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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 

 

----- Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de Vilar de Mouros, em sessão ordinária, no edifício da Sede da Junta de Freguesia, sob 

a presidência de Maria Amélia Gonçalves Guerreiro, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------- 

----- Ponto um: Período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 29 de junho de 2019. ------------------------ 

----- Ponto três: Informação escrita do Presidente da Junta, nos termos da alínea e) do nº2 do Art.º 

9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto quatro: Aprovação, em minuta, de proposta para a transferência de recursos do 

Município de Caminha para a freguesia de Vilar de Mouros. ------------------------------------------------ 

----- Ponto cinco: Período de intervenção do público.---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto um: Período de antes da ordem do dia ------------------------------------------------------------- 

----- Neste ponto da ordem de trabalhos inscreveram-se os membros Julieta Pires e Raúl Torres. 

O membro Julieta Pires, no uso da palavra, deixou uma nota sobre o Festival, salientando o facto 

de ter corrido tudo bem, bem como deixou um louvor ao responsável pela elaboração dos 

cartazes. Referiu, ainda, como ponto negativo a questão dos estacionamentos e deixou como 

sugestão que o modus operandi por parte da GNR deveria assentar noutro tipo de atuação, 

devendo passar por uma maior movimentação e fiscalização. Julieta Pires deixou, ainda, uma 

sugestão no encalço do tema do Festival, propondo a possibilidade da criação de um museu do 

festival, como forma de comemoração dos 50 anos que completará no próximo ano. Para tanto, 

sugeriu como palco do museu, a Casa do Barrocas. O membro Raúl Torres chamou a atenção do 

Executivo para a ausência de marcação na Estrada do Funchal, salientando que a mesma poderá 

constituir um perigo para os utentes, uma vez que pode induzir em erro e pensar-se que é de 

sentido único. Fez uma outra chamada de atenção para a questão da instalação de um abrigo de 

passageiros no Funchal. Referiu, ainda, que o espelho colocado no Caminho de Chães se encon- 
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tra mal posicionado, situação que não beneficia os condutores.   ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Após terem sido ouvidas as intervenções acima descritas, o Presidente da Junta pediu a 

palavra para explicar as questões colocadas pelos membros. Deste modo, reiterou as declarações 

da Eleita Julieta Pires no que concerne ao Festival, salientando o sucesso que foi a Edição deste 

ano. Aproveitou, ainda, elogiar o fundador do Festival, Dr. António Barge. Fez, ainda, um 

apanhado global no que toca à Edição de 1996 que, devido ao enorme sucesso, fez com que o 

Executivo à data em funções, tivesse sentido a necessidade de adquirir os terrenos da Chousa, 

que hoje se mostram absolutamente essenciais e necessários à realização do Festival. Referindo-

se à questão colocada pela Eleita Julieta Pires, explicou que o êxito desta Edição trouxe, 

inevitavelmente, pontos negativos, como sejam a questão do congestionamento automóvel. 

Esclareceu que, no próximo ano, novas medidas serão tomadas, a fim de evitar situações 

semelhantes. Quanto à história do Festival, relembrou que já existe um livro escrito e publicado 

e, que, o autor continua a recolher dados para uma nova publicação. A questão da ideia do museu, 

já surgiu várias vezes, porém e por questões financeiras, ainda não foi possível concretizá-la. 

Referindo-se à marcação da Estrada do Funchal, explicou que a mesma depende da Câmara e que, 

até ao momento, o Executivo, não dispõe dessa informação. Quanto à do abrigo de passageiros, 

referiu que será uma obra a incluir no plano de actividades do próximo ano para que possa ser 

levada a cabo, bem como o arranjo do espaço adjacente, uma vez que as obras do saneamento já 

estão findas naquele espaço. No que à questão do posicionamento do espelho, colocada pelo 

Membro Raúl Torres, esclareceu que a posição seria melhorada e ajustada.-----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 29 de junho de 2019----------------------- 

-----Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e 

nove de junho de dois mil e dezanove, enviada a todos os membros com a devida antecedência, 
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foi aberta a discussão, não havendo intervenções dos delegados. ------------------------------------------

---- Este ponto foi colocado à votação, tendo sido aprovado com três votos a favor e quatro 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto três: Informação escrita do presidente da Junta, nos termos da alínea e) do nº2 do 

Art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro ---------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao ponto número três da ordem de trabalhos, informação escrita do presidente da 

Junta, nos termos da alínea e) do nº2 do Art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o presidente 

da Junta apresentou à Assembleia de Freguesia a informação escrita da situação financeira da 

freguesia, bem como as atividades mais relevantes desenvolvidas desde a última reunião da 

Assembleia de Freguesia realizada em setembro de dois mil e dezanove até à presente data, 

através de uma projeção apresentada pela secretária Ana Barreiros. O tesoureiro, João Arieira, 

continuou, apresentando a situação financeira da Junta de Freguesia que já tinha sido 

previamente enviada para conhecimento aos membros da assembleia. ----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Ponto quatro: Aprovação, em minuta, de proposta para a transferência de recursos do 

Município de Caminha para a freguesia de Vilar de Mouros------------------------------------------------ 

-----Neste ponto da ordem de trabalhos foi feita uma pequena abordagem pelo Presidente da 

Junta, na qual explicou que em causa está a transferência de competências do Município para as 

freguesias, esclarecendo que terá de pré-existir um acordo entre a Freguesia e a Câmara.----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, este ponto foi colocado à votação, tendo 

sido aprovado com sete votos a favor. A minuta foi aprovada por sete votos a favor.-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E nada mais havendo a tratar foi encerrada esta reunião, de que se lavrou a presente ata 

que, depois de lida e aprovada vai ser assinada pela mesa desta Assembleia de Freguesia.--------- 

------- A presente ata é composta por quatro páginas devidamente numeradas.------------------------ 
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A Primeira Secretária O Segundo Secretário A Presidente da Mesa 

______________________ 

(Isabel Felicíssimo) 

______________________ 

(Jorge Barros) 

______________________ 

(Amélia Guerreiro) 

 


