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ATA NÚMERO TRÊS 
--------- Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano dois mil e dezoito,                
às vinte e uma horas e trinta minutos, 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.--------------------------------------------------------------------  
--------- 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 Hilário Manuel Teixeira Lopes,         
Paulo Manuel Lopes Teixeira e Alexandra Maria Lima Lopes Velho.          
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 na reunião e informou que o membro da             
Assembleia, Estevão Manuel Portela Pereira justificou previamente a sua         
ausência na reunião. Em seguida, passou de imediato para a alínea a) do             
período antes da ordem do dia: Apreciação e votação da ata da sessão             
anterior, perguntando aos membros se existia alguma objeção, quanto ao          
conteúdo da referida ata, que tinha sido previamente enviada a Todos os            
membros. Em seguida e uma vez que nenhum dos membros colocou           
qualquer questão, o Presidente da mesa da Assembleia sujeitou a ata           
votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, sendo de imediato          
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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          
Paulo Teixeira, Hilário Lopes, Alexandra Velho e o próprio Presidente da           
Assembleia de freguesia. De imediato foi concedida a palavra ao membro           
Paulo Teixeira, que questionou a Junta de Freguesia se mantinha a intenção            
de construir a Praia fluvial no Rio Lima. Em seguida, usou da palavra o              
membro Hilário Lopes que manifestou interesse em conhecer a posição da           
Junta de Freguesia, em relação ao tratamento a ter com os animais, sejam             
eles domésticos ou abandonados, uma vez que existiam vários pontos na           
freguesia onde existiam bastantes animais, estando em alguns casos         
maltratados e mesmo a procriar. Manifestou também interesse em saber, se           
os moradores e cidadãos da freguesia sabem como agir e a quem se dirigir,              
para comunicar não só o abandono, como os maus tratos dos animais.            
Procurou também saber, se a Junta de Freguesia iria tomar alguma posição            
ao respeito, uma vez que na sua opinião os custos inerentes à recolha e              
tratamento desses animais são avultados. Em seguida, concedida a palavra          
ao membro Alexandra Velho, Esta questionou a Junta de Freguesia          
relativamente à limpeza da Freguesia, uma vez que tinha conhecimento de           
várias pessoas descontentes, porque apesar de já terem iniciado a limpeza,           
ainda existiam vários locais por limpar. Seguidamente e usando novamente          
da palavra o Presidente da Assembleia de freguesia, Este começou por           
apelar à colocação de árvores de pequeno porte, na via a construir para             
peões junto à estrada nacional, salientando que isso daria mais qualidade à            
obra. Apelou também à colocação do abrigo da paragem de autocarros           
junto à Rua da Fonte, aproveitando as obras nesse local. Finalizou a sua             
intervenção, questionando a Junta de Freguesia em relação ao ponto de           
situação da toponímia da Rua de Crasto. Em seguida e não existindo mais             
membros da Assembleia a querer intervir, o Presidente da Assembleia de           
freguesia concedeu a palavra à Junta de Freguesia, para responder às           
questões e apelos dos membros da Assembleia. Usando então da palavra a            
Presidente da Junta Isabel Vilaverde, Esta começou por dizer que          
relativamente à Praia fluvial no Rio Lima, frisou que era um assunto            
pertinente, que estava presente nas reuniões com o executivo municipal, no           
entanto no momento o Município só se disponibiliza para limpeza das           
margens do rio. Salientou que era intenção da Junta de Freguesia trabalhar            
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no futuro em um projeto para o parque de merendas. Informou ainda que a              
limpeza do rio era da competência das hidráulicas, tendo o executivo da            
Junta de Freguesia conhecimento da abertura de um concurso público, para           
limpeza das margens e leito do Rio Lima. Respondendo às questões,           
relacionadas com os animais abandonados na freguesia, informou que todas          
as segundas feiras, dia de feira em Ponte de Lima e no espaço da feira do                
gado, estava presente a veterinária municipal, que poderia atender a essas           
solicitações, por parte dos cidadãos da freguesia. Salientou também que era           
a veterinária municipal quem tinha responsabilidade de intervir nessa área.          
Por fim informou que a Junta de Freguesia, também se disponibiliza para            
efectuar os contactos necessários nessa matéria, no entanto os contactos          
também estavam disponíveis, no sítio do Município de Ponte de Lima. Em            
seguida e em relação à limpeza da Freguesia, informou que a Junta de             
Freguesia esteve um mês sem o seu funcionário e isso tinha gerado algum             
atraso na limpeza da rede viária, estando no entanto no momento, a ser             
recomeçada com outro colaborador. Em seguida e referindo-se à obra de           
requalificação desde a rua da Fonte até ao Solar, informou que o projecto             
estava a aguardar pareceres das entidades competentes, devido à         
proximidade do Solar, nomeadamente do IGESPAR. Informou também que         
no momento da realização da obra de requalificação da Rua do Pombal,            
seria colocado o abrigo na paragem dos autocarros, no final da Rua da             
Fonte. Em relação à toponímia da Rua de Crasto, a Presidente da Junta             
frisou que o assunto já estava resolvido, salientando que no registo civil, os             
moradores do lado esquerdo do arruamento, já tinham como morada de           
residência a Rua de Crasto, pertencente à freguesia de Bertiandos. Em           
seguida e depois de respondidas todas as questões por parte do executivo 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 da Junta de           
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------ 
--------Neste ponto de ordem, o Presidente da Assembleia apenas registou a           
sua própria inscrição e a do membro Paulo Teixeira, para intervir neste            
ponto. Em seguida e concedida a palavra ao membro Paulo Teixeira, Este            
aproveitou o momento para felicitar a Junta de Freguesia, pelas atividades           
realizadas e que estavam inscritas no documento apresentado.        
Seguidamente e usando novamente da palavra o Presidente da Assembleia          
de Freguesia, Este apenas manifestou interesse em saber o número de           
crianças e de idosos inscritos para a atividade da Praia. Perguntou também            
pela obra a que se refere o pedido de orçamento inscrito no documento e              
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finalizou a sua intervenção, congratulando-se pela existência de um saldo          
na conta de gerência da Junta de Freguesia de quase 22.000€, apelando ao             
critério na execução das obras na freguesia. Seguidamente e não existindo           
mais membros a querer intervir neste ponto, o Presidente da Assembleia           
concedeu a palavra à Junta de Freguesia para responder às questões           
apresentadas. Usando então da palavra a Presidente da Junta, Esta começou           
por informar que tanto no período para crianças, como no período para            
idosos, o autocarro para a praia estava completo, havendo mesmo alguns           
suplentes para as semanas das crianças. Em relação ao pedido de           
orçamento, informou que o mesmo se destinava à pintura das grades do            
cemitério, uma vez que só estavam galvanizadas, estando também a Junta           
de Freguesia a aguardar por orçamentos, para as obras de repavimentação           
da Rua da Balada.---------------------------------------------------------------------  
-------- Em seguida e depois de concluído este ponto de ordem, o Presidente             
da Assembleia de Freguesia solicitou aos presentes para que se passasse           
para o terceiro e último ponto da ordem do dia: Período da intervenção do              
público, não se tendo registado qualquer inscrição.------------------------------       
---------Para finalizar e nada mais havendo a tratar, o Presidente da           
Assembleia de Freguesia agradeceu a presença e o contributo de Todos os            
membros, desejou um bom fim-de-semana a Todos, recordou que a          
próxima reunião ordinária da Assembleia de Freguesia seria no mês de           
Setembro de 2018 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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