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ATA NUMERO ONZE  
--------- Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, 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) Apreciação e votação do documento “Prestação de contas 
relativas ao ano de 2019”------------------------------------------------------------ 
----------c) Deliberação sobre autorização para celebração do “Contrato 
interadministrativo de delegação de competências - Transportes Escolares 
para o ano letivo 2019/20 dos alunos do 11º e 12º ano”.---------------------- 
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues 
Fernandes, Tânia Catrina 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 
respetivamente Presidente e Secretário da Junta de Freguesia. Esteve ausente 
de forma justificada António Germano Rodrigues Moure, 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, explicou que devido 
aos efeitos da Pandemia houve necesidade de adiar a Reunião de Abril, 
salientou da importância de Todos os membros cumprirem de forma rigurosa 
as normas do plano de contingência definido pela Junta de Freguesia e 
terminou a sua intervenção, confirmando que Todos tinham recebido a 
documentação vía email como habitualmente, desejando muita saúde a 
Todos e que a Assembleia de Freguesia fosse produtiva para a freguesia. ---
--------------------------------------------------------------------------- 
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--------- De imediato passou para o ponto constante da alínea a) do período 
antes da ordem do dia: Apreciação e votação da ata da sessão anterior. 
Questiounou os membros se existia alguma objeção quanto ao conteúdo da 
referida ata, sendo que nenhum dos membros quis usar da palavra. 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 este ponto de ordem.------------------------------------ 
--------- 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, Emilia Ferreira, Paulo Teixeira e o Presidente da 
Assembleia de Freguesia. Concedida a palavra ao membro Estevão Pereira, 
Este começou por alertar a Junta de Freguesia, que a placa com a inscrição 
do nome da Freguesia na estrada nacional, tinha estado muito tempo virada 
ao contrario, salientando que acabou por ser o próprio a resolver a situação. 
Alertou também que junto à Ponte de Esteiro tinham sido depositados 
sobrantes de arbustos, salientando que os mesmos deveriam de ser retirados 
do local e alertar a Paisagem Protegida sobre o assunto. Finalizou a sua 
intervenção, parabenizando a Junta de Freguesia por todo o trabalho 
realizado, incluindo a distribuição das máscaras aquando do primeiro 
impacto da Pandemia. Em seguida e usando já da palavra, o membro Emilia 
Ferreira, Esta começou por alertar a Junta de Freguesia, por uma construcção 
que poderia não ser legal junto à Rua das Enchidas e finalizou a sua 
intervenção parabenizando também a Junta de Freguesia pela distribuição 
das máscaras à população. Seguidamente e usando já da palavra o membro 
Paulo Teixeira, Este começou por alertar a Junta de Freguesia para a 
existência de uma caixa de àguas pluviais na Rua das Enchidas que 
necessitava de ser reparada. Frisou também da necessidade de uma limpeza 
mais ampla e em toda a sua extensão do parque que se encontra abaixo do 
campo das Lagoas, salientando que o mesmo se encontra junto à porta de 
entrada da Àrea Protegida e finalizou a sua intervenção felicitando a Junta 
de Freguesia pela sua intervenção para que a Rua da Freixa fosse 
pavimentada. Finalmente e usando novamente da palavra, o Presidente da 
Assembleia, Este começou por propôr um voto de pesar pelo falecimento do 
Sr. Domingos Caçador, uma vez que o mesmo além de ter sido membro quer 
da Junta de Freguesia quer da Assembleia de Freguesia durante muitos anos, 
foi uma pessoa com um papel muito importante na relação entre as pessoas 
da freguesia e a Casa de Bertiandos. Na sequência desta intervenção, Todos 
os membros da Assembleia e da Junta de Freguesia concordaram em 
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manifestar de forma unânime, além de um voto de pesar a ser enderessado à 
familia pelo seu desaparecimento, também num voto de louvor, por todos os 
serviços prestados à freguesia. O Presidente da Assembleia congratulou a 
Junta de Freguesia pela mensagem rápida e eficaz que transmitiu à população 
da freguesia, aquando da distribuição das máscaras pela freguesia, alertando 
assim as pessoas para os riscos que a Pandemia acabou por trazer. Finalizou 
a sua intervenção, felicitando a Junta de Freguesia pela conclusão e pela 
qualidade das obras de pavimentação e alargamento da Rua da Balada, 
salientando que a mesma era aguardada à muitos anos pelos moradores e 
felicitou também a Junta de Freguesia, pela colocação da sinalética 
indicativa, nas entradas da Paisagem Protegida. Seguidamente o Presidente 
da Assembleia concedeu a palavra à Junta de Freguesia, na pessoa da Sua 
Presidente Isabel Vilaverde para responder às questões e apelos colocados 
pelos membros da Assembleia. Usando da palavra então a Presidente da 
Junta, Esta começou por agradecer as observações feitas pelo membro 
Estevão relativamente à placa com o nome da freguesia. Relativamente aos 
arbustos que tinham sido colocados junto à Ponte de Esteiro, informou que 
já tinha sido contactada pela fiscalização da Câmara Municipal de forma a 
tentar perceber quem cometeu tal acto. Em relação ao buraco junto à caixa 
de aguas pluviais,  mencionado pelo membro Paulo Teixeira, informou que 
o mesmo já estava sinalizado e que seria resolvido o mais rápido possivel. 
Informou também que perto desse local, existia um ponto de recolha do lixo, 
onde tinham sido depositados varios “monstros” de lixo, entre os quais 
materias de construcção e sobre os quais a Junta de Freguesia, também já 
tinha sido contactada pela fiscalização Municipal afim de identificar os 
autores, sendo que na sua opinião é algo dificil de conseguir. Seguidamente 
a Presidente da Junta agradeceu todas as congratulações feitas pelos 
membros da Assembleia. Em relação ao voto de pesar pelo falecimento do 
Sr. Domigos Caçador,  a Presidente da Junta propôs que além do voto de 
pesar, também houvesse um um voto de louvor pelos serviços prestados à 
comunidade, quer como membro da Junta de Freguesia quer como membro 
da Assembleia de Freguesia. Em seguida propôs também um voto de louvor 
à antiga funcionária da Junta de Freguesia, D. Helena, por ter confeccionado 
todas as máscaras que a Junta de Freguesia distribuiu pela freguesia, assim 
como pelo facto da mesma, de forma voluntária ter feito máscaras e fatos 
para todo o Pessoal do Centro de Saúde de Ponte de Lima. Em seguida e 
respondendo ao membro Emilia Ferreira, em relação à suposta construcção 
ilegal, informou que aquando da fiscalização por parte da Câmara Municipal 
à Freguesia, a Junta também tinha sido abordada sobre essa situação, 
salientando no entanto que a Junta de Freguesia não tinha qualquer tipo de 
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conhecimento sobre o assunto. Respondendo ao membro Paulo Teixeira, 
sobre a limpeza do parque abaixo do campo das Lagoas, salientou que era 
intenção da Junta de Freguesia efectuar uma limpeza mais abrangente do 
local, referindo no entanto que existiam la espaços que eram cultivados por 
pessoas da freguesia, sendo necessário primeiro reunir com essas pessoas. 
Referiu ainda que possivelmente era um local onde a Junta de Freguesia, até 
poderia pensar em construir um local para compostagem e mesmo para 
hortas comunitárias, que poderia ser uma necessidade futura da população. 
Em seguida e referindo-se às obras de repavimentação da Rua da Freixa, 
informou que a mesma não tinha sido executada de acordo com o 
inicialmente previsto com a Câmara Municipal, situação que já tinha levado 
a Junta de Freguesia a comunicar essas divergências ao Municipio, estando 
de momento a aguardar uma resposta por parte do Mesmo. Em relação às 
obras da Rua da Balada, a Presidente da Junta realçou que as mesmas foram 
pagas a 100% pela Junta de Freguesia, alegando que o Municipio de Ponte 
de Lima exigia um alargamento de mais 40 cms  para poder comparticipar a 
obra, salientando no entanto que o importante era que a mesma já estava 
concluida. Finalizou a sua intervenção, informando que as placas de 
sinalética à entrada da Àrea Protegida, já tinham sido solicitadas varias vezes 
pela Junta e acabaram por ser la colocadas agora, assim como já tinha sido 
solicitado à Àrea Protegida a limpeza do espaço do Souto das Merendas, 
esperando a Junta que se venha a realizar o mais breve possivel.-------------- 
-------- 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 apenas registou a sua inscrição, usando 
de imediato da palavra para questionar a Junta de Freguesia, acerca que quais 
eram as ruas a regularizar o pavimento. Congratulou a Junta de Freguesia 
pelo arranque das obras do bar do Campo das Lagoas, pela repavimentação 
da Rua da Freixa, alertando que continuavam a faltar proteções e avisos de 
passagem estreita. Congratulou também a Junta de Freguesia, pela limpeza 
da rede viária da freguesia e do espaço do CCB. Finalizou a sua intervenção, 
sensibilizando a Junta de Freguesia para a construcção de uma via pedonal 
no perímetro da Freguesia, salientando que isso era uma obra com muita 
visibilidade e que sería agradecida pelos moradores e pelos visitantes. Em 
seguida, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Junta de 
Freguesia, que na pessoa da Sua Presidente Isabel Vilaverde, começou por 
informar que a rua a regularizar estava relacionado com o pavimento junto à 
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caixa de aguas pluviais na Rua das Enchidas. Em relação ao arranque das 
obras no bar do Campo das Lagoas, a Presidente da Junta explicou que 
aquando da passagem do camião com materiais para o local, provocou uma 
cedência do pavimento, estando no entanto acordado com o empreiteiro, que 
no final das obras o pavimento sería regularizado. Frisou também que a 
retirada da àrvore tinha sido da responsabilidade da Junta de Freguesia. Em 
relação à limpeza da rede viária, a Presidente da Junta de Freguesia informou 
que a funcionária da Junta de Freguesia tinha passado uma semana a limpar 
a envolvente ao campo das Lagoas e no que toca ao espaço do CCB, a Junta 
de Freguesia tentava manter o espaço amplo e limpo, até porque existe no 
espaço a Loja Social em funcionamento, que tem sido muito visitada, 
especialmente por pessoas de fora da freguesia. Em relação às sugestões, a 
Presidente da Junta, tomou nota para a reunião com Câmara Municipal. OPor 
fim a Presidente da Junta de Freguesia, aproveitou o momento para 
esclarecer que relativamente à Pandemia, a Junta de Freguesia acompanhou 
e implementou as normas da DGS, nomeadamente no que respeita ao 
encerramento do cemitério e que membros da Junta deram ainda apoio à 
população mais vulnerável. Algo que na sua optica, acabou por ser polémico 
e contradictório devido à Lei da Proteção de Dados, porque o trabalho 
realizado pelos membros da Junta, nem sempre foi bem visto por parte dos 
familiares dessas familias mais vulneráveis. -------------------------------------- 
---------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 b) do periodo da orden do dia: Apeciação e votação do 
documento “Prestação de contas relativas ao ano de 2019”. ------------------- 
---------Neste ponto de ordem, o Presidente da Assembleia apenas registou a 
sua inscrição e de imediato concedeu a palavra à Junta de Freguesia, para 
que Esta fizesse uma breve apresentação do documento. Em seguida e depois 
da Presidente da Junta de Freguesia, efectuar uma breve abordagen de como 
tinha sido o ano de 2019 em termos de contas e da actividade da Junta de 
Freguesia, o Presidente da Assembleia usou novamente da palavra para fazer 
as seguintes observações. Como já era habitual, a Junta de Freguesia 
elaborou um documento com boa apresentação e de fácil interpretação. De 
salientar o facto da Junta de Freguesia ter uma boa almofada financeira, o 
que permitiu gastar mais que aquilo que receberam e executar por sua conta 
a obra da Rua da Balada no valor de 27.500€. Considerou que em relação à 
taxa de execução  foi a possivel, salvaguardando que o importante era o que 
realmente era investido na freguesia e se estava a ser bem aplicado e 
contemplava as prioridades da freguesia. Finalizou a sua intervenção, 
referindo que pela transparência e integridade das contas e pela qualidade 
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das obras executadas, na sua optica o documento deveria merecer aprovação 
por parte dos membros da Assembleia. Em seguida, e não existindo mais 
membros a querer intervir neste ponto, o Presidente da Assembleia colocou 
à votação o documento “Prestação de Contas relativas ao ano 2019”, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade.--------------------------------------------  
---------Seguidamente passou para a alínea c) do período da ordem do dia: 
Deliberação sobre a autorização para a celebração do “Contrato 
interadministrativo de delegação de competências – Transportes Escolares 
para o ano 2019/2020 dos alunos do 11º e 12º ano”.  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 fez uma breve  explicação 
do documento e o que envolvía. Em seguida e não existindo duvidas por 
parte dos membros, o Presidente da Assembleia sujeitou a proposta do 
documento “Contrato Interadministrativo e delegação de competencias- 
Transportes Escolares para o ano lectivo 2019/2020 dos alunos do 11º e 12º 
ano” à votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos membros 
da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------
---------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia 
agradeceu a presença e o contributo de Todos os membros, recordou que a 
Assembleia de Freguesia do mês de Junho se iría realizar na próxima terça-
feira, dia 30 de Junho,  desejando a todos um bom fim-de-semana 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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