rede pública; além disso, vai pedir aos serviços camarários a colocação de luzes na travessa das
Belgadas.
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, 2 de fevereiro de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

