
52 

   
 

 

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

 

ATA NUMERO DEZ  
--------- Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e 
dezanove, às vinte e uma 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) Deliberação sobre autorização para celebração do “Contrato 
interadministrativo de delegação de competências - Transportes Escolares 
para o ano letivo 2019/20 dos 2º e 3º ciclo das Escolas de Arcozelo”.-------- 
---------c) Deliberação sobre a autorização para adesão da Junta de Freguesia 
à ANAFRE- Associação Nacional de Freguesias” ------------------------------- 
 -------d)Discussão e votação do documento “Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano de 2020” ---------------------------------------------------- 
--------- 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 Paulo Manuel Teixeira Lopes, 
Alexandra Maria Lima Lopes Velho, Hilário Manuel Teixeira Lopes 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, confirmar que Todos 
tinham recebido a documentação e por desejar que a Assembleia fosse 
produtiva para a freguesia.----------------------------------------------------------- 
---------De imediato passou para o ponto 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, 
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não se verificando qualquer uso da palavra por parte dos membros. Assim o 
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 de trabalhos, os membros 
Hilário Lopes, Emilia Ferreira, Alexandra Velho e o próprio Presidente da 
Assembleia de Freguesia. Usando da palavra o membro Hilário Lopes, Este 
congratulou a Junta de Freguesia pela iniciativa da loja social, considerando 
que foi uma excelente acção de sensibilização, para o aproveitamento dos 
bens e para a diminuição do desperdicio. Alertou também a Junta de 
Freguesia, para a necessidade de uma intervenção na grelha do pavimento, 
no final da Rua da Fonte. Em seguida usou da palavra o membro Emilia 
Ferreira, para alertar que tinham colocado postes de iluminação na rua e na 
travessa das Enchidas, mas a iluminação ainda não estava a funcionar. 
Referiu também que na rua de Aldeia, apesar da iluminação já ter funcionado 
anteriormente, de momento a mesma não estava a funcionar. Questionou 
ainda a Junta de Freguesia, acerca do local onde o Sr. Pedro estaciona os 
autocarros, pretendendo saber se o espaço era privado ou do dominio 
público. Finalizou a sua intervenção, referindo-se à situação das funcionárias 
da cantina do Centro Educativo das Lagoas, salientando que as mesmas 
estavam a trabalhar a meio tempo e questionou a Junta de Freguesia da 
possibilidade de haver concurso público, para a admissão das funcionarias a 
tempo completo. Seguidamente e usando da palavra o membro Alexandra 
Velho, Esta alertou a Junta de Freguesia para o facto da Rua da Regueira 
continuar sem iluminação pública. Por fim, o Presidente da Assembleia 
informou que aquando da substituição de um poste de iluminação na Rua de 
Linhares, o mesmo não tinha sido colocado no mesmo local, provocando 
desagrado ao proprietário do muro, onde o poste estava embutido 
anteriormente. Apelou para a possibilidade de colocação de lâmpadas Led 
no Centro Civico da Freguesia, para uma maior economia de energia e uma 
melhor qualidade da iluminação. Apelou também para a necessidade de 
limpeza no parque junto ao Campo das Lagoas e finalizou a sua intervenção 
apelando a Junta de Freguesia para a colocação de mais suportes para ninhos 
de cegonhas no poste existente na entrada da Área Protegida. Em seguida, o  
Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Junta de Freguesia, na pessoa 
da Sua Presidente Isabel Vilaverde, para responder e esclarecer as questões 
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colocadas pelos membros. Usando então da palavra a Presidente da Junta, 
Esta começou por explicar que a loja social, fazia parte do grupo “Concertina 
Solidária” da Freguesia de Santa Comba e que Ela própria já pertencia ao 
grupo. Referiu que no âmbito da sua atividade profissional e nas visitas 
domiciliarias, muitas vezes se apercebia das necessidades e carências da 
população e sempre que conseguia recolher bens a titulo pessoal, os fornecia 
para essa loja social em Santa Comba. Informou que por motivos de 
logística, a freguesia de Santa Comba teve que encerrar a Associação 
Concertina Solidária e uma vez que existiam salas disponíveis no CCB, a 
ideia foi lançada e a Junta de Freguesia decidiu avançar com o projeto. 
Aproveitou a ocasião para apelar a todos os membros e a população em geral, 
para o fornecimento de bens para esta loja social, uma vez que estavam a 
contribuir para o bem estar das pessoas mais necessitadas. Finalizou o 
assunto, informando que no dia seguinte à Assembleia seria inaugurada a 
Loja Social em Bertiandos e que naturalmente, Todos os membros da 
Assembleia estavam convidados a participar na cerimónia.  Em seguida e 
respondendo aos restantes assuntos, a Presidente da Junta informou que tinha 
conhecimento do problema com a grelha da Rua da Fonte e que a mesma iría 
ser intervencionada opurtunamente. Em relação aos arruamentos sem 
iluminação, frisou que a Junta de Freguesia iría reforçar os pedidos já 
efectuados anteriormente e sobre os quais, ainda não tinha obtido resposta. 
No que respeita aos funcionários que trabalham na Cantina do Centro 
Educativo das Lagoas, informou que não estava por dentro do assunto, 
referindo que tinha estado na comissão instaladora da Associação de País e 
na direcção da mesma, mais de doze anos, chegando a ter doze funcionárias, 
mas que para isso foi preciso trabalhar muito. Salientou que os anos com 
baixa natalidade e a diminuição do número de novas crianças, também não 
facilita a situação. Informou que estava previsto um aumento do número de 
crianças e que era necessária uma funcionária a quem foi proposto, mas a 
mesma não aceitou e a solução encontrada foi a contratação de duas a meio 
tempo. Salientou que não existía qualquer previsão de concurso para 
contratação de pessoal. Em seguida e usando da palavra o secretario da Junta 
de Freguesia, Isaac Gonçalves, Este informou que em relação ao espaço 
usado para estacionamento dos autocarros, apesar de parecer que o espaço é 
do dominio público o mesmo não o é, porque o sr. Pedro comprou aquele 
terreno. Finalmente e usando novamente da palavra a Presidente da Junta de 
Freguesia, Esta referiu que em relação aos apelos feitos pelo Presidente da 
Asembleia, a Junta de Freguesia tentaria dar uma resposta adequada para 
cada um deles, no entanto informou que relativamente aos ninhos de 
cegonhas, as freguesias vizinhas não viam com bons olhos a sua existencia, 
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sendo que o executivo da Junta de Freguesia iria tentar dar a melhor resposta 
possivel à situação.--------------------------------------------------------------------  
-------- 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.----------------------------------------------------------------
--------- O Presidente da Assembleia registou a inscrição do membro Emilia 
Ferreira e do próprio presidente da Assembleia de Freguesia. O membro 
Emilia Ferreira usou da palavra para alertar a Junta de Freguesia para a 
necessidade de mais sinalética informativa e de localização das Lagoas, uma 
vez que já por diversas vezes se tinha cruzado com visitantes, incluindo 
estrangeiros, que não sabiam onde estavam. Em seguida, o presidente da 
mesa usou da palavra para se congratular com as diversas obras nas Ruas da 
Freguesia, em especial na pavimentação e alargamento da Rua da Balada, 
que era uma obra de excelência e que à muitos anos era aguardada pelos 
moradores. Questionou ainda a possibilidade de fazer um abrigo paragem na 
Rua da Fonte. Relativamente à obra de pavimentação da Rua da Freixa, 
salientou que deveriam ser colocados avisos e sinalética adequada, tanto na 
sua entrada como na saída, para alertar os conductores dos perigos de cheias, 
quedas de arvores, etc. Em seguida, o  Presidente da Assembleia concedeu a 
palavra à Junta de Freguesia, na pessoa da Sua Presidente Isabel Vilaverde, 
para responder às questões colocadas. A Presidente da Junta começou por 
referir que em relação às obras do arruamento da Balada, a Junta de 
Freguesia tinha tido muitos contratempos e complicações ao longo do 
processo, mas o resultado acabou por ser bom para Todos, porque foi 
conseguido que no local mais estreito da rua, ficassem pelo menos quatro 
metros de largura. Na sequencia da intervenção da Presidente da Junta, os 
membros da Assembleia propuseram um voto de louvor à Junta de Freguesia,  
pela obra realizada, uma vez que era ambicionada pelos residentes à mais de 
de vinte anos, sendo o mesmo votado favoravelmente por Todos os 
membros. Relativamente às obras na Rua da Freixa, a Junta de Freguesia, 
informou que a mesma já tinha ido a reunião da Câmara Municipal e que 
aguardam o inicio das obras, sendo que seriam transmitidas as sugestões dos 
membros Emilia Ferreira e do Presidente da Assembleia, aos responsáveis 
pela obra.------------------------------------------------------------------------------- 
--------- Em seguida e terminado este ponto da ordem de trabalhos, o 
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 a celebração do “Contrato interadministrativo de 
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delegação de competências – Transportes Escolares para o ano 2019/2020 
para os 2.º e 3.º ciclos das Escolas de Arcozelo”. 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. 
Concedida a palavra à Presidente da Junta, Esta salientou que os contornos 
do documento eram os habituais neste tipo de contratos de Transportes e que 
o valor da prestação do serviço, tinha subido de 80€ para 90€. Em seguida, 
o Presidente da Assembleia sujeitou a proposta do documento “ Contrato 
Interadministrativo e delegação de competencias- Transportes Escolares 
para o ano lectivo 2019/2020 para 2.º e 3.º ciclo das Escolas de Arcozelo à 
votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos membros da 
Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------ 
--------Seguidamente o presidente da Assembleia, solicitou aos membros 
para que se passasse para a alinea c) Deliberação sobre autorização para 
adesão da Junta de Freguesia de Bertiandos à ANAFRE- Associação 
Nacional de Freguesias. O Presidente da Assembleia neste ponto de ordem 
concedeu a palavra à Presidente da Junta de Freguesia para que Esta explica-
se o assunto. Usando então da palavra a Presidente da Junta de Freguesia, 
Esta começou por explicar os objectivos da ANAFRE na defesa das 
freguesias de Portugal, os encargos da Junta de Freguesia  com a adesão, 
nomeadamente no valor da cota anual e as enumeras vantagens da adesão da 
Junta de Freguesia a esta Associação, concluindo que esperava a aprovação 
na adesão, por parte dos membros da Assembleia de Freguesia. Em seguida, 
e não havendo questões por parte dos membros, o Presidente da Assembleia 
sujeitou a proposta de adesão a votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 
-----------Em seguida, o Presidente da Assembleia solicitou aos presentes 
para que se passasse para o ponto constante da alínea d) Discussão e votação 
do documento “Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020”. O 
Presidente da Assembleia neste ponto de ordem concedeu a palavra à 
Presidente da Junta de Freguesia para que Esta passasse efectuasse uma 
breve resenha do conteúdo do documento. Em seguida e depois da 
apresentação do documento, usando novamente da palavra o Presidente da 
Assembleia, Este apenas registou a sua inscrição e a do membro Paulo 
Teixeira. Concedida a palavra ao membro Paulo Teixeira, Este referiu que 
era importante que houve-se verbas para executar todas as obras, que a Junta 
de Freguesia se proponha a realizar. Em seguida e usando novamente da 
palavra o Presidente da Assembleia, Este começou por pedir esclarecimentos 
acerca da estrutura de abrigo das viaturas, procurando saber se a mesma seria 
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no CCB ou nas imediações da Junta de Freguesia. Apelou que fossem  
substituidas algumas placas de toponimia que se encontram em mau estado,  
sugeriu que fosse incluida uma verba para a Rua da Balada nas obras de 
2020, uma vez à partida as obras ainda não estavam pagas. Sugeriu e apelou 
para a colocação de uma linha de arvores de pequeno porte na rua pedonal 
paralela à rua do Divino Salvador. Finalizou a sua intervenção, relativamente 
aos documentos Plano de atividades e orçamento para 2020,  felicitando a 
Junta de Freguesia pela boa apresentação e pela fácil interpretação. Salientou 
também que Lhe parecia um pouco ambicioso e onde se notava alguma 
preocupação da Junta de Freguesia, na conversão das receitas correntes em 
despesas de capital, sendo que na sua opinião os documentos deveriam 
merecer a aprovação por parte dos membros, porque acima de tudo estão 
asseguradas as principais prioridades e necessidades da freguesia. Em 
seguida e não existindo mais membros a querer intervir, o Presidente da 
Assembleia, sujeitou o documento “Plano de atividades e Orçamento para 
2020” a votação, sendo a mesmo aprovada 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. No entanto o Presidente da mesa 
aproveitou para desejar a continuação de umas Boas Festas, com um ano 
novo com muita saude e muito positivismo. -------------------------------------- 
--------- Para finalizar e nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Assembleia de Freguesia agradeceu a presença e o contributo de Todos os 
membros, recordou que a próxima reunião ordinária da Assembleia de 
Freguesia seria no mês de Abril de 2020 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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