
23

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

ATA NUMERO TRÊS
--------- Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano dois mil e catorze, às
vinte e uma horas, no edifício da Sede de junta da 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 de intervenção do 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, Dália Isabel Vilas
Boas de Lima Alves, Maria Mercedes Fernandes de Sousa e Alexandrina
Fernandes Alves. Estiveram ainda presentes no ato os Senhores: Isabel
Rodrigues Vilaverde, Isaac José Vilas Boas Gonçalves e António Germano
Rodrigues Moure, respetivamente Presidente, Secretario e Tesoureiro da
Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------
--------- Aberta a sessão o Presidente da mesa de Assembleia depois de
agradecer a presença de todos, solicitou aos presentes um aditamento à
ordem de trabalhos. Justificou este aditamento, referindo que por
solicitação da Junta de Freguesia deveria ser deliberado sobre o Contrato
interadministrativo Delegação de Competências dos Transportes Escolares.
Informou os presentes que tinha recebido essa solicitação dois dias antes da
Assembleia, e como tal optou por não enviar este aditamento aos membros
por correio, pelo que possivelmente não chegaria em tempo util para a
realização da Assembleia. Em seguida e para que não fosse cometido
nenhum atropelo ao que estipula a lei, salientou que para que fosse incluido
este ponto na ordem de trabalhos, teria que existir concordancia de pelo
menos dois terços dos membros da Assembleia, tal como refere o artigo nº
50 da lei 75/2013 de 12 de Setembro. Informou também que caso não fosse
incluido este assunto na ordem do día, posteriormente teria que ser
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realizada uma Assembleia de Freguesia extraordinária, afim de deliberar
sobre o mesmo. Ainda antes de solicitar a alteração à ordem do dia, o
Presidente da Assembleia, efectuou uma breve explicação do assunto em
discussão e posteriormente questionou os presentes, se estavam de acordo
que o mesmo fosse incluido na ordem de trabalhos, sendo o mesmo aceite
por todos os membros da Assembleia de Freguesia. Seguidamente e uma
vez que foi aceite a alteração da orden do día, o assunto: Deliberação sobre
o Contrato interadministrativo delegação de competências – Transportes
Escolares, foi incluido na alinea b) do periodo da ordem do día.  -------------
-------Em seguida e atendendo a que a ata da sessão anterior tinha sido
enviada previamente a todos os membros da Assembleia, o Presidente da
Assembleia de Freguesia sujeitou-a a votação, sendo a mesma aprovada por
unanimidade e de imediato assinada pelos membros que a votaram, estando
assim concluído o assunto da alínea a) do período antes da ordem do dia.---
-------Continuando a usar da palavra o Presidente da Assembleia de
Freguesia, solicitou aos presentes para que se passasse para o ponto
constante da alínea b) do período antes da ordem do dia: Outros assuntos de
interesse para a freguesia, tendo registado que os membros Mercedes de
Sousa e Dália Alves e o proprio Presidente da Assembleia que
manifestaram interesse em intervir neste ponto da Ordem de trabalhos. -----
-------Em seguida e depois de concedida a palavra ao membro Mercedes
Sousa, Esta começou por abordar que tinham sido retiradas as placas de
identificação da freguesia na estrada nacional, sendo que na sua opinião era
importante a sua reposição. Em relação ao CCB, questionou a Junta de
Freguesia a respeito da data da sua abertura e se já existiam espaços
disponiveis e a que custo para possiveis utilizações. Seguidamente, foi
concedida a palavra ao membro Dalia Alves, que começou por apelar à
economia de papel, sugerindo que a documentação enviada aos membros
pela Junta e Assembleia de freguesia, fosse impressa em frente e verso, de
forma a sermos mais amigos do ambiente. Em seguida e referindo-se à
feira de garagem a promover brevemente pela Junta de Freguesia, sugeriu
que a mesma fosse realizada em espaço aberto, dando como sugestão o
espaço do recreio da antiga escola primária da freguesia, sendo que na sua
opinião a mesma poderia ter mais sucesso. Apelou também à dinamização
do espaço do jardim no centro civico da freguesia, dando como sugestão a
criação de um espaço com jogos para crianças e referindo exemplos de
outros espaços similares existente no País. Finalizou a sua intervenção,
apelando à regularização de uma dívida de 1.000,0€ por parte do anterior
executivo da Junta de Freguesia ao Grupo Desportivo de Bertiandos. Em
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seguida e usando já da palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia,
Este começou por apelar à Junta de Freguesia para o corte das ervas e
limpeza do espaço abaixo do Campo das Lagoas. Apelou tambem que a
Junta de Freguesia, deveria ponderar acerca da promoção de um periodo
balnear para as crianças e idosos da freguesia, ainda que o mesmo tivesse
que ser pago por parte dos participantes. Finalizou a sua intervenção,
referindo que atendendo a que se aproximava o periodo de férias por parte
de muitos Emigrantes, a Junta de freguesia deveria encetar esforços para
desenvolver iniciativas destinadas aos mesmos, de forma a que sejam bem
recebidos na sua terra natal. Seguidamente e não existindo mais membros a
querer intervir neste ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da
Assembleia concedeu a palavra à Junta de Freguesia, para que respondesse
às questões e apelos dos membros da Assembleia de Freguesia. Usando
então da palavra a Presidente da Junta de Freguesia, Esta manifestou
desconhecer quem foram os responsáveis pela retirada das placas de
identificação da freguesia e informou também que a Junta de Freguesia, já
tinha enviado um oficio à Junta Autónoma das Estradas que é a entidade
responsável, para que as mesmas fossem recolocadas novamente.
Aproveitou o momento para informar que a Junta de Freguesia estava a
estudar a possibilidade da colocação de placas de galibo na rua de Aldeia,
de forma a avisar das limitações de altura, devido às ramadas da vinha da
Casa de Bertiandos. Em seguida e referindo-se já ao CCB, salientou que
tinha havido um pequeno atraso, devido a problemas com as ligações de
energia electrica ao edíficio, no entanto o mesmo já estava solucionado e
neste momento o edíficio já dispõe de energia. Informou também que para
a utilização da sala nomeadamente para acções de formação, qualquer
pessoa ou entidade já se poderia candidatar à Junta de Freguesia, para
posteriormente ser inscrito e no caso da cedência do espaço para esse
efeito, o mesmo teria que ser protocolado com a Junta de Freguesia. Em
seguida e referindo-se já à venda de garagem a promover pela Junta de
Freguesia, salientou que este tipo de eventos tem que obrigatóriamente ser
realizados num espaço fechado, tal como são autorizados e não podem ser
realizados em espaço aberto. No que respeita ao espaço do centro cívico da
freguesia, a Presidente da Junta de freguesia concorda que o mesmo deva
ser dinamizado, sendo que para isso a Junta de Freguesia já se tinha
candidatado a um dos jardins em exposição no Festival Internacional de
Jardins do Municipio de Ponte de Lima. Seguidamente e sobre a promoção
de um periodo balnear para as crianças e idosos, informou que este ano a
Junta de Freguesia não disponha de uma almofada financeira para a sua



26

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

realização, já que para agravar a situação, o executivo teve necessidade de
adquirir material informatico para a secretaria da Junta de Freguesia,
devido ao recente assalto a que o edificio da Junta de Freguesia, tinha sido
alvo. Em seguida e usando da palavra o secretário da Junta de Freguesia,
Este informou que não tinha sido realizada a limpeza no terreno da Junta de
Freguesia, abaixo do Campo das Lagoas, porque o mesmo iría servir de
estaleiro para as obras de pavimentação da rua e travessa dos Barreiros, que
iríam começar na semana seguinte. Antes de concluir este ponto da ordem
de trabalhos, o Presidente da Assembleia manifestou a sua concordância
com o membro Dália Alves, no que respeita à economia de papel e
aproveitou para informar que na próxima Assembleia de freguesia, a ata já
seria enviada aos membros da Assembleia, apenas em formato digital. ------
-------- Não existindo mais membros a querer intervir neste ponto de ordem
de trabalhos, o Presidente de Assembleia de freguesia solicitou aos
presentes, que se passasse para o assunto da alínea a) do período da ordem
do dia: Apreciação da informação da atividade da Junta de Freguesia.-------
------- Inscreveram-se neste ponto de ordem o próprio Presidente de
Assembleia e os membros Jorge Sá, Paulo Teixeira, Emília Ferreira e
Mercedes de Sousa. Concedida a palavra ao membro Jorge Sá, Este munido
da informação escrita, procurou saber qual a recepção do Municipio de
Ponte de Lima nas reuniões de trabalho tidas com a Junta de freguesia, no
âmbito de investimentos a realizar na freguesia. Manifestou também
interesse em saber a data de inicio das obras de pavimentação na rua dos
Barreiros, uma vez que a ramada já tinha sido retirada. Procurou ainda
saber do resultado da reunião tida com a empresa formadora, no âmbito das
acções de formação relacionadas com a aplicação de produtos
fitofarmacêuticos. Finalizou a sua intervenção, manifestando interese em
saber qual o objectivo da reunião tida com os tecnicos da empresa
Inovilima para rever trabalhos anteriormente adjudicados. Em seguida e
também munida de informação escrita, o membro Emilia Ferreira abordou
a Junta de Freguesia, relativamente ao assunto da reunião do passado dia 29
de Maio, com a Casa de Bertiandos e finalizou a sua intervenção, apelando
à promoção de um passeio para os idosos da freguesia. Seguidamente e
concedida a palavra ao membro Paulo Teixeira, Este também manifestou
interesse em saber qual o assunto abordado, na reunião tida com a Casa de
Bertiandos.  Em seguida interviu o membro Mercedes de Sousa, que
questionou a Junta de freguesia de qual o objetivo da reunião tida com a
AAPEL, Centro de actividades ocupacionais, realizada no día 6 de Junho.
Para finalizar e em tom de conclusão o Presidente de Assembleia de
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Freguesia, tomou a palavra para felicitar a Junta de Freguesia, pela clareza
e objetividade na apresentação da informação escrita, enviada a todos os
membros. Manifestou também interesse em saber do objetivo da reunião
tida com a Casa de Bertiandos e da reunião com os funcionários do
Municipio para distribuição dos pontos de luz na avenida da Igreja.
Concluiu a sua intervenção, abordando o assunto da reunião tida com Eng.º
Silvio, para levantamento topográfico do cemitério, manifestando interesse
em saber se o levantamente topográfico do cemitério que a Junta pretendia
levar a cabo, obedecia a algum aspecto legislativo ou se era por iniciativa
do próprio executivo da Junta de Freguesia em realizar-lo. Em seguida e
ainda antes de conceder a palavra à Junta de Freguesia, o membro Dália
Alves pediu a palavra para procurar saber a quem se destinava a formação a
realizar no espaço para formação do CCB.----------------------------------------
-------- Seguidamente foi concedida a palavra à Presidente da Junta de
Freguesia para responder às questões e apelos apresentados pelos membros
da Assembleia de Freguesia. A Presidente da Junta de Freguesia, começou
por informar que a reunião tida com o Municipio de Ponte de Lima, serviu
para abordar assuntos como a colocação de candeeiros no centro civíco da
freguesia, a possibilidade de uma candidatura para as obras de
requalificação do edificio da Sede da Junta de Freguesia, a solução a
encontrar para a possivel construção da casa murtuária na freguesia, entre
outros assuntos. Informou ainda, que após a reunião com o Municipio de
Ponte de Lima, a Junta de freguesia também já tinha reunido com o Sr.
Padre Vilar e a Comissão Fabriqueira, afim de dar andamento ao projeto da
casa murtuária. Em seguida e referindo-se às obras da rua dos Barreiros,
informou que já tinha sido retirada a ramada existente na vía e que as obras
de pavimentação iriam avançar na semana seguinte, salientando que a Junta
de Freguesia ficou grata aos propriétarios que autorizaram a retirada da
referida ramada sobre a vía.  Em seguida e sobre a formação para aplicação
de produtos fitofarmacêuticos, salientou que o executivo estava a reunir
esforços para que fosse feita uma formação na freguesia. Informou ainda
que para a entidade que a Junta de Freguesia tinha contactado para o efeito,
os cursos tinham um custo de 160,0€ por pessoa e seria para pessoas com
idade inferior a 65 anos e que a APACRA estava a realizar estes cursos de
forma gratuita, mas as vagas eram muito limitadas e já estavam todas
preenchidas. Em seguida a Presidente da Junta, registou a sugestão dada
pelo membro Emília Ferreira, sobre o passeio para idosos. Ainda no uso da
palavra, a Presidente da Junta de Freguesia informou que a reunião tida
com a Casa de Bertiandos, serviu para abordar a possibilidade da retirada
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das ramadas da rua da Aldeia e da rua da Fonte, mas a reunião não foi
muito proveitosa, uma vez que a retirada da ramadas estava fora de
hipótese, sendo que a Junta de freguesia teria que procurar outras
alternativas, nomeadamente com a colocação de placas de galibo para
avisar os conductores da limitação em altura. Em seguida e aproveitando a
informação facultada pela Presidente da Junta de Freguesia do resultado da
reunião com a Casa de Bertiandos, o Presidente da Assembleia fez questão
de salientar que a freguesia de Bertiandos tem feito mais a Casa de
Bertiandos do que a Casa de Bertiandos à freguesia.  Seguidamente e
concedida novamente a palavra à Presidente da Junta de Freguesia, Esta
respondeu ao membro Mercedes de Sousa, referindo que a reunião tida
com a AAPEL, serviu para tentar integrar nesta instituição duas pessoas da
freguesia, sendo elas a Catarina Teixeira e a Felizbela Brito. Informou
ainda que para obedecer aos criterios de admissão nesta instituição, as
pessoas  teriam  que  ter  obrigatoriamente  duas  deficiências.  Em  seguida  e
respondendo ao Presidente da Assembleia, a Presidente da Junta de
Freguesia, informou que foram colocados mais pontos de iluminação na rua
das Enchidas e que já estavam a ser colocados os suportes em pedra para a
colocação de candeeiros no adro da igreja. No que respeita ao levantamento
topográfico do cemiterio, a Presidente da Junta, informou que o mesmo
estava a ser realizado por iniciativa da Junta de Freguesia, não obedecendo
a qualquer aspecto legislativo. Frisou também que a Junta de Freguesia já
dispõe de um programa informatico, Gestcemiterio que após a realização
desse levantamento topográfico iría permitir uma melhor gestão do espaço
para o futuro. Seguidamente a Presidente a Junta de Freguesia, concluiu a
sua intervenção respondendo ao membro Dalia Alves, que a Junta de
Freguesia já disponha de varias inscrições de entidades para dar formação
no CCB, nomeadamente na area da fiscalidade e da saúde.---------------------
---------Em seguida e terminado este ponto da ordem de trabalhos, o
Presidente da Assembleia solicitou aos presentes para que se passase para o
ponto constante da alinea b) do periodo da ordem do dia: Deliberação sobre
o Contrato interadministrativo de delegação de competências – Transportes
Escolares. Usando ainda da palavra o Presidente da Assembleia, informou
que para que fossem atribuidas as verbas referentes ao transporte escolar, a
Assembleia de Freguesia teria que deliberar favoravelmente sobre o
conteúdo deste contrato. Salientou também que para que a deliberação
tivesse efeitos imediatos, no final da Assembleia seria elaborada uma
minuta com o resultado da deliberação. Antes de sujeitar o assunto a
discussão entre os membros, o Presidente da Assembleia solicitou à Junta
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de Freguesia que fosse efectuada uma breve explicação e finalidades do
referido contrato de delegação de competências aos membros da
Assembleia de Freguesia. Em seguida e concedida a palavra à Presidente
da Junta de Freguesia, Esta munida do referido contrato, informou os
presentes que iría ser novamente a Junta de Freguesia de Bertiandos a fazer
o transporte escolar das crianças para o Centro educativo das Lagoas e para
o Agrupamento de escolas de Arcozelo e vice-versa. Informou também que
se trata de um contrato onde fica estipulado que o Município de Ponte de
Lima, assume o custo de 1 euro por km e que de acordo com as distâncias,
corresponde a 80 euros por dia para o transporte de cada uma das Escolas.
Salientou ainda que considerava o valor razoável e que caso não existissem
estes contratos de competências, não seria possível fazer face aos encargos
da Junta de Freguesia com estes transportes. Entretanto e depois de
esclarecidas todas as duvidas referentes a este contrato, o Presidente da
Assembleia de Freguesia sujeitou a votação a referida deliberação, sendo a
mesma aprovada por unanimidade dos membros da Assembleia de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------
--------Em seguida e depois de aprovado o contrato interadministrativo de
delegação de competências sobre os transportes escolares, o Presidente da
Assembleia solicitou aos presentes para que se passasse para o terceiro e
ultimo ponto da ordem de trabalhos: “ Periodo de intervenção do publico”,
inscrevendo-se neste ponto os srs.  Alipio Lopes e Rogério Queirós.---------
---------Concedida a palavra ao senhor Alipio Lopes, Este começou por
felicitar o trabalho desenvolvido pelo executivo da Junta de Freguesia e
pela forma seria como a Assembleia de Freguesia aborda os assuntos. Em
seguida, fez uma breve resenha de todo o trabalho desenvolvido pelo
anterior executivo da Junta de Freguesia que Ele próprio liderava, no
âmbito do projeto para a construção da casa murtuária na freguesia.
Explicou aos presentes que a grande dificuldade do projeto, estava
relacionada com a propriedade do edificio e que o Municipio de Ponte de
Lima não poderia investir num edificio, que não era propriedade da Junta
de  Freguesia  ou  do  Municipio  de  Ponte  de  Lima.   Finalizou  a  sua
intervenção, entregando à junta de Freguesia, um projeto no âmbito da
construção da casa murtuária, com todo o trabalho desenvolvido pelo
executivo anterior e deixou à consideração da Junta de Freguesia todas as
ideias que daí possa retirar.----------------------------------------------------------
-------- Em seguida o Presidente da Assembleia de Freguesia, concedeu a
palavra ao sr. Rogerio Queirós, que começou por referir que na sua opinião,
a freguesia retira muito pouco do potencial da Area Protegida existente na
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freguesia. Para alterar o sentido desta observação, sugeriu que o
acampamento de anual das crianças que se realiza na quinta de Pentieiros,
poderia ter actividades na area da freguesia de Bertiandos. Em seguida,
referindo-se à colocação dos suportes dos candeeiros nos passeios, apelou a
que os mesmos não ocupassem demasiado espaço, de forma a não impedir
a circulação das pessoas nos passeios. Ainda neste contexto, salientou que
na sua opinião as àrvores existentes nos referidos passeios não estavam
bem colocadas, defendendo o corte das mesmas. Em seguida e referindo-se
aos cursos para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, sugeriu que a
Junta de Freguesia contactasse a Escola Profissional Agricola, para preços
mais acessiveis. Em seguida, concluiu a sua intervenção questionando a
Junta de Freguesia, se existia ou não uma dívida por parte da Junta de
Freguesia ao Grupo Desportivo do Bertiandos. Salientou ainda que no caso
da mesma existir, a Junta de Freguesia deveria assumirla, uma vez que as
Juntas de Freguesia não devem herdar só o património mas também as
dividas. ---------------------------------------------------------------------------------
--------- De seguida e não existindo mais pessoas no publico a querer
intervir neste ponto de ordem de trabalhos, o Presidente de Assembleia de
Freguesia concedeu a palavra à Presidente da Junta para a eventualidade de
querer responder às questões e observações apresentadas. Usando então da
palavra a Presidente da Junta de Freguesia, Esta informou que a Comissão
Fabriqueira é agora presidida pelo sr. .Padre Vilar que tem plenos poderes,
para em conjunto com os membros da referida comissão, decidir a respeito
da casa murtuária e que a Junta de Freguesia e o Municipio de Ponte de
Lima estavam a estudar a viabilidade da sua reabilitação em termos
juridicos.  No que respeita ao projeto apresentado pelo sr. Alipio Lopes,
salientou que este executivo iría estudar o projeto e se o mesmo tiver
viabilidade, as boas ideias seriam aproveitadas. ------------------------------- -
---------Em seguida e respondendo ao sr. Rogerio Queirós, a Presidente da
Junta,  informou que no dia mundial da criança houveram dois dias de
actividades para crianças no quinta de Pentieiros, sendo a responsabilidade
dessas actividades alheia à Junta de Freguesia e que compreendia a
dificuldade em gerir essas actividades, fora do perimetro da quinta de
Penteiros devido ao grande numero de participantes e as dificuldades em
zelar pela sua segurança. No que respeita aos passeios do centro civico,
salientou que os suportes em pedra para os candeeiros, não ocupariam mais
espaço que as actuais bases das cruzes do cálvario. No que respeita à
suposta dívida da Junta de Freguesia com o Grupo Desportivo, a Presidente
da Junta, informou que este executivo já tinha concedido o donativo deste
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ano ao Grupo Desportivo de Bertiandos. Salientou ainda a Presidente da
Junta que não lhe foi apresentado qualquer documento de dívida ao clube,
por parte do executivo anterior, bem como o clube não apresentou nenhum
documento que sustente essa suposta dívida. Em seguida e relativamente ao
mesmo assunto, o secretário da Junta de Freguesia, Isaac Gonçalves
esclareceu que não existia nenhuma divida, uma vez que na transição entre
o anterior e o actual executivo da Junta de Freguesia, não foi mencionado
nenhum documento que sustente essa dívida. Usando novamente da palavra
a Presidente da Junta, Esta para concluir a sua intervenção aproveitou a
ocasião para dar conhecimento sobre a situação do sr. António Beja de
Brito, informando que o mesmo estava sob medida de coação por parte das
autoridades e que a propria Presidente da Junta e a Assistente social da
Segurança Social, tinham encetado varias deligências com o objectivo de
conseguir um alojamento condigno. Finalizou o assunto referindo que
apesar dos esforços, ainda não tinham conseguido o referido alojamento,
uma vez que o interessado não aceitava as soluções apresentadas,
salientando no entanto que iriam continuar a trabalhar para alcançar uma
solução. Aproveitou ainda a ocasião para apelar à participação de todos os
presentes, na venda de garagem que a Junta de Freguesia iría promover
durante o fim de semana, no edificio da Sede da Junta de Freguesia. --------
--------Seguidamente e nada mais havendo a tratar o presidente da
Assembleia de Freguesia, felicitou e agradeceu a presença de todos os
membros e o público presente, lembrou que a próxima reunião de
Assembleia de Freguesia será em 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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