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ATA NUMERO DOIS 
--------- Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano dois mil e dezoito, às 
nove horas, no edifício da Sede da Junta de Freguesia reuniu em Sessão 
Ordinária a Assembleia de Freguesia de Bertiandos. ----------------------------
-------- Esta sessão, convocada de acordo com os termos da alínea b) do nº1 
do artigo 14º 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 e respeitante ao período antes da ordem do dia: ----- 
--------- a) Apreciação e votação da ata da sessão anterior;--------------------- 
--------- b) Outros assuntos de interesse para a freguesia;---------------------- 
--------- Segundo ponto e respeitante ao período da ordem do dia;------------ 
--------- a) Apreciação da informação da atividade  e situação financeira da 
Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------  
----------b) Apreciação e votação do documento “Prestação de contas 
relativas ao ano 2017”---------------------------------------------------------------- 
--------- Terceiro ponto: Período da intervenção do público.-------------------- 
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues 
Fernandes, Tânia Catarina Sá de Brito Esteves, Emília Fernanda Oliveira 
Lopes Morado Ferreira, 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 Hilário Manuel Teixeira Lopes, Paulo 
Manuel Lopes Teixeira, Alexandra Maria Lima Lopes Velho e Estevão 
Manuel Portela Pereira. Estiveram também presentes no ato os Senhores: 
Isabel Rodrigues Vilaverde, Isaac José Vilas Boas Gonçalves e António 
Germano Rodrigues Moure, respetivamente Presidente, Secretário e 
Tesoureiro da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------- 
--------- Aberta a sessão, o Presidente da mesa da Assembleia começou por 
agradecer a presença de Todos os membros na reunião e passou de imediato 
para a alínea a) do período antes da ordem do dia: Apreciação e votação da 
ata da sessão anterior, perguntando aos membros se existia alguma objeção 
quanto ao conteúdo da referida ata, que tinha sido previamente enviada a 
Todos os membros. O Presidente da Assembleia, explicou que a ata devia 
ser entendida como um resumo das principais intervenções de cada um dos 
membros, considerando importante que Todos se inscrevam para que seja 
possível registar as suas intervenções e salientando que o importante é que 
nela constem as deliberações tomadas. Em seguida e não existindo nenhuma 
objeção, o Presidente da mesa da Assembleia sujeitou a ata votação, sendo a 
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mesma aprovada por unanimidade e de imediato assinada por Todos, estando 
assim concluído o assunto da alínea a) do período antes da ordem do dia.--- 
--------- Em seguida e continuando a usar da palavra o Presidente da 
Assembleia, solicitou aos presentes que se passasse para a alínea b) do 
período antes da ordem do dia: Outros assuntos de interesse para a freguesia, 
inscrevendo-se neste ponto de ordem de trabalhos, os membros Estevão 
Pereira e o próprio Presidente da Assembleia de freguesia. Em seguida 
concedida a palavra ao membro Estevão Pereira, Este alertou a Junta de 
Freguesia para a existência de uma árvore na Estrada Nacional com dois 
ramos secos e em risco de queda, que por sorte estão para o lado de fora da 
estrada; questionou a possibilidade da Junta de Freguesia atuar na passagem 
para o Souto de Bertiandos; questionou ainda a Junta de Freguesia quanto à 
possibilidade de colocar guardas na ponte de Esteiro, por considerar uma 
necessidade especialmente para quem não conhece o local, porque existe 
risco de queda ao rio. Finalizou a sua intervenção, alertando a Junta de 
Freguesia, para a necessidade de intervir no estacionamento de automóveis 
na berma da estrada nacional, junto ao conhecido café da venda. Em seguida 
e usando da palavra o Presidente da Assembleia de freguesia, Este começou 
por elogiar a Junta de Freguesia pela limpeza do parque abaixo do campo de 
futebol, assim como toda a Freguesia. Em seguida questionou a Junta de 
Freguesia relativamente ao ponto de situação do assunto, relacionado com 
os limites da Freguesia com Santa Comba, perguntando se existía 
necessidade de dar resposta ao parecer por parte da Assembleia de Freguesia. 
Finalizou a sua intervenção, questionando se a Junta de Freguesia tinha 
conhecimento de uma data prevista para que a freguesia de Bertiandos 
voltásse a ter Pároco. Em seguida e não existindo mais membros da 
Assembleia a querer intervir, o Presidente da Assembleia de freguesia 
concedeu a palavra à Junta de Freguesia, para responder às questões e apelos 
dos membros da Assembleia. Usando então da palavra a Presidente da Junta, 
Isabel Vilaverde, Esta começou por dizer que relativamente à arvore já tinha 
falado quer com as Lagoas, quer com a Câmara Municipal, no entanto a 
remoção da árvore não é da competência dos serviços munícipais, frisando 
que a Junta de Freguesia iría enviar um e-mail às Estradas de Portugal a 
solicitar uma intervenção. Relativamente à passagem para o Souto, a 
Presidente da Junta reconheceu que era um local de muitos acidentes, mas 
sendo uma Estrada Nacional, frisou que uma intervenção no local é da 
competencia da EP (Estradas de Portugal). Informou também que apesar de 
já ter sido solicitado varias vezes a colocação de uma passadeira, a EP não 
aceitava por considerar ser ainda mais perigoso, no entanto a Junta de 
Freguesia equacionava solicitar a colocação de sinalização de perigo por 
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aproximação de passagem de peões e ciclistas, ou por aproximação de 
localidade. No que respeita ao estacionamento na berma da Estrada 
Nacional, junto ao conhecido café da venda, salientou que era um assunto 
que já tinha sido debatido varias vezes, tendo já a Junta equacionado a 
possibilidade de colocação de raias no solo, no entanto consideravam essa 
possibilidade remota, devido à existência do Solar de Bertiandos em frente. 
Em relação a colocação de guardas de protecção na ponte de Esteiro, a 
Presidente da Junta, informou que já tinham sido solicitadas às Lagoas, no 
entanto pelo facto de alterar o património as mesmas ainda não tinham sido 
colocadas, referindo que a Junta de Freguesia voltaría a abordar o assunto.   
Informou também que todos os asuntos de segurança na Área Protegida, já 
tinham sido alvo de reunião com o Presidente da Câmara, mas a resposta é 
sempre no sentido de que se trata de uma Paisagem Protegida, que devemos 
de proteger e de nos adaptar dentro dos seus limites, sendo que uma possivel 
solução seria sinalizar os perigos existentes na área. Respondendo às 
questões levantadas pelo Presidente da Assembleia, a Presidente da Junta 
agradeceu o elogio em relação à limpeza da freguesia e chamou à atenção 
para uma entrevista que tinha dado à rádio Ondas do Lima, onde abordou 
varios temas da Freguesia. Relativamente à questão dos límites entre as 
freguesias de Bertiandos e Santa Comba, a Presidente da Junta informou que  
o assunto tinha sido aprovado nas Freguesias, na Câmara Municipal e na 
Assembleia Municipal e posteriormente então levada à Assembleia da 
República, sob alçada de um partido e que agora voltavam a solicitar um 
novo parecer. Informou também que o novo executivo da Junta de Freguesia 
de Santa Comba, tinha feito uma Assembleia de Freguesia extraordinária 
para debater o assunto, pois não estavam de acordo. Referiu que a Junta de 
Freguesia e o Presidente da Assembleia de Freguesia de Bertiandos  
estiveram presentes nessa Assembleia, onde foi esclarecido como todo o 
processo, se tinha desenrolado com o anterior executivo de Santa Comba. 
Salientou ainda, que o novo Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Comba concordava que os moradores de um lado da rua, sejam de Bertiandos 
e do outro lado sejam de Santa Comba, mas não concordava que se 
alterassem os limites existentes, entre as duas freguesias. Informou ainda, 
que já existia um principio de acordo entre as duas Juntas de Freguesia e que 
ambas iriam reunir com a Câmara Municipal, afim de elaborar um 
documento, onde sejam salvaguardadas as residências dos moradores e 
mantendo os limites existentes entre as freguesias. Concluiu o assunto, 
referindo que o interesse da Freguesia de Bertiandos é que os seus residentes 
se mantenham legalmente residentes na Freguesia de Bertiandos. 
Relativamente à questão do Pároco para a freguesia, a Presidente da Junta de 
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Freguesia informou não ter qualquer conhecimento sobre o assunto. Em 
seguida e depois de esclarecidas todas as questões, o Presidente da 
Assembleia de Freguesia, solicitou aos presentes, para que se passasse para 
o assunto da alínea a) do período da ordem do dia: Apreciação da informação 
da atividade e situação financeira da Junta de Freguesia.------------------------
--------- Continuando a usar da palavra o Presidente da Assembleia, Este  
registou a inscrição dos membros Alexandra Velho e Ele próprio, para 
intervir neste ponto de ordem. Concedida a palavra ao membro Alexandra 
Velho, Esta questionou a Junta de Freguesia, acerca de qual era o projeto 
existente para o espaço abaixo do campo de futebol, uma vez que as pessoas 
falavam que o espaço estáva ali parado e que a Junta de Freguesia, tinha 
prometido fazer no local um parque. Em seguida e usando novamente da 
palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia, Este elogiou a Junta de 
Freguesia pela exposição acerca de Trajes e Bordados de Bertiandos, levada 
a cabo na freguesia, referindo que a mesma tinha sido muito apreciada, pelas 
pessoas que a visitaram e salientou que era uma das formas, de trazer a 
freguesia de Bertiandos às luzes da ribalta e manter vivas as tradições. 
Finalizou a sua intervenção, perguntando ao executivo da Junta de Freguesia, 
acerca do resultado da reunião tida com o Municipio de Ponte de Lima, 
relativamente à Rua da Balada. Seguidamente e não existindo mais membros 
a querer intervir neste ponto, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra 
à Junta de Freguesia para responder às questões colocadas. Usando então da 
palavra a Presidente da Junta, Esta começou por responder que em relação 
ao espaço abaixo do campo de futebol, foi proposto no manifesto eleitoral a 
a criação de um parque de lazer no local, informou também que o executivo, 
estava em uma fase de re-ajuste orçamental e que ainda não tinha sido 
possivel avançar com o projeto, no entando apesar disso continuava a ser 
realizada a manutenção do espaço. Passando a responder às questões do 
Presidente da Assembleia, agradeceu o elogio acerca da exposição de Trajes 
e Bordados de Bertiandos e aproveitou o momento, para convidar as pessoas 
que ainda não a tinham visitado, para o fazer. Salientou ainda, que era um 
tema que estava na ribalta e que iría ser aproveitado como tema para o cortejo 
etnográfico das Feiras Novas, convidando Todos os presentes a participarem. 
Referiu ainda que a exposição tinha tido muitas visitas, incluindo pessoas de  
fora da freguesia e mesmo de fora do concelho. Concluiu a sua intervenção, 
referindo que em relação à Rua da Balada,  o Presidente da Câmara já tinha 
estado no local e só faltava o parecer formal para a Junta de Freguesia poder 
avançar com a obra.------------------------------------------------------------------- 
--------- Em seguida e depois de respondidas todas as questões por parte da 
Junta de Freguesia, o Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou aos 
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presentes, para que se passasse para o assunto da alínea b) do período da 
ordem do dia: Apreciação e votação do documento “Prestação de contas 
relativas ao ano 2017”.--------------------------------------------------------------- 
--------- Antes de efetuar as inscrições dos membros para intervir neste ponto 
de ordem, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Junta de 
Freguesia para a eventualidade de esta, pretender efetuar uma breve 
apresentação do documento antes da discussão. Usando então da palavra a 
Presidente da Junta, Esta começou por esclarecer que a prestação de contas 
é uma obrigação legal de forma a demonstrar o cumprimentos das obrigações 
legais e políticas, tendo de seguida feito uma apresentação do documento. 
Em seguida o Presidente da Assembleia, apenas registou a sua inscrição para 
intervir neste ponto de ordem. Usando então da palavra o Presidente da 
Assembleia, Este começou por elogiar a clareza e a transparência do 
documento. Perguntou ao executivo da Junta de Freguesia, se não tinha 
havido uma travagem no investimento no final do mandato anterior, pelo 
facto de não existir oposição à Junta de Freguesia, porque o documento 
apresentava uma taxa de execução da receita na ordem dos 60% e a transição 
de um saldo de mais de 27.000€ para o ano de 2018, valor esse, superior ao 
transitado no ano anterior. Frisou ainda, que apesar dos valores das dividas 
a terceiros ser maior que no ano anterior, não era motivo de preocupação, 
porque o valor do saldo era substancialmente maior. O Presidente da 
Assembleia sugeriu ainda que seria pertinente, incluir no documento um 
capitulo com os valores das obras que foram realizadas, sem ser por 
administração direta, ou seja, obras feitas diretamente pelo Municipio, já que 
isso iría permitir analisar o real valor investido na Freguesia. Na sua opinião, 
se o valor dessas obras fosse incluido nas contas, seguramente a taxa de 
execução do orçamento rondaría os 100%. Em seguida o Presidente da 
Assembleia sugeriu também, que a Junta de Freguesia elabore o inventário 
de todos os seus bens, ainda que o mesmo seja feito de forma abreviada e 
onde pelo menos conste o património de maior valor. Seguidamente 
questionou o executivo da Junta de Freguesia, se as obras realizadas na sede 
da Junta de Freguesia entraram nesta prestação de contas, ou nas contas do 
ano transacto. Para finalizar o Presidente da Assembleia, solicitou ao 
executivo da Junta de Freguesia, criterio e persistência junto do Muncipio de 
Ponte de Lima, para que consigam trazer obras para Bertiandos.  Concluiu a 
sua intervenção, salientando que pela clareza e rigor nas contas apresentadas, 
que permitía identificar onde foram efectuados os investimentos, na sua 
opinião as contas deveriam merecer a aprovação por parte da Assembleia de 
Freguesia. Em seguida foi novamente concedida a palavra à Junta de 
Freguesia, que começou por manifestar que apesar da taxa de execução ser 
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relativamente baixa, o ano de 2017 foi um ano de bom e forte investimento 
na freguesia de Bertiandos, porque para além das obras apresentadas nas 
contas, foram realizadas mais obras por administração directa da Câmara 
Municipal, como por exemplo as Obras do edificio da Sede da Junta de 
Freguesia. Em seguida e depois de respondidas a todas as questões colocadas 
e esclarecidas todas as duvidas por parte da Junta de Freguesia e não 
existindo mais membros a querer intervir, o Presidente da Assembleia 
sujeitou o documento “Prestação de Contas Relativas ao ano 2017” a 
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ----------------- 
--------- Em seguida e depois de concluído este ponto de ordem, o Presidente 
da Assembleia de Freguesia solicitou aos presentes para que se passasse para 
o terceiro e ultimo ponto da ordem do dia: Período da intervenção do público, 
inscrevendo-se neste ponto os senhores Jorge Sá e Luis de Sousa Lima, que 
se encontravam no público.---------------------------------------------------------- 
--------- Concedida a palavra ao Sr. Jorge Sá, Este apenas manifestou que via 
a freguesia muito parada no momento e que gostava de ver mais trabalho. 
Seguidamente foi concedida a palavra ao Sr. Luis de Sousa Lima, que alertou 
para o facto dos bombeiros não conseguirem chegar à rua da Tulha por 
questões de identificação da rua relacionadas com a toponimia, que 
supostamente não estará atualizada no GPS, pelo que solicitava a intervenção 
da Junta de Freguesia. Em seguida, foi concedida a palavra à Junta de 
Freguesia, para a eventualidade de Esta querer responder às questões 
apresentadas. Usando então da palavra a Presidente da Junta, Esta começou 
por responder ao Sr. Jorge Sá informando-o que a Junta de Freguesia no 
momento estava a realizar um trabalho mais burocrático e também com a 
exposição, que tinha demorado varios meses a preparar. Informou que a seu 
tempo, a Junta de Freguesia passará para outro tipo de intervenção mais 
visivel para os Bertiandenses. Em seguida e respondendo ao Sr. Luis de 
Sousa Lima,  foi explicado que a Rua da Tulha está no GPS, porque a própria 
Presidente da Junta já tinha feito a experiência com todas as ruas da 
Freguesia e todas apareciam no GPS. No entender da Junta de Freguesia o 
problema é que a Rua da Tulha, não tem acesso através de âmbulancia, por 
ser estreita e o próprio GPS manda para outro acesso. A Junta de Freguesia 
sugeriu ao Sr. Luis de Sousa Lima, que alterásse a sua morada para a rua de 
Linhares que também tem acesso por esta vía e de essa forma já deixaria de 
ter esse transtorno. -------------------------------------------------------------------- 
 --------- Para finalizar e nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Assembleia de Freguesia agradeceu a presença e o contributo de Todos os 
membros, desejou um bom domingo a Todos, recordou que a próxima 
reunião ordinária da Assembleia de Freguesia era no mês de junho de 2018 
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e em seguida deu por encerrada a sessão da qual eu Tânia Catarina Sá de 
Brito Esteves, lavrei a presente ata que vai ser assinada por todos os membros 
da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 
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