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ACTA NUMERO DOIS 
---------Aos doze dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, às vinte e 

uma horas e quinze minutos, no edifício da sede da junta de freguesia 

reuniram em Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Bertiandos.-- 

---------Esta sessão, convocada de acordo com os termos da alínea b) do  

nº1 do artigo14º ,da lei 75/2013 de 12 de setembro de 2013, conforme 

convocatória enviada a todos os membros da Assembleia de Freguesia, 

tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:----------- 

---------Primeiro ponto respeitante ao período antes da ordem do dia:--------

---------a) Apreciação e aprovação da acta da sessão anterior;------------------

---------b) Votação da Moção apresentada pela Câmara Municipal de Elvas;- 

---------c) Outros assuntos de interesse para a Freguesia.----------------------  

-------- Segundo ponto e respeitante ao período da Ordem do Dia: -----------

---------a) Apreciação da informação da Atividade da Junta de Freguesia ---- 

 --------b) Apreciação e votação do documento “Prestação de contas 

relativas ao ano 2013”;--------------------------------------------------------------- 

---------c) Votação da proposta do acordo de execução entre a Câmara 

Municipal de Ponte de Lima e a Junta de Freguesia de Bertiandos------------ 

---------Terceiro ponto: Período de intervenção do público.--------------------- 

---------Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues 

Fernandes, Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado Ferreira, Jorge 

Caçador de Sá, sendo respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo 

Secretários da Assembleia, estando assim completa a mesa da Assembleia 

de Freguesia. Como membros da Assembleia de Freguesia estiveram ainda 

presentes os membros Paulo Manuel Lopes Teixeira, Dália Isabel Vilas 

Boas de Lima Alves, Maria Mercedes Fernandes de Sousa e Alexandrina 

Fernandes Alves. Estiveram ainda presentes no ato os Senhores: Isabel 

Rodrigues Vilaverde, Isaac José Vilas Boas Goncalves e António Germano 

Rodrigues Moure, respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro da 

Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------

---------Aberta a sessão o Presidente da mesa de Assembleia, começou por 

agradecer a presença de todos e sujeitou a ata da sessão anterior a votação 

visto que esta foi enviada previamente a todos os membros, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade e assinada de imediato pelos membros que 

estiveram presentes, estando assim concluído o assunto da alínea a) do 

período antes da ordem do dia. Entretanto o membro Maria Mercedes, 

como não esteve presente na sessão anterior e após a leitura da acta, 

considerou que na sua opinião não era um argumento válido por parte da 

Junta de Freguesia e do Presidente da Assembleia, a não realização de uma 

auditoria às contas da Junta de Freguesia, pelo facto de não existirem 

dívidas a terceiros, na resposta dada pela Presidente da Junta à questão 

colocada pelo membro Dália Alves na sessão anterior. Na sequência desta 
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interpolação, o Presidente da Assembleia de Freguesia, manifestou que 

respeitava a opinião do membro Maria Mercedes e admitiu que pudesse 

existir alguma confusão na interpretação do texto da ata, no entanto e com 

a concordância dos restantes membros foi o que tinha sido de facto 

debatido na sessão anterior. Também na sequência desta observação, a 

Presidente da Junta de Freguesia depois de lhe concedida a palavra voltou a 

referir que o executivo anterior não deixou divídas a terceiros, mas sim 

encargos devidamente contratualizados, salientando no entanto que caso 

considerasse necessário não hesitaría em pedir uma auditoria às contas do 

executivo anterior sem qualquer tipo de constrangimento. Em seguida e 

usando novamente da palavra, o Presidente de Assembleia sugeriu que se 

passasse para a alínea b), do período antes da ordem do dia: Votação da 

Moção apresentada pela Câmara Municipal de Elvas.---------------------------

--------O Presidente da Assembleia de Freguesia começou por explicar o 

que motivou a inclusão deste ponto na ordém de trabalhos e efectuou uma 

breve resenha do conteúdo da referida Moção, alegando que o tema em 

análise era sensível, nomeadamente no que toca aos argumentos 

apresentados para a defesa dos interesses dos doentes oncológicos. 

Explicou também que a referida Moção tenta impedir que os tratamentos 

oncológicos, se restringam apenas aos tres hospitais centrais de Porto, 

Coimbra e Lisboa, assim como outros aspectos na defesa dos doentes 

oncologicos. Finalizou a sua intervenção, sugerindo que o documento fosse 

ser divulgado na comunicação social, para que outras pessoas tenham 

acesso ao conteúdo do mesmo. Em seguida, o membro Dália Alves também 

manifestou o seu apoio aos doentos oncológicos e ao conteúdo da moção, 

nomeadamente à população que vive no interior do País. Antes de proceder 

à votação da referida moção, o Presidente da Assembleia concedeu a 

palavra à Presidente da Junta que na qualidade de enfermeira, também 

manifestou o seu apoio aos doentes oncologicos, nomeadamente a 

dificuldade no acesso aos meios de diagnostico. Não existindo mais 

membros a querer intervir neste ponto, o Presidente da Assembleia sujeitou 

a moção apresentada pela Câmara Municipal de Elvas, relativa à defesa dos 

doentes oncológicos, sendo a mesma aprovada por unanímidade. ------------

--------Em seguida e continuando a usar da palavra o Presidente de 

Assembleia solicitou aos presentes que se passasse para a alínea c), do 

período antes da ordem do dia: Outros assuntos de interesse para a 

freguesia, inscrevendo-se neste ponto de ordem de trabalhos, o próprio 

Presidente da Assembleia e o membro Dália Alves.-----------------------------

--------Usando ainda da palavra, o Presidente da Assembleia, apelou à 

limpeza do espaço envolvente do rio Lima atendendo a que a época balnear 

estava próxima, devendo para isso a Junta de Freguesia recorrer aos 

serviços Municipais. Em seguida e concedida a palavra ao membro Dália 

Alves, Esta começou por questionar a Junta de freguesia de qual o motivo 
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da iluminação pública desligar-se á 1 hora da noite e também apelou a 

retirada da rede de vedação do CCB, uma vez que na sua opinião a rede 

cria barreiras e as crianças não dispõe de espaços públicos para brincarem. 

Terminou a sua intervenção, manifestando interesse em saber o ponto da 

situação relativo ao recente assalto á Sede da Junta de Freguesia. ------------ 

--------Em seguida, e concedida a palavra à Presidente da Junta de 

Freguesia, Esta  começou  por informar que a limpeza da zona envolvente 

do rio Lima já tinha sido solicitada à Câmara Municipal, respondendo desta 

forma ao Presidente da Assembleia de Freguesia. Seguidamente e 

respondendo ao membro Dália Alves, a Presidente da Junta informou que 

desconhecia a causa da iluminação pública se desligar à 1 hora da noite, no 

entanto parecia-lhe que essa situação também se verificava nas outras 

freguesias do concelho. No que respeita ao CCB informou que a 

remodelação está em fase de conclusão, faltando apenas a derivação 

electrica do edificio da cantina para o da antiga escola e mobiliário para 

equipar as salas. Sobre a retirada da rede de vedação do CCB, o executivo 

iría estudar e ponderar a proposta, uma vez que na sua opinião tería que ser 

salvaguardado o edificio contra os actos de vandalismo. No que respeita ao 

recente assalto às instalações da Sede da Junta de Freguesia de Bertiandos, 

informou que o assunto estava sobre a alçada da Polícia Judiciária que 

tomou conta da ocorrência no mesmo día. Informou que foram furtados 

alguns equipamentos informáticos, as receitas em numerário dos canídeos e 

pequenos objectos de rastreio de saúde, no entanto os danos provocados 

nas portas e na maquina de café foram avultados. Na sequência desta 

intervenção, o membro Dália Alves voltou a manifestar a necessidade da 

abertura do campo das Lagoas, para as crianças brincarem. Foi então que 

novamente a Presidente da Junta, informou os presentes, que o executivo 

tem intenções da arranjar um espaço para as crianças brincarem, no entanto 

de momento não é uma prioridade e que o campo de futebol poderia ser 

utilizado desde que devidamente solicitado.  Em seguida o Presidente da 

Assembleia de Freguesia entreviu e concordou em certa parte, com o 

membro Dália Alves, em que as crianças necessitam de um espaço público 

para brincar e que competía ao executivo arranjar o local para o efeito, 

contudo na sua opinião, o espaço do CCB deveria manter as vedações para 

que o mesmo não fosse objecto de actos de vandalismo. Ainda no que 

respeita à iluminação pública, o Presidente da Assembleia informou os 

presentes que o corte na iluminação à 1 hora da noite existia em todas as 

freguesias do concelho, excepto nos centros cívicos dos principais 

aglomerados populacionais e que isso tinha sido uma decisão municipal 

para ecónomia de recursos. Em seguida e para encerrar este ponto da ordém 

de trabalhos, foi concedida a palavra ao secretário da Junta de Freguesia, 

Isaac Gonçalves que salientou que para dar resposta à necesidade de um 

espaço para as crianças brincarem, estava a ser ponderado a possivel 
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construção de um parque infantil, colocado abaixo do campo das Lagoas. 

No que respeita à vedação do CCB, também referiu que a mesma se deverá 

manter e que o edificio iría ser usado com outra finalidade. Não existindo 

mais membros a querer intervir neste ponto de ordem de trabalhos, o 

presidente da Assembleia de freguesia, solicitou aos presentes que se 

passasse para o assunto da alínea a) do período da ordem do dia: 

Apreciação da informação da atividade da junta de freguesia.-----------------

----------Inscreveram-se neste ponto de ordem o próprio Presidente da 

Assembleia e os membros Jorge Sá, Mercedes Sousa, Dália Alves, 

Alexandrina Alves, Emilia Ferreira e Paulo Teixeira. De imediato e depois 

de concedida a palavra o membro Jorge Sá, abordou o executivo 

relativamente à necessidade de recolocação da grelha no final da Rua do 

Passal. Ainda no uso da palavra, também alertou o executivo que ainda 

existem ruas não identificadas com as placas da toponímia e questionou da 

data da sua colocação. Procurou ainda saber do assunto, abordado na 

reunião que tinha existido entre a Junta de Freguesia e a empresa Inovilima. 

Manifestou também interesse em saber o valor arrecadado na venda de 

garagem, promovida pela Junta de Freguesia e se a mesma atingiu os 

objectivos inicialmente propostos, sendo que na sua opinião a mesma foi 

muito participada. Finalizou a sua intervenção, congratulando-se com a 

nova imagem dada ao edíficio da antiga escola primária, demonstrando 

mais vivacidade. De seguida enterviu o membro Mercedes Sousa, e Esta 

munida de informação escrita, abordou a Junta de Freguesia, relativamente 

ao assunto do ofício enviado pela Junta de Freguesia à GNR a respeito de 

insultos e queixas de cidadãos da freguesia. Também abordou o executivo, 

no que respeita ao tipo de protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia e 

a Associação de Pesca do Vale do Lethes e quais os beneficios para a Junta 

de Freguesia. Finalizou a sua intervenção, sugerindo o contacto da Junta de 

Freguesia com o Agrupamento de Escolas Profissionais para a 

modernização do seu website, assim como no desenvolvimento de 

softwares que a Junta de Freguesia possa vir a necessitar. Em seguida, foi 

concedida a palavra ao membro Dália Alves, que manifestou interesse em 

saber se as outras Juntas de Freguesia contribuiam no transporte das suas 

crianças para as escolas. Abordou também a Junta de Freguesia, 

questionando como tinha sido divulgado a jornada de voluntariado 

promovida pela Junta, para a melhoria da área envolvente do CCB e do 

centro cívico da freguesia, pois não tinha tido conhecimento desta 

iniciativa. Seguidamente o membro Emilia Ferreira, prescindiu da sua 

intervenção, uma vez que o assunto que queria abordar estava relacionado 

com o oficio enviado à GNR e o mesmo já tinha sido questionado. Em 

seguida e depois de lhe concedida a palavra, o membro Alexandrina Alves 

manifestou interesse em saber se os candeeiros que estavam no coberto da 

escola, iriam ser colocados nos seus lugares. Em seguida e já usando da 
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palavra o membro Paulo Teixeira, Este questionou a Junta de Freguesia 

acerca do motivo da reunião tida com a advogada do Sr. Pedro Melo. Para 

finalizar e em tom de conclusão, o Presidente da Assembleia tomou a 

palavra, para felicitar a Junta de Freguesia, pela clareza e objectividade na 

apresentação da informação escrita enviada a todos os membros da 

Assembleia de Freguesia. Referiu também que a apresentação de forma 

cronológica das actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, 

permitia uma rapida e melhor interpretação do documento. Ainda no uso da 

palavra o Presidente da Assembleia, também felicitou o executivo pela 

jornada de voluntariado realizada no CCB, assim como pela aplicação de 

herbicida, nas bermas dos arruamentos da freguesia para a limpeza das 

mesmas. Congratulou-se também, pela realização da peça de teatro “A 

Tesoura do Alfaiate” no edificio da Junta de Freguesia em colaboração com 

o grupo de teatro de Freixo, salientando que o evento foi um sucesso, uma 

vez que o mesmo foi muito participado pela população da freguesia e que 

estas iniciativas são de louvar e devem continuar. Finalizou a sua 

intervenção questionando a Junta de Freguesia, a respeito do alargamento 

da vía, que a Junta de Freguesia pretende levar a cabo, no arruamento de 

Crasto. Seguidamente e antes de conceder a palavra à Junta de Freguesia 

para responder aos assuntos abordados, o membro Jorge Sá apelou à 

colocação de um espelho na intercepção da rua da Pirândula com a rua da 

Fonte. Em seguida, foi concedida a palavra à Presidente da Junta, para 

responder às questões e apelos apresentados pelos membros da Assembleia 

de Freguesia. Respondendo ao membro Jorge Sá e referindo-se à grelha do 

final da rua do Passal, informou que ainda não estava finalizada a obra, 

uma vez que iría ser novamente reaberta a vala, para a colocação de uma 

segunda conducta, para possibilitar o aumento de caudal de escoamento de 

águas. Em relação às placas de toponímia, salientou que nos principais 

arruamentos as mesmas já estão colocadas e que as restantes se iriam 

colocar posteriormente. Informou ainda que foi efectuada uma reunião com 

o fornecedor das referidas placas, para redefenir o nº de placas a aplicar 

assim como do local da sua instalação, uma vez que a proposta inicial 

contemplava um numero exagerado de placas. Em seguida, informou que a 

reunião com a empresa Inovilima foi para efectuar um aditamento à 

empreitada, de forma a contemplar a repavimentação da rua da Quingosta 

em cubo tal como as outras ruas da freguesia, uma vez que a 

repavimentação inicilamente orçamentada contemplava a utilização de 

calçada à portuguesa. Ainda relativamente à empreitada em análise, a 

Presidente da Junta informou que a Junta estava a tentar negociar com os 

propriétários da rua dos Barreiros, de forma que fossem retiradas as 

ramadas existentes sobre o arruamento. No que respeita à feira de garagem, 

a Presidente da Junta informou os presentes, que a feira de garagem rendeu 

540,00€ (quinhentos e quarenta euros) e superou as expectativas da Junta 
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de Freguesia, uma vez que teve muita adesão não só da população da 

freguesia, mas também de outras freguesias. Aproveitou o momento para 

informar que a Junta de Freguesia, já estava a equacionar a realização de 

outra feira do genero, sendo para isso fundamental uma boa divulgação do 

evento. Em seguida e respondendo já ao membro Mercedes Sousa, sobre o 

oficio enviado á GNR, informou os contornos das queixas de particulares à 

GNR e que a Junta de Freguesia não pretendía personalizar o assunto, uma 

vez que não dignifica a freguesia. No que respeita ao protocolo celebrado 

com a Associação de Pesca Vale do Lethes, a Presidente da Junta informou 

que este protocolo, apenas contempla a cedência da viatura da Junta de 

Freguesia, sem qualquer tipo de encargo para a Junta, nomedamente 

encargos com combustiveis, portagens e outras responsabilidades e em 

compensação a Associação faz publicidade da nossa freguesia. Ainda no 

uso da palavra a Presidente da Junta, informou da adjudicação do programa 

gestoponimia à empresa Frenetikódigo Software Unipessoal, salientando 

que este serviço estava muito completo e era de rápido acesso e ainda 

tinham oferecido à Junta de Freguesia o site e a pagina no facebook, 

permitindo à população da freguesia uma informação mais rápida e de 

acesso facil.  Em seguida e respondendo já ao membro Dália Alves, no que 

respeita ao transporte das crianças, informou que o serviço é totalmente 

financiado pelo Municipio e que é de todo o interesse da Junta de 

Freguesia, transportar o máximo nº de crianças, a fim de rentabilizar o 

investimento. Ainda no que respeita ao transporte de crianças, a Presidente 

da Junta informou que os protócolos existentes teriam que ser reformulados 

para o próximo ano lectivo, porque iriam existir mudanças na orgânica dos 

centros escolares de Arcozelo e das Lagoas. Continuando a usar da palavra, 

a Presidente da Junta, falou sobre as jornadas de voluntariado no CCB, que 

na sua opinião foram um sucesso, salientando que o recinto ficou mais 

amplo e mais limpo. Informou também que houve a participação de alguns 

habitantes da freguesia e que a iniciativa não foi mais participada porque o 

Pároco com as suas limitações de saúde, não avisou da realização do 

evento. No seguimento desta resposta, o membro Dália Alves pediu a 

palavra para louvar a iniciativa, no entanto sugeriu que as jornadas de 

voluntariado fossem divulgadas de outra forma, para serem alargadas á 

população em geral. Usando novamente da palavra, a Presidente da Junta e 

respondendo ao membro Alexandrina Alves, informou que os candeeiros 

que estavam no coberto da escola, iriam ser colocados no centro civíco. 

Ainda relativamente à iluminação pública, a Junta de Freguesia informou 

que já disponham da aprovação municipal, para a colocação de mais 5 

candeeiros na rua das Enchidas. Em seguida e respondendo ao Presidente 

da Assembleia de Freguesia, a Presidente da Junta explicou o ponto de 

situação relativamente à negociação levada a cabo pela Junta de Freguesia, 

para o alargamento da rua de Crasto. Em seguida, o membro Dalia Alves 
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pediu novamente a palavra, para apelar à colocação de um abrigo na 

paragem dos autocarros na rua da Fonte e manifestou interesse em saber o 

ponto da situação em relação à familia Beja de Brito. Concedida 

novamente a palavra à Presidente da Junta, que informou os presentes que a 

colocação de um abrigo na estrada nacional junto à Rua da Fonte, teria de 

ter a aprovação da Junta Autónoma de Estradas e que o mesmo já tinha sido 

solicitado, mas a Junta de Freguesia continuava a aguardar resposta. Sobre 

a família Beja de Brito, informou que a Segurança Social, a Câmara 

Municipal de Ponte de Lima e os Vicentinos estão ao corrente da situação, 

em relação às necessidades desta familia. Em seguida e respondendo ao 

membro Paulo Teixeira, a Presidente da Junta informou que a reunião tida 

com a advogada do Sr. Pedro Melo, foi para exclarecer as partes e desta 

forma tentar legalizar a propriedade que está registada em partes comuns. 

Ainda antes de finalizar este ponto da Ordem de Trabalhos, o membro 

Dalia Alves, pediu novamente a palavra para questionar a Junta de 

Freguesia, a respeito das intenções da Junta de Freguesia na utilização do 

CCB, nomeadamente se a Junta de Freguesia iría contractar pessoal e se 

iría ser constituido algum grupo de trabalho para o efeito. Usando então 

novamente da palavra a Presidente da Junta, informou que o CCB iría 

funcionar com autogestão e que a Junta de Freguesia actualmente não 

disponha de pessoal e meios para a sua abertura. Em seguida e antes de 

terminar a sua intervenção, a Presidente da Junta informou que foi aplicado 

um desvitrificador nos passeios do centro civíco, por razões de segurança, 

visto que o piso estava escorregadio e com musgo. Em seguida e depois de 

exclarecidas todas as questões dos membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia de freguesia, sugeriu aos presentes, para que se passasse para o 

ponto constante da alínea b) do período da ordem do dia: Apreciação e 

votação do documento “Prestação de contas relativas ao ano 2013”.---------

---------Usando da palavra o próprio Presidente da Assembleia de 

Freguesia, deu abertura para que a Junta de Freguesia explicasse o 

documento em discussão, no entanto a Junta Freguesia manifestou que 

todos os indicadores estavam retratados no documento e por isso 

prescendia de essa explicação. Em seguida e não existindo membros da 

Assembleia a querer intervir neste ponto, o próprio Presidente da 

Assembleia tomou a palavra para efectuar algumas considerações a respeito 

do documento. Começou por explicar que o documento na realidade 

contemplava duas contas de gerência, uma relativa ao executivo anterior e 

que já tinham sido enviadas para o tribunal de contas e outras relativas ao 

periodo em que o actual executivo estava em funções. Em seguida, elogiou 

a clareza do documento e apontou alguns pequenos erros de impressão na 

elaboração do documento, que foram prontamente esclarecidos pela Junta 

de Freguesia. Em seguida efectuou uma breve descrição das verbas 

inscritas tanto nas despesas como nas receitas, referindo que de acordo com 
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o documento no ano de 2013, foram investidos na freguesia perto de 

130.000,0€, pelo que isso, deveria ser motivo de orgulho para a freguesia, 

atendendo à actual situação económica do país. Em seguida e em tom de 

conclusão, o Presidente da Assembleia elogiou o empenho e dedicação não 

só do actual executivo, mas também do anterior, pelas obras que tem sido 

realizadas na freguesia e finalizou a sua intervenção, referindo que na sua 

opinião as contas de gerência deveriam merecer aprovação, porque 

traduzem a realidade das verbas investidas na freguesia. Seguidamente e 

não existindo mais membros a querer intervir neste ponto, o Presidente da 

Assembleia de Freguesia tomou novamente a palavra, e sujeitou o 

documento: “Prestação de contas relativas ao ano 2013” a votação, sendo o 

mesmo aprovado com 4 votos a favor, por parte dos membros eleitos pela 

lista independente “ Juntos por Bertiandos” e com 3 abstenções por parte 

dos membros eleitos pelo PSD.----------------------------------------------------- 

---------Em seguida e depois de aprovado a “Prestação de contas relativas 

ao ano 2013, o Presidente da Assembleia solicitou aos presentes para que se 

passasse para o ponto constante da alínea c) do período da ordem do dia “ 

Votação da proposta do acordo de execução entre a Câmara Municipal de 

Ponte de Lima e a Junta de Freguesia de Bertiandos.----------------------------

-------Antes de conceder a palavra aos restantes membros, o Presidente da 

Assembleia justificou a necessidade do documento de acordo com o que 

estabelece a lei 75/2013 e explicou que o mesmo era uma cópia do que 

estava contemplado nessa mesma lei, em relação à atribuição de 

competências para as Juntas de Freguesia. Em seguida e antes de ser 

concedida a palavra aos restantes membros da Assembleia, foi concedida a 

palavra à Presidente da Junta, para que Esta pudesse explicar o conteúdo do 

referido acordo, assim como as verbas nele inscritas. Usando então da 

palavra a Presidente da Junta de Freguesia, Esta começou por explicar que 

uma grande parte das transferências de competências acabaram por não se 

verificar, porque a Junta de Freguesia não dispõe de um administrativo a 

tempo inteiro, assim como na maioria das Juntas de Freguesia do concelho. 

Explicou ainda a formula de cálculo que levou à atribuição das referidas 

verbas, enunciando os valores inscritos na proposta, uma vez que na cópia 

da mesma não estavam bem legiveis.  Em seguida e uma vez que os 

restantes membros da Assembleia não manifestaram interesse em intervir, o 

Presidente da Assembleia em tom de conclusão, sugeriu que a Junta de 

Freguesia tentasse a melhor argumentação junto da Câmara Municipal, para 

reivindicar mais verbas para acordos futuros. Em seguida sujeitou o 

documento de acordo de execução a votação, sendo o mesmo aprovado 

com 4 votos a favor por parte dos membros da lista “Juntos por Bertiandos” 

e com 3 abstenções, por parte dos membros eleitos pelo PSD.  Antes de 

passar para o seguinte ponto da ordém de trabalhos, o Presidente da 

Assembleia de Freguesia informou os presentes que para que a decisão 
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relativa a este ponto tivesse efeitos imediatos, iría ser realizada uma minuta 

de acta que posteriormente o executivo enviaría para o Município de Ponte 

de Lima.--------------------------------------------------------------------------------

---------Em seguido o Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou aos 

presentes para que se passasse para o terceiro e ultimo ponto da Ordem de 

trabalhos: “Período da intervenção do Público”, inscrevendo-se neste ponto 

o Sr. Alípio Lopes. Seguidamente e antes de conceder a palavra ao Sr. 

Alípio Lopes, o Presidente da Assembleia, felicitou a presença do público, 

alegando que dessa forma eram conhecedoras dos principais assuntos 

debatidos na Freguesia. Concedida a palavra ao Senhor Alípio Lopes, Este 

enalteceu a cordialidade entre os presentes na forma como são abordados 

os assuntos em discussão e felicitou a Junta de Freguesia e a Assembleia de 

Freguesia pelo trabalho desenvolvido. Em seguida, aproveitou o momento 

para sugerir ao executivo, para a colocação mais ninhos de cegonhas no 

poste existente à entrada das Lagoas, devendo para isso apelar à EDP para a 

sua colocação. Finalizou a sua intervenção demonstrando a sua satisfacção 

na aprovação de contas de gerência do ano de 2013, uma vez que também a 

Ele próprio lhe diziam respeito.-----------------------------------------------------   

-------- Em seguida, e não existindo mais pessoas a quererem intervir, o 

Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Presidente da Junta de 

Freguesia, para a eventualidade de querer responder as questões ou 

observações apresentadas. Usando então da palavra a Presidente da Junta 

de Freguesia, esta referiu que relativamente a sugestão do Sr. Alípio Lopes, 

sobre a colocação de mais ninhos para as cegonhas, a sua sugestão ficou 

registada. Em tom de conclusão, a Presidente da Junta de Freguesia, 

agradeceu a presença de todos e convidou os presentes e a população em 

geral para participar na visita do compasso Pascal à Sede da Junta de 

Freguesia de Bertiandos no próximo dia 20 de Abril, por voltas das 

11:00h.----------------------------------------------------------------------------------

---------Seguidamente e nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Assembleia, também felicitou e agradeceu a presença de todos os membros 

e o público presente e desejou a todos Boa Páscoa e em seguida deu por 

encerrada a sessão da qual eu Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado 

Ferreira, lavrei a presente ata que vai ser assinada por todos os membros da 

Assembleia de Freguesia presentes.------------------------------------------------

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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