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ATA NUMERO CINCO 
--------- Aos trinta dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, às 
nove horas e quinze minutos, 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) Deliberação sobre a autorização para a celebração de “Contrato 
interadministrativo de delegação de competências - Transportes Escolares 
para o ano letivo 2018/19 dos 2.º e 3.º ciclos”------------------------------------
-------- c) Discussão e votação do documento “Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano 2019”-------------------------------------------------------- 
--------- Terceiro ponto: Período da intervenção ao 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 Amorim 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, confirmou que todos 
os membros tinham recebido a documentação e desejou que a Assembleia 
fosse produtiva para a freguesia. ---------------------------------------------------
--------- Em seguida e depois das considerações prévias, deu inicio aos 
trabalhos passando de imediato para o assunto da alínea a) do período antes 
da ordem do dia: Apreciação e votação da ata da sessão anterior, 
questionando os membros se existia alguma objeção quanto ao conteúdo da 
referida ata, mas nenhum dos membros quis usar da palavra. Assim o 
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Presidente da mesa da Assembleia colocou a ata votação, a mesma foi 
aprovada por unanimidade, sendo 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, apenas o próprio 
Presidente da Assembleia de Freguesia.  Este, começou por apelar à Junta 
de Freguesia para a reparação ou eventual remoção da sinalização existente 
junto ao Cruzeiro, uma vez que a mesma estava danificada, dando mau 
aspecto e não dignificava o local. Apelou também para a necessidade de 
uma poda das àrvores existentes na Avenida da Igreja, no centro cívico da 
freguesia e mesmo no espaço do CCB, de forma a impedir o seu 
crescimento exagerado. Finalizou a sua intervenção, apelando que apesar 
de não ser responsabilidade directa da Junta de Freguesia uma intervenção 
na vía, a Junta de Freguesia deveria notificar as entidades competentes e 
encetar esforços para sensibilizar o Munícipio de Ponte de Lima, para a 
repavimentação e colocação de guardas de protecção nas pontes existentes 
na rua da Freixa, de forma a evitar riscos de quedas de viaturas ou pessoas 
aos rios. Em seguida e usando já da palavra a Presidente da Junta Isabel 
Vilaverde, Esta relativamente à sinalização junto ao Cruzeiro, começou por 
informar quando os sinais lá foram colocados provocaram uma grande 
polémica na freguesia. No decorrer da exposição da Presidente da Junta, 
foram feitas varias sugestões e entre elas estava a eventual retirada dos 
sinais, ficando a Junta de Freguesia de decidir no futuro, qual a melhor 
opção a tomar. No que que respeita à necessidade de poda das árvores a 
Presidente da Junta, salientou que se iría proceder à poda das árvores, que 
habitualmente é feita de 2 em 2 anos. Finalizou a sua intervenção, 
salientando que em relação aos melhoramentos da Rua da Freixa, já tinha 
sido adiada varias vezes uma reunião com o Executivo Municipal, para 
abordar o assunto, mas a Junta de Freguesia esperava que em breve seja 
remarcada a reunião para o efeito.-------------------------------------------------- 
-------- Em seguida e depois de respondidas todas as questões por parte da 
Junta de Freguesia, 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. Neste ponto de ordem, o Presidente da Assembleia 
registou a inscrição do membro Paulo Teixeira e do próprio Presidente da 
Assembleia de Freguesia. Concedida a palavra ao membro Paulo Teixeira, 



31 

   
 

 

_____________________________________________________________________  
Assembleia de Freguesia de Bertiandos – Rua do Olival, nº1 - Bertiandos 4990 550 Ponte de Lima 

 

Este apenas manifestou o seu agradecimento à Junta de Freguesia, por todo 
o apoio que a mesma tem dado à Comissão de Festas, assim como a todas 
as pessoas que colaboraram para a realização do Jantar de Natal organizado 
pela Comissão de Festas da Freguesia. Em seguida e usando novamente da 
palavra o Presidente da Assembleia, Este começou por elogiar e 
congratular a Junta de Freguesia pela limpeza do camino junto à linha na 
recta de Bertiandos, salientando o trabalho bem feito e sobre o qual já tinha 
escutado varios comentarios positivos por parte da população. Em relação 
este assunto, aproveitou o momento para questionar a Junta de Freguesia, 
pelo motivo de não ter sido limpo até ao final do caminho. Finalizou a sua 
intervenção, congratulando a Junta de Freguesia pelo saldo existente nas 
contas do executivo à data e apelando à realização de obras que se 
encontravam pendentes. Em seguida e não existindo mais membros a 
querer intervir neste ponto, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra 
à Junta de Freguesia, para esclarecer o que entendesse em relação às 
atividades e situação financeira da Junta de Freguesia. Usando então da 
palavra a Presidente da Junta, Esta começou agradecer ao membro Paulo 
Teixeira as suas palavras e dizer que a Junta de Freguesia está sempre 
disponivel a colaborar nas atividades da Freguesia. Aproveitou o momento, 
para convidar todos os presentes para um concerto do Orfeão Limiano, que 
se iría realizar no dia 19 de Janeiro às 21horas na Igreja Paroquial da 
Freguesia. No que respeita às questões do Presidente da Assembleia, 
informou que a limpeza da linha já estava programada à muito tempo,  mas 
devido a um problema de saúde na pessoa que executou a limpeza, impediu 
que a mesma fosse realizada antes. Informou ainda que não foi efectuada a 
limpeza em toda a extensão do caminho, porque existe uma parte em que a 
lenha é de maior porte e é privada, sendo que a Junta não quis intervir no 
local. Salientou que com a máquina utilizada foi possivel destruir todos os 
detritos de àrvores e silvados, tal como a Junta de Freguesia pretendía. 
Informou ainda que caso hajam privados interessados em continuar a 
limpeza deste caminho, a Junta de Freguesia tinha todo o interesse em 
colaborar com a logística, para que o caminho fique ainda melhor. 
Terminou a sua a intervenção informando os presentes, que tinha sido 
selecionada para fazer parte do juri das montras de Natal em Ponte de Lima 
e no seguimento desse acontecimento, a Junta de Freguesia em parceria 
com o serviço de Turismo do Municipio de Ponte de Lima, estava a 
negociar com o Executivo Municipal a criação de uma exposição dos 
Bordados de Bertiandos, nos espaços do concelho de Ponte de Lima e 
eventualmente em Bruxelas.---------------------------------------------------------
--------- Em seguida e terminado este ponto da ordem de trabalhos, o 
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Presidente da Assembleia solicitou aos presentes para que se passasse para 
o ponto constante da alínea b) do período da ordem do dia: Deliberação 
sobre a autorização para celebração de “Contrato interadministrativo de 
delegação de competências – Transportes Escolares para o ano 2018/19 dos 
2.º e 3.º ciclos”. Usando ainda da palavra o Presidente da Assembleia, com 
objetivo esclarecer os membros da Assembleia de Freguesia, solicitou à 
Junta de Freguesia uma breve explicação do documento, para 
posteriormente o sujeitar a discussão e votação. Concedida a palavra à 
Presidente da Junta, Esta fez uma breve explicação do contrato e não surgiu 
qualquer duvida, por parte dos membros da Assembleia. Em seguida, o 
Presidente da Assembleia de Freguesia sujeitou o documento a votação, 
sendo a mesmo aprovado por unanimidade dos membros da Assembleia 
de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------- 
--------Em seguida o Presidente da Assembleia, solicitou aos membros para 
que se passasse para o ponto constante da alínea c) do período da ordem do 
dia: Discussão e votação do documento “Plano de Atividades e Orçamento 
para o ano 2019”. Para isso, 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 fez uma breve abordagem dos aspectos 
do documento que mereciam maior realce e uma breve apresentação das 
obras que a Junta de Freguesia pretende executar em 2019 e que constam 
do documento. Em seguida e depois da exposição do documento por parte 
da Presidente da Junta, o Presidente da Assembleia registou as incrições do 
membro Hilário Lopes e de Ele próprio, para intervir neste ponto de ordem. 
Concedida a palavra ao membro Hilário Lopes, Este apenas manifestou 
interesse em saber  qual o motivo da subida do saldo de 18.000€ para 
27.000€ no ultimo trimestre de 2018, demonstrado na situação finaceira da 
Junta de Freguesia. Em seguida e usando já da palavra o Presidente da 
Assembleia de Freguesia, Este começou por elogiar e felicitar a Junta de 
Freguesia pela qualidade na apresentação do documento, nomeadamente a 
forma clara como eram apresentadas as intenções da Junta de freguesia.  
Frisou que após a sua análise ao documento eram perceptiveis as intenções 
da Junta de Freguesia, em converter parte das receitas correntes em 
despesas de capital, sendo isso um aspecto a elogiar no que respeita à 
gestão da Junta de Freguesia.  Salientou que a Junta de Freguesia, no 
orçamento apresentado prevê investir na freguesia para 2019 cerca de 
157.000,0€, sendo que dessa verba estão previstos investimentos em 
despesas de capital aproximadamente 86.000,0€, portanto em obras. 
Referiu também que pela análise que efectuou ao plano plurianual de 
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investimentos estão comtempladas no orçamento as obras e projetos que 
considera prioritárias para a Freguesia, nomeadamente a requalificação da 
Rua da Balada, a requalificação da Rua do Pombal, a beneficiação da Rua 
de Crasto, a cosntrução de estrutura de abrigo para viaturas da Junta de 
Freguesia, a cosntrução de abrigo para a paragem de transportes publicos e 
a requalificação dos passeios para a Rua do Pinheiral. Manifestou saber da 
dependencia que existe na transferência de de verbas do Municipio para a 
Junta de Freguesia, para a realização das obras, no entanto conhece também 
o poder de influência e a persistência do executivo da Junta de Freguesia na 
obtenção dessas verbas. Referiu também que apesar do orçamento do ano 
anterior ter falhado, porque muitas das obras nele contempladas acabaram 
por não ser realizadas e constarem do orçamento actual, isso não se deveu a 
actos de má gestão da Junta de Freguesia, mas sim a opções politicas por 
parte do Municipio de Ponte de Lima. Em seguida e em tom de conclusão, 
o Presidente da Assembleia finalizou a sua intervenção, referindo que o 
orçamento para 2019 deveria merecer a aprovação por parte da Assembleia 
de Freguesia, porque o mesmo é ambicioso e nele estão comtempladas as 
reais prioridades para o desenvolvimento da freguesia e esperava que o 
mesmo se venha a realizar na integra. Seguidamente o Presidente da 
Assembleia sujeitou o documento “Plano de Atividades e Orçamento 2019” 
a votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------------- 
---------Em seguida, o Presidente da Assembleia de Freguesia passou para o 
terceiro e ultimo ponto da ordem do dia: Periodo da intervenção do público, 
não se tendo registado inscrições. -------------------------------------------------- 
--------- 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 continuação de boas festas a Todos, recordou que a 
próxima reunião ordinária da Assembleia de Freguesia seria no mês de 
Abril de 2019 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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