Assembleia de Freguesia
Acta da Assembleia de Freguesia Tadim
26 de Setembro de 2011
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, efectuou-se no Salão
anexo à Casa do Povo de Tadim, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, uma
Assembleia de Freguesia Ordinária sob a Presidência do Sr. Fernando Vilaça, com a
presença dos membros João Martins, Bruno Ferreira; Nidia Vidal, Mafalda Leite, Carlos
Alberto Lopes e Sandra Costa, com a seguinte ordem de trabalhos. ------------------------------Ponto 1 – Leitura e aprovação da acta da assembleia anterior,--------------------------------------Ponto 2 – Evolução do programa Cultural 2011;----------------------------------------------------------Ponto 3 - Análise da situação escolar 2011/2012;--------------------------------------------------------Ponto 4 – Plano de ordenamento do Cemitério novo;---------------------------------------------------Ponto 5 – Informações.-----------------------------------------------------------------------------------------Iniciada a sessão, o Presidente da Assembleia deu a conhecer três pedidos de suspensão
dos membros Maria Rosa Pinheiro, Maria José Ferreira e António Gonçalves, devidamente
justificados e substituídos. -------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o membro Bruno Ferreira usou da palavra, para tecer
elogios ao o Parque de Merendas e questionou a Junta de Freguesia sobre a utilização do
Campo de Futebol, principalmente ao Domingo de manhã. O Presidente da Junta
agradeceu o elogio efectuado e referiu que o parque de merendas é a satisfação de um
anseio da freguesia e da sua população. Realçou ainda que este está potenciado para
festas particulares e que pode ser utilizado durante o período de Inverno, para o que deve
ser previamente comunicado à junta tendo apenas os utentes de pagar os custos de luz.
No que diz respeito ao campo de futebol, o Presidente da Junta referiu que irá ser
estabelecido um acordo/parceria com a Direcção do Futebol Clube de Tadim.------------------Reiterou ainda para o facto de o Futebol Clube de Tadim ter prioridade na utilização do
espaço, visando o protocolo estabelecer regras de defesa do F. C. Tadim e a definição das
responsabilidades das partes. Foi mais uma vez salientado o facto do espírito original da
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obra “ uso da população “ sem ferir os legítimos interesses do clube mais representativo da
terra, o F. C. Tadim.----------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se de imediato ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo o presidente
solicitado a dispensa da leitura da acta, uma vez que todos os membros tiveram acesso à
mesma, antecipadamente. Colocada à votação foi aprovada por unanimidade. ----------------Deu-se seguimento ao ponto dois. O presidente da Junta de Freguesia referiu que na Feira
de Freguesias, só seis

estiveram presentes, no debate sobre “ Boas Práticas das

Freguesias “. Pela Freguesia de Tadim foi abordado o tema, “Programa cultural “. Foi
referido que no mês de Agosto foi realizada a Feira Franca, agora mais publicitada e
dinâmica com a inclusão dos equinos, que veio a ter, sem a menor sombra de dúvida,
mais êxito que o ano transacto. Em Setembro efectuou-se a Caminhada e o Rastreio da
Diabetes, onde houve uma grande participação de cidadãos. Evidenciou ainda, o facto de a
nossa freguesia se localizar fora do circuito urbano e ter um crescimento populacional na
ordem dos 32%. Estes dados têm de ser comparados com os valores do concelho, o que é
obviamente o melhor cartão-de-visita da freguesia, salientando que se as pessoas querem
vir morar para Tadim é porque de facto a freguesia oferece qualidade de vida aos seus
habitantes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se de imediato para o ponto três. Pelo presidente da Junta de Freguesia foi
abordada a abertura do ano lectivo, que se iniciou sem grandes conflitos: Falou-se, de
inicio, na deslocação de crianças para fora da freguesia por falta de salas de aula
suficientes, situação que não se veio a verificar pelo esforço conjunto da Junta e da
Câmara. A escola da Estação dispunha de quatro salas, foram efectuadas obras que
permitiram criar mais uma sala, ficando o problema resolvido. Existe um objectivo
primordial, que é transformar a Escola do Largo em jardim-de-infância, mas devido à
conjuntura económica do País, do Distrito e do Concelho, essa hipótese fica em aberto
para o futuro. No imediato, a escola do padrão, irá servir de apoio às diferentes actividades
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da Freguesia suprindo a carência de momento que é, a inexistência de um salão
polivalente. Mais disse o presidente que a deslocação das crianças de autocarro da escola
para o pavilhão é para manter e que os custos orçam em trezentos euros mensais, pelo
que o resultado final é positivo, atendendo ao bem estar e segurança proporcionado aos
alunos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou-se para o ponto quatro. O Presidente de Junta de Freguesia realçou que o
ordenamento, da parte nova do cemitério, tem de ser efectuada de maneira a que este se
apresente mais harmonioso e que não instigue à diferença de classes.---------------------------Para o efeito foram apresentadas algumas soluções que irão ser colocadas à discussão
pública para decisão final desta assembleia. Um dos membros, Mafalda Leite, sugeriu que,
por se tratar de uma questão bastante melindrosa se deveria fazer a consulta ficando a
decisão para a Assembleia de Dezembro. O Presidente da Assembleia colocou a proposta
à votação, tendo sido esta aprovada por unanimidade.------------------------------------------------Por último, o ponto cinco da ordem de trabalhos, Informações--------------------------------Sobre este ponto o Presidente da Junta, referiu que os pontos mais importantes já tinham
sido abordados e que se encontrava ao dispor para qualquer esclarecimento que fossem
entendidos, por necessários, não existindo qualquer intervenção sobre este ponto. ------Finda a ordem de trabalhos, passou-se ao período do público tendo-se inscritos cinco
pessoas. O presidente informou que daria a palavra a todos, solicitando para que fossem
objectivos. O eleitor Dário Silva elogiou a conferência de boas práticas e lamentou o facto
do site da junta só hoje ter publicitado a realização desta assembleia de freguesia.
Queixou-se ainda da campainha da escola primária fazer muito barulho e que as
funcionárias e professoras se queixam do mesmo. -----------------------------------------------------Em relação ao site da freguesia de Tadim, o Presidente da Junta disse que a Assembleia
de Freguesia já foi publicitada há muito tempo e que no final o membro Bruno Ferreira
prestaria mais esclarecimentos sobre o site. Aconselhou o Sr. Dário a efectuar o registo
correctamente no site para este ficar ainda mais dinâmico e em constante evolução. O
presidente da junta lamentou o facto de as professoras e das funcionárias não terem dito
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nada aos elementos da junta de freguesia e que a campainha que foi colocada foi a que as
senhoras professoras quiseram. Pois, só assim a conseguiam ouvir. Deveriam ter avisado
os elementos da junta de freguesia e não o pai, mas serão alertadas nesse sentido. ---------O membro Carlos Alberto mostrou o seu contentamento pelos ecopontos já terem sido
colocados. Solicitou que fossem limpas as sarjetas das ruas das freguesias e por fim,
referiu que tem evidenciado que as tampas de saneamento, sitas no arruamento da obra
do novo edifício da junta, se encontrarem levantadas. ------------------------------------------------Tomando a palavra o Presidente da Junta de Freguesia agradeceu o elogio relacionado
com os ecopontos. Relativamente à limpeza das sarjetas, referiu que o funcionário da junta
pediu o seu afastamento, devido a problemas de saúde e que o IEFP foi contactado, no
sentido de preencher esta vaga por um desempregado. No que diz respeito ao arruamento
junto à nova sede da junta informou que o problema já se encontrava referenciado e em
vias de execução--------------------------------------------------------------------------------------------------O eleitor António Vilaça mencionou que o parque desportivo está digno da freguesia e da
população, mas que têm de ser impostas regras. -------------------------------------------------------O Presidente da Junta referiu que serão estabelecidas regras de boas práticas, para a
utilização do parque desportivo. ------------------------------------------------------------------------------O eleitor Cândido Matos citou que a boca-de-incêndio do campo da seara foi retirada.
Questionou sobre a realização da rotunda na Rua Gen. Humberto Delgado e sobre a agua
e a luz do parque de merendas. Disse ainda que não viu a publicidade referente à
realização da caminhada e do rastreio da Diabetes. ---------------------------------------------------Respondendo às questões, o Presidente da Junta mencionou que a rotunda para já não vai
ser efectuada. Quem paga o excedente, referente às despesas do parque de merendas é a
junta de freguesia, tal como foi referido no inicio dos trabalhos não entendendo a
pertinência da questão colocada. A caminhada foi divulgada nos meios correntes.-----------O presidente da junta, citou que a Estrada de Monte Novo ainda não estava concluída,
faltando a colocação das grelhas e a possível retirada de uma das ramadas. A iluminação
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na mesma rua é uma questão que foi levantada, mas devido aos cortes e restrições
orçamentais, não sabe o impacto que daí vai resultar. Relativamente ao reordenamento
das freguesias ninguém sabe de nada, pois o Livro Verde apenas foi dado a conhecer no
decorrer do dia de hoje e só a partir de agora é que se vai falar e discutir esse assunto.
Apenas se sabe que serão extintas mil e novecentas freguesias. ----------------------------------Findo o tempo disponível ao público, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao
membro Bruno Ferreira para este falar do site da freguesia. -----------------------------------------Este referiu que o site da junta de freguesia é o que tem mais visitas. Há atendimento
online, as pessoas serão esclarecidas de imediato e acesso directo a redes sociais,
nomeadamente ao facebook.---------------------------------------------------------------------------------A assembleia foi encerrada às 23.00 horas, da qual foi lavrada a presente acta, que depois
de lida será assinada pela mesa.------------------------------------------------------------------------------
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