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  JUNTA DE FREGUESIA DE BERTIANDOS 
Rua do Olival nº1, Bertiandos 

4990-550 Ponte de Lima 
 
 

INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA 
Período de 21-10-2013 a 04-04-2014 

 
 

No período compreendido entre o dia 21 de outubro de 2013 e 04 de abril de 

2014, destacam-se as seguintes laborações:  

 

 

 
 Reuniões de trabalho com o Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Vereadores da Câmara 

Municipal, no âmbito do planeamento de investimentos a efetuar na Freguesia. 

 

 9/12/2013 - Reunião com Vereador Vasco Ferraz, no sentido de rever os protocolos 

efetuados com as entidades que estão a usufruir do Campo das Lagoas. 

 

 

 11/12/2013 – Participação dos Bertiandenses na comemoração do décimo terceiro 

aniversário da Área Protegida, denominado “Dia Aberto à Comunidade”, com transporte 

facultado pela Junta a todos os inscritos. 

  

 13/12/2013 - Participação na apresentação do livro “A conspiração dos fidalgos”, da 

autoria de Alexandre Rocha. 

 

 14/12/2013 – Assembleia de Freguesia. 

 

 15/12/2013 – Participação na comemoração do “Dia da montanha”, integrado no décimo 

terceiro aniversário da Área Protegida, com ida à Casa do Cerquido, com transporte e 

alimentação facultados pela Junta de Freguesia aos idosos e crianças. Restantes 

participantes fizeram o percurso a pé desde a Quinta de Pentieiros ao Cerquido. 

 

 16/12/2013 – Reunião com Sr. Pedro Melo e sua advogada relativamente ao prédio 

rústico adquirido em partes indivisas, pela Junta de Freguesia e Sr. Manuel Melo. 

 

 



 

Junta de Freguesia de Bertiandos,, Rua do Olival nº1, Bertiandos 4990-550 Ponte de Lima   258751216 

     E-mail: junta_bertiandos@hotmail.com - www.bertiandos.net        

 

 

  17//12/2013 - Reuniões de trabalho com Entidades do Concelho, empresa Frenetikódigo 

Software Unipessoal, Lda. e com a empresa OK Portugal Creative internet Solutions. 

 

 19/12/2013 – Reunião com a Associação de Jovens de Bertiandos. 

 

 4-11-18/12 - Reuniões do Órgão Executivo. 

                                                             

 21/12/2013 – Assembleia Municipal 

 

 28/12/2103 – Representação da Junta de Freguesia no Jantar da Comissão de Festas do 

Imaculado Coração de Maria e Divino Salvador de Bertiandos. 

 

 05/01/2014 – Reunião com a empresa Frenetikódigo Software Unipessoal, Lda., para 

adjudicação do programa Gestoponímia e novo Website da Junta. 

 

 05/01/2014 - Intervenção na Rua do Passal devido ao entupimento do aqueduto. Sendo 

alertado o Município do sucedido. 

 

 08/01/2014 – Reunião com Técnica Superior Social da APPACDM, relativamente à 

situação de pobreza extrema da família António Francisco Beja de Brito. 

 

 09/01/2014 – Envio de ofício para a GNR e posterior contacto, relativamente a queixas e 

insultos por parte de cidadãos da Freguesia.  

   

 09/01/2014 - Reunião com a Coordenadora do Centro Educativo das Lagoas, para 

debater assuntos relacionados com transportes efetuados pela Junta sem Protocolo 

prévio. 

 

 12/01/2014 – Reunião com a empresa ArtVideo, relativamente à realização de um 

documentário sobre “Jogos Tradicionais”. 

 

 13/01/2014 – Reunião de trabalho nos Paços do Concelho de Ponte de Lima para 

discussão dos critérios de atribuição das verbas para as Freguesias 2014. 

 

 14/01/2014 – Pedido à EDP para revisão e orientação de todas as lâmpadas de iluminação 

pública existente na nossa freguesia. 
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 16/01/2014 – Reunião com o Vereador Drº Paulo Sousa no que respeita à existência de 

transportes efetuados pela Junta de Freguesia para o Agrupamento de Arcozelo sem 

protocolo. 

 

 16/01/2014 – Reunião com D. Filomena Carvalho e o Presidente do executivo anterior, 

para esclarecimento do contrato relativamente à toponímia e fornecimento das placas de 

identificação de Rua.   

 

 17/01/2014 – Participação na Apresentação da Publicação “Pela Nossa Terra – Agenda 

2014” pelo Eurodeputado José Manuel Fernandes. 

 

 18/01/214 – Limpeza da valeta da Travessa de Linhares, com o intuito de minimizar o 

escoamento de águas pluviais. 

  

 19/01/2014 – Reunião com a Associação de Pescas Vale do Lethes, com o intuito de 

discutir protocolo de cedência de viatura da Junta. 

 

 21/01/2014 – Reunião com Vereador Drº Paulo Sousa sobre os transportes dos Alunos 

do 5º Ano para Agrupamento de Arcozelo. 

 

 22/01/2014 – Reunião com a Professora Emília Carvalho do C E Lagoas para preparação 

de homenagem ao Professor Paulo Machado, antigo docente da Escola de Bertiandos. 

 

 25/01/2014 – Limpeza e desobstrução da sargeta do Largo de Linhares. 

 

 26/01/2014 – Informação concedida ao Comandante da GNR de ponte de Lima sobre 

todos os Bertiandenses com mais de 65 anos que vivem sozinhos. 

 

 26/01/2014 – Reunião com a Professora Emília Carvalho e antigos alunos da Escola de 

Bertiandos. 

 

 28/01/2014 – Reunião com Engenheiro da Inovilima para rever trabalhos já adjudicados. 

 

 29/01/2014 – Reunião Rede Social CLAS. 

 

 30/01/2014 – Reunião de trabalho com o Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, no âmbito do planeamento de investimentos a efetuar na Freguesia. 
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 1-9-16-23-29/01 - Reuniões do Órgão Executivo. 

 

 1 e 2 /02/2014 – 1ª Venda de Garagem no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 

 

 Reunião com José Manuel Fernandes Morais, no sentido da remoção da ramada existente 

sobre a Rua de Barreiros. Tendo a nossa proposta sido aceite e concretizada. 

 

 13/02/2014 – Reunião com a Empresa OK Portugal Creative internet Solutions, para 

proposta de gestão de cemitérios online. 

 

 15/02/2014 – Participação e Colaboração no Lançamento do Livro “Lembranças “ de Paulo 

Machado. 

 

 15/02/2014 – Aplicação de Desvitrificador de Superfícies NW 43, no Centro Cívico da 

Freguesia, concretamente na Avenida da Igreja, entre os nºs 28 e 215.   

 

 19/02/2014 – Participação na palestra sobre “A Evolução dos Rs ao longo dos Tempos” 

de modo a sensibilizar a comunidade para melhores práticas ambientais.  

 

 

 22/02/2014 - Assembleia Municipal. 

 

 24/02/2014 – Reunião da ADRIL para sessões de divulgação e informação. 

 

 25/02/2014 – Workshop da AFL. 

 

 26/02/2014 – Reunião com o agente comercial da Empresa Manuquímica, produtos 

Químicos de Manutenção Industrial. 

 

 6-13-20-26/02 - Reuniões do Órgão Executivo da Freguesia. 

 

 5/03/2014 – Início das Danças de Salão.  

 

 14/03/2014 – Reunião com Sr. Carlos Martins e interessados sobre a cedência de 

terreno ao domínio público na Rua de Crasto. 

 

 14/03/2014 – Assembleia Geral da AFL. 

 

 15/03/2014 – Jornada de Voluntariado no CCB. 

 

 18/03/2014 – Reunião de discussão e preparação do acordo de Execução conforme 

previsto no artigo 133.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 
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 19/03/2014 – Reunião com Sua Exª Reverendíssima, o Bispo da Diocese de Viana do 

Castelo, D. Anacleto Oliveira, para Apresentação do Projeto “ A Capela Pedagógica – do 

Campo… para o Altar” e convite para bênção da Capela.  

 

 22/03/2014 – Aplicação de Herbicida Sistémico de Absorção Rápida sem Acão Residual. 

 

 26/03/2014 – Reunião com Coordenadora do C. E. Lagoas e Presidentes da Junta de 

Freguesia envolventes no projeto “A Capela Pedagógica”. 

 

 Parceria com a Casa de Povo de Freixo, com a apresentação da Peça de Teatro “ A 

Tesoura do Alfaiate” de Álvaro Peixoto, no Salão da Junta de Freguesia de Bertiandos. 

 

 6-13-20-27/03 - Reuniões do Órgão Executivo. 

 

  03/04 - Reunião do Órgão Executivo. 

 

 04/03/2014 – Participação na Cerimónia da Bênção da Capela da Quinta de Pentieiros e 

Comunhão Pascal, integrada no Projeto “A Capela Pedagógica do Campo … para o Altar”. 

 

 Representação da Junta de Freguesia em atos e cerimónias de representatividade de 

caracter Municipal. 

 

 Participação e Colaboração em iniciativas e eventos promovidos pelas Associações do 

Concelho, em prol do desenvolvimento da Freguesia e Município. 

 

 

Bertiandos, 04 de abril de 2014 

 

A Presidente da Junta de Freguesia  

 

 
Isabel Rodrigues Vilaverde 


