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ATA NUMERO SETE
--------- Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano dois mil e quinze, às
dezoito 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 da Junta de Freguesia.----
--------- Terceiro ponto: Período da intervenção ao público.--------------------
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues
Fernandes, Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado Ferreira, Jorge
Caçador de Sá, 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 Lopes Teixeira, Maria Mercedes
Fernandes de Sousa, Alexandrina Fernandes Alves e José Carlos da Silva
Lima. Estiveram ainda 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 disponibilidade e a presença de Todos, passando de imediato
para a alínea a) do período antes da ordem do dia: Apreciação e votação da
ata da sessão anterior.  Perguntou então aos membros, se existia alguma
objeção no que respeitava ao conteúdo da ata, que tinha sido previamente
enviada a todos os membros. Na sequência desta questão o membro José
Carlos Lima, salientou que a ata não refletia uma série de aspetos que na
sua opinião deveriam constar da mesma, referindo que existia uma falta de
rigor na sua redação e manifestando que se a mesma não fosse alterada, os
membros eleitos pelo PSD, votariam contra. Na sequencia desta
intervenção, o Presidente da Assembleia começou por aceitar o argumento
do membro José Carlos Lima, no que respeitava à ausência do seu sentido
de voto na ata da Assembleia anterior, no entanto e na sua opinião a
restante redação do documento era o retrato fiel e uma  descrição detalhada,
do que realmente tinha ocorrido na reunião anterior e salientou ainda que
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não se revia na parcialidade dos factos, descritos pelo membro José Carlos
Lima. Em seguida e não existindo mais membros a manifestar objeções
quanto ao conteúdo da ata, o Presidente da mesa da Assembleia de
Freguesia sujeitou-a a votação, sendo a mesma aprovada com quatro votos
a favor dos membros eleitos pela lista independente “Juntos por
Bertiandos“ e três votos contra dos membros eleitos pelo PSD, com
declaração de voto que se adjunta a esta ata, como anexo numero um. No
final da reunião, a ata foi assinada pelos membros da Assembleia de
Freguesia, 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
Jorge Sá, José Carlos Lima, Alexandrina Alves e o próprio Presidente da
Assembleia de  freguesia -----------------------------------------------------------
--------- Seguidamente e concedida a palavra ao membro Jorge Sá, Este
apenas sensibilizou o executivo, pela falta e pela necessidade do sinal
vertical  de  Stop,  junto  à  estrada  nacional  no  final  da  Rua  da  Fonte.  Em
seguida e concedida a palavra ao membro José Carlos Lima, Este apenas
questionou a Junta de Freguesia, quanto à adesão da população para o
pagamento das taxas do cemitério. Usando da palavra o membro
Alexandrina Alves, Esta manifestou que os membros da Assembleia de
freguesia, deveriam ser consultados para a marcação da data e hora das
Assembleias, salientando que existia uma falta de consideração pelos
membros e que essa situação não deveria voltar a acontecer. Questionou a
Junta de Freguesia, no que respeitava às obras que a Junta de Freguesia
tinha feito na freguesia e quais as que ainda pretendiam realizar.  Finalizou
a sua intervenção, referindo que o espaço do CCB estava sem manutenção
e que o buraco existente no arruamento da Cárcua, junto à casa da
Generosa, continuava na mesma. Em seguida e tomando novamente a
palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia, Este começou por
perguntar ao executivo, de qual era o ponto de situação em relação às obras
do loteamento das minadas. Sensibilizou a Junta de Freguesia, para a
necessidade de mais contentores de lixo no espaço do Souto das merendas,
assim como para a colocação de placas com avisos para a proibição de
deixar lixo no local. Aludindo ao bom trabalho de limpeza realizado no rio
de Estorãos, sensibilizou o executivo da Junta de Freguesia, para que em
colaboração com os proprietários, encetar esforços de forma a realizar o
mesmo, nos restantes rios da Área protegida, nomeadamente nos rios do
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Carabel e Entre Rios. Concluiu a sua intervenção neste ponto de ordem,
congratulando-se pelo período balnear e o respetivo transporte, para as
crianças da freguesia e apelou à Junta de Freguesia para tentar realizar algo
similar para os mais idosos. Em seguida e antes de conceder a palavra à
Junta de Freguesia, o Presidente da Assembleia de Freguesia, respondeu ao
membro Alexandrina Alves, referindo que a responsabilidade da data e hora
para a convocação das Assembleias de Freguesia, era da sua inteira
responsabilidade. Frisou também que não tencionava consultar os membros
para o efeito, uma vez que pela sua experiência era impossível conciliar a
data e hora, ao agrado de Todos, salientando no entanto, que como era
habitual procuraria convocar as reuniões, em horas e datas durante os fins
de semana, de forma a que Todos estejam presentes. Esclareceu também
que de acordo com o que estabelece a lei, para que as Assembleias se
possam realizar, o Presidente da Junta de Freguesia ou algum membro da
Junta em sua representação tem que obrigatoriamente estar nas
Assembleias de Freguesia. Em seguida, o Presidente da Assembleia
concedeu a palavra à Junta de Freguesia, para responder às perguntas e
apelos dos membros da Assembleia. Usando então da palavra, a Presidente
da Junta de Freguesia, Esta começou por informar os presentes, que não
estavam a cobrar taxas de manutenção do cemitério até que as obras do
mesmo finalizem. Referiu também que no que respeitava aos alvarás de
sepulturas do cemitério, tinha existido muita adesão por parte dos
proprietários de sepulturas na regularização das mesmas, já não faltando
muitos alvarás, para que todo ficasse regularizado. Em seguida e referindo-
se à hora da Assembleia de freguesia, a Presidente da Junta também
salientou que a hora que se estava a realizar, também não era do seu
agrado. No que respeita à limpeza e corte das ervas no espaço do CCB, a
Presidente da Junta informou que a mesma estava atrasada, assim como
outros trabalhos na freguesia, porque a funcionaria da Junta de Freguesia se
encontrava de baixa medica. Ainda em relação a este assunto, a Presidente
da Junta informou que já tinham feito uma candidatura ao IEFP, para um
programa ocupacional e com a sua aprovação se resolveriam todos os
trabalhos atrasados na freguesia. Em seguida e referindo-se ao projeto de
loteamento das minadas, informou que pelo seu conhecimento, não tinha
existido qualquer evolução.  Em relação à necessidade de contentores do
lixo, informou que os mesmos ainda não tinham sido colocados, porque a
Resulima não tinha disponibilidade dos mesmos. No que toca ao período
balnear das crianças, a Presidente da Junta informou que devido à baixa
medica da funcionaria da Junta de Freguesia, existia o risco do serviço não
se poder disponibilizar, no entanto o executivo da Junta de Freguesia,
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solicitou os serviços do Sr. Francisco Ribeiro à Junta de Freguesia da
Correlhã, que por um período de quinze dias, iria assegurar o transporte das
crianças para a praia, caso contrario o mesmo não se poderia realizar.--------
--------- Depois de respondidas todas as questões, por parte da Junta de
Freguesia e não existindo mais membros a querer intervir neste ponto de
ordem de trabalhos, o Presidente de 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 da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------
--------- Munidos do documento com a atividade da Junta de Freguesia,
inscreveram-se neste ponto de ordem, o membro Mercedes Sousa e o
próprio Presidente de Assembleia de Freguesia. Concedida a palavra ao
membro Mercedes Sousa, Esta manifestou interesse em saber quais eram os
investimentos a efetuar na freguesia, que tinham sido abordados nas
reuniões tidas com a Câmara Municipal de Ponte de Lima. Em relação aos
orçamentos para as obras de requalificação do cemitério, questionou o
executivo da Junta de Freguesia acerca dos critérios de aceitação e se a
Junta de Freguesia, dava algum tipo de preferência às empresas da
freguesia. Manifestou também interesse em saber, qual o tipo de formações
que a empresa Sinerconsult tinha previsto para a freguesia. No âmbito do
curso de formação para a aplicação de produtos fito-farmacêuticos,
procurou saber se a Junta de Freguesia dá disponha de datas para a sua
realização, assim como do custo do mesmo.  Em relação à reunião tida com
o Agrupamento de escolas, manifestou interesse em saber quais os anos de
escolaridade a lecionar no Centro Educativo das Lagoas, assim como se
havia diferenças em relação aos anos anteriores.  Perguntou ainda qual era
o objetivo da reunião tida com o gestor comercial da PT e procurou
também saber detalhes da reunião com os Bertiandenses, no âmbito da
homenagem dos 50 anos da vida religiosa da Irmã Rosalina, assim como do
objetivo da reunião tida com o Padre Ricardo Barbosa.  Em seguida
perguntou pelo âmbito da reunião tida com os utentes e beneficiários do
RSI e pelo facto da reunião ser com vários utentes e não com Todos os
utentes.  Finalizou a sua intervenção, referindo que a limpeza da rede viária
e jardins eram necessários, uma vez que os mesmos não se encontravam em
bom estado. Em seguida e usando novamente da palavra o Presidente da
Assembleia de freguesia, Este apenas manifestou interesse em saber qual o
resultado da reunião tida com o diretor do Agrupamento de Escolas de
Arcozelo,  para  o  funcionamento  do  2º  CEB  na  EB  das  Lagoas  e  qual  o
âmbito das formações a ministrar pela empresa Sinerconsult. Em seguida e
depois de colocadas todas as questões, o Presidente da Assembleia
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concedeu a palavra à Junta de Freguesia, para responder às questões.
Usando então da palavra a Presidente da Junta, Esta começou por informar
que o campo de futebol das Lagoas, iria sofrer alguns melhoramentos
nomeadamente com a substituição das linhas, assim como a Rua do Passal
também iria sofrer melhoramentos. Informou que as reuniões tidas com a
Câmara Municipal de Ponte de Lima, foram para efetuar um levantamento
das necessidades na freguesia, assim como para o planeamento de obras
que a Junta de Freguesia pretendia levar a cabo no futuro. Em relação ao
tipo de formações a ministrar pela Sinerconsult, informou que seria de artes
florais, culinária entre outras, todas em horário pós laboral, no entanto
salientou também, que estava em fase de estudo a possibilidade de
disponibilizar formações em outras áreas, nomeadamente de inglês,
informática e de gestão.  Em relação ao curso de formação para a aplicação
de produtos fito-farmacêuticos, a Presidente da Junta informou que existia
uma parceria com a Adega Cooperativa de Ponte de Lima para a realização
do referido curso de formação. No mesmo âmbito e usando da palavra o
Secretário da Junta de Freguesia Isaac Gonçalves, Este informou que nas
inscrições para a realização do curso, seria dada prioridade aos sócios ou
familiares de sócios da adega e só posteriormente os demais interessados.
Em seguida e retomando novamente a palavra a Presidente da Junta, Esta
em relação à possibilidade de ser lecionado o 2º ciclo no Centro Educativo
das Lagoas, informou que o primeiro parecer enviado para a DGEstE teve
resultado negativo, no entanto ainda aguardavam o resultado de um
segundo parecer. Salientou também que tinha sido enviado uma petição
com um abaixo assinado dos pais dos alunos para a DGEstE, de forma a
sensibilizar Esta entidade para que seja permitido lecionar o 2º ciclo no
Centro Educativo das Lagoas. Informou ainda que o Centro Educativo das
Lagoas tinha duzentos e setenta alunos inscritos e que se não fosse
concedida autorização, para a realização do quinto e sexto ano, o Centro
Educativo das Lagoas iria perder cerca de sessenta alunos, como tal a Junta
de Freguesia de Bertiandos também perderia com essa decisão, uma vez
que iria transportar menos alunos. Em seguida e abordando já o assunto
referente à reunião com o Gestor comercial da PT, a Presidente da Junta
informou que a dita reunião, foi para estudar a possibilidade de instalação
de um telefone publico, no edifício da Sede da Junta de Freguesia. Em
relação à reunião com Bertiandenses, no âmbito da homenagem dos 50
anos da vida religiosa da Irmã Rosalina, a Presidente da Junta informou que
a  mesma  surgiu  por  iniciativa  da  própria  Irmã  Rosalina,  que  solicitou  o
autocarro para o transporte de vários Bertiandenses a Braga no passado dia
dezassete de Junho. No que respeita à reunião tida com o Pároco da
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freguesia, a Presidente da Junta informou que a mesma ocorreu para
abordar assuntos relacionados com a Casa Mortuária. Finalizou a sua
intervenção, informando que a reunião com utentes e beneficiários do RSI,
tinha como objetivo efetuar entrevistas para possíveis candidaturas ao
programa ocupacional, a beneficio da Junta de Freguesia, sendo que as
duas entrevistas realizadas foram infrutíferas, uma vez que as pessoas
tinham problemas de saúde e que Lhes impossibilitava desempenhar o
trabalho, estando no momento a Junta de Freguesia, a aguardar que um
novo beneficiário assine o contrato para o referido programa ocupacional.--
--------- Em seguida e depois de respondidas a todas as questões por parte
da Junta de Freguesia, 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  o
senhores Rogério Queiroz e António Esteves.------------------------------------
--------- De imediato foi concedida a palavra ao senhor Rogério Queiroz,
que começou por sensibilizar o executivo da Junta de Freguesia, para a
eliminação de uma fuga de agua na boca de incêndio, junto à sua casa. Em
seguida referiu que discordava do estacionamento dos automóveis em cima
dos passeios, em frente ao edifício da Junta de Freguesia, manifestando
interesse em saber a posição da Junta de Freguesia. Referiu também que
aquando da recolha do lixo, muitas vezes ainda ficava muito lixo no chão
nomeadamente na parte de cima da freguesia. Manifestou também interesse
em saber, se o executivo da Junta de Freguesia iria aplicar as taxas
tabeladas para as entidades externas, por efetuar formação no CCB.
Procurou saber se o executivo da Junta de Freguesia, já tinha uma solução
para o local de abrigo do autocarro da Junta de Freguesia. Referiu também
que os candeeiros a aplicar na Avenida da Igreja, ainda continuavam
amontoados no espaço do CCB. Manifestou também interesse em saber se
a Junta de Freguesia iria aplicar as taxas, pela ocupação de todos os
terrenos que a Junta de Freguesia possui e se existe necessidade da
colocação de um telefone publico na freguesia, assim como os respetivos
custos. Finalizou a sua intervenção, questionando a Junta de Freguesia a
respeito de quais eram os destinatários do curso de aplicação de produtos
fito-farmacêuticos, assim como acerca dos critérios de inscrição. Em
seguida, foi concedida a palavra ao sr. António Esteves que em nome do
Grupo Desportivo do Bertiandos, apenas se congratulou pela prontidão e
disponibilidade da Junta de Freguesia, na resolução dos problemas no
Campo das Lagoas.-------------------------------------------------------------------
--------- Seguidamente e não existindo mais pessoas do público a querer
intervir, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Presidente da
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Junta de freguesia, para a eventualidade de responder às questões e apelos
realizados anteriormente. ------------------------------------------------------------
--------- Usando então da palavra a Presidente de Junta de Freguesia e em
relação ao lixo no chão, Esta esclareceu os presentes que muitas vezes era a
funcionaria da Freguesia, que apanhava o lixo do chão e o colocava no
contentor, uma vez que ainda existem pessoas na freguesia que o colocam
no chão. Em relação ao local para o abrigo do autocarro da Junta de
Freguesia, informou que a Junta de Freguesia ainda não tinha tomado
nenhuma decisão ao respeito, estando a estudar as varias alternativas. Em
relação às taxas a aplicar pela utilização do CCB, a Presidente da Junta,
referiu que as mesmas eram para aplicar, podendo no entanto e em sua
substituição, a Junta de Freguesia ser recompensada com equipamentos,
como por exemplo fotocopiadoras ou computadores. No que respeita aos
candeeiros, a Presidente da Junta informou que só seriam colocados após a
conclusão das pedras para a sua colocação, concordando no entanto que os
mesmos não estavam nas melhores condições devido ao vandalismo a que
foram sujeitos.  Em relação à aplicação das taxas pelo aluguer de terreno da
Junta de Freguesia junto ao campo das Lagoas, a Presidente da Junta
informou que as mesmas, só seriam aplicadas após a limpeza do mesmo.
Em seguida e referindo-se à instalação do telefone publico, salientou que
foi a própria empresa a solicitar a sua instalação e que o mesmo não tinha
qualquer custo para a freguesia. Em seguida e usando da palavra o
Secretário da Junta de Freguesia, Este voltou a informar que o curso para a
aplicação de produtos fito-farmacêuticos, iria ser realizado em parceria
com a Adega Cooperativa de Ponte de Lima, sendo por isso dada a
prioridade à inscrição dos sócios da Adega no referido curso. -----------------
--------- Para finalizar e nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Assembleia de Freguesia agradeceu a presença e o contributo de Todos os
membros e do público presente, recordou que a próxima reunião ordinária
da Assembleia de Freguesia seria no mês de setembro e em seguida deu por
encerrada a sessão da qual eu Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado
Ferreira, lavrei a presente ata que vai ser assinada por todos os membros da
Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------
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