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ATA NUMERO SETE 
--------- Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, às 
nove 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 realizada em 30 de 
Dezembro de 2018;------------------------------------------------------------------- 
--------- 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 2018”. ----------------------------------------------------------- 
--------- Terceiro ponto: Período da intervenção ao público.-------------------- 
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues 
Fernandes e Tânia Catrina Sá de Brito Esteves, sendo respetivamente 
Presidente e primeiro Secretário da Assembleia. 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 e António Germano Amorim Rodrigues Moure, 
respetivamente Presidente e Tesoureiro da Junta de Freguesia. Estiveram 
ausentes justificadamente os membros da Assembleia, Emilia Fernanda 
Oliveira Lopes Morado Ferreira e Estevão Manuel Portela Pereira. O 
secretário da Junta de Freguesia e Isaac José Vilas Boas Gonçalves também 
não esteve presente a reunião. ------------------------------------------------------ 
--------- Aberta a sessão, o Presidente da mesa da Assembleia começou por 
agradecer a presença de todos os membros na reunião, por desejar que a 
assembleia fosse produtiva para a freguesia e por confirmar se todos os 
membros tinham recebido a documentação para a reunião. -------------------- 
--------- De imediato passou para o ponto constante da alínea a) do período 
antes da ordem do dia: Apreciação e votação da ata da sessão realizada em 
30 de Dezembro de 2018, questionando os membros se existia alguma 
objeção quanto ao conteúdo da referida ata, mas nenhum dos membros quis 
usar da palavra. Assim, o Presidente da mesa da Assembleia colocou a ata 
votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade e de imediato assinada 
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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, apenas o proprio 
Presidente da Assembleia de Freguesia. Questionou a Junta de Freguesia 
sobre os seguintes assuntos: Ponto de situação em relação às obras de 
repavimentação da rua da Balada, assim como em relação ao possivel 
alargamento da vía; Qual o resultado das reuniões tidas com a Câmara 
Municipal no âmbito das obras da freguesia; Perguntou também se as 
queixas dos residentes pela falta de iluminação publica, em varias zonas da 
freguesia, estava relacionada com a colocação de novos postes e com a 
distribuição da rede fibra na freguesia; Ainda nesse âmbito, procurou saber 
uma data prevista para a disponibilização da internet por fibra na freguesia; 
Finalizou a sua intervenção, perguntando se a Junta de Freguesia, tinha 
alertado as entidades competentes, nomeadamente a Junta Autónoma das 
Estradas sobre a segurança na Ponte de Ferro e qual tinha sido o resultado 
desse aviso. Em seguida e concedida a palavra à Junta de Freguesia, a 
Presidente da Junta, Isabel Vilaverde, Esta começou por dizer que a obra da 
Rua da Balada chega a ser um ponto constrangedor, uma vez que a Junta de 
Freguesia teve varias reuniões com o Executivo Municipal para abordar o 
assunto e foi elaborada uma deliberação de Câmara, onde tinha ficado 
definido que a obra só era comparticipada pela Câmara Municipal se a rua 
alargasse para cinco metros. Informou ainda que a a Junta de Freguesia só 
tinha tido conhecimento desta condição/imposição após a deliberação, pois 
a proposta da Junta de Freguesia formulada à Câmara Municipal era alargar 
menos, em concreto 4,3 metros e este aumento não foi negociado com a Junta 
de Freguesia, nem foi alertada da alteração. Salientou também que com o 
atual Executivo Municipal, não tinha sido possível chegar a um acordo para 
reduzir o alargamento para as dimensões, que a Junta de Freguesia tinha 
propôsto inicialmente e dimensões essas negociadas com o residente, que ia 
ceder o terreno. Assim, após varias reuniões com o Executivo Municipal, na 
ultima tinha ficado decidido que a obra seria feita pela Junta de Freguesia, 
sem qualquer comparticipação da Câmara Municipal, uma vez que a Junta 
de Freguesia tinha fundo de maneio para a realização da obra. Finalizou o 
assunto, informando que a obra só ainda não tinha iniciado porque entretanto 
era Páscoa, no entanto iria avançar em breve. Relativamente às queixas por 
falta de iluminação pública, a Junta de Freguesia encaminhou o assunto para 
a EDP, não tendo sido comunicado por qualquer entidade a colocação dos 
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postes da fibra óptica, referindo a Presidente da Junta que só tinha tido 
conhecimento do assunto a título particular. Finalizou a sua intervenção, 
informando que relativamente à falta de segurança na Ponte de Ferro, a Junta 
de Freguesia já tinha notificado quer à Junta Autónoma de Estradas, quer à 
Câmara Municipal de Ponte de Lima e que pelo conhecimento que tinha, as 
entidades já tinham vindo ao local verificar a 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.----------------------------------------------------------------
--------- Neste ponto de ordem, o Presidente da mesa da Assembleia registou 
as inscrições do membro Hilário Lopes e do próprio Presidente da 
Assembleia de Freguesia. Concedida a palavra ao membro Hilário Lopes,  
Este apenas manifestou interesse em saber em que consistia a atividade: 
Presença na reunião Stakeholders- “Projeto Life Fluvial”, no Centro de 
Intrepertação Ambiental das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos.  
Em seguida usando novamente da palavra o Presidente da Assembleia, Este 
começou por congratular a Junta de Freguesia, pelo alevado valor da 
disponibilidade financeira da Junta de Freguesia, que iría permitir a 
realização de obras na freguesia. Finalizou a sua intervenção congratulando-
se também, pela qualidade da limpeza levada a cabo nos arruamentos da 
freguesia, assim como das podas realizadas nas árvores do centro civíco e no 
parque de estacionamento, junto à igreja. 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 e observações 
apresentadas. Usando então da palavra a Presidente da Junta, Esta começou 
por esclarecer o membro Hilário Lopes que a Presença na reunião de 
stakeholders - “Projeto Life Fluvial” tinha sido uma reunião de um grupo de 
trabalho, ao qual pertencem os oito Presidentes de Junta da zona integrada, 
da Área da Paisagem protegida das Lagoas e que visaba a proteção dos 
amíeiros. Em relação às congratulações do Presidente da Assembleia, a 
Presidente da Junta agradeceu o elogio em relação ao asseio da Freguesia e 
ao saldo financeiro da Junta de Freguesia.-----------------------------------------
---------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: Apreciação e 
votação do documento “Prestação de contas relativas ao ano 2018”.----------
--------- Usando ainda da palavra o Presidente da Assembleia e com objetivo 
esclarecer os membros da Assembleia de Freguesia, Este explicou que as 
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Juntas de Freguesia são obrigadas a apresentar contas, de todos os 
investimentos realizados na freguesia à Assembleia de Freguesia e 
posteriormente enviar-las ao tribunal de contas. Em seguida concedeu a 
palavra à Junta de Freguesia, para uma eventual explicação prévia do 
documento de Prestação de contas relativas ao ano 2018. Usando então da 
palavra à Presidente da Junta de Freguesia, Esta fez uma breve explicação 
do documento, salientando os principais investimentos realizados na 
freguesia no ano de 2018. Depois da explicação da Presidente da Junta de 
Freguesia, o Presidente da mesa, perguntou aos membros se queriam intervir 
neste ponto de ordem, registando apenas a sua inscrição. Continuando a usar 
da palavra, o Presidente da Assembleia de freguesia, Este munido do 
documento de prestação de contas, começou por congratular a Junta pela 
clareza na apresentação, pela boa descrição dos trabalhos realizados nos 
diferentes âmbitos e pela diminuição de dividas a terceiros, comparando com 
o ano anterior. Salientou que poderia ser preocupante a baixa execução 
orçamental, no entanto ao existir disponibilidade financeira iría permitir à 
Junta executar as obras planeadas, orçamentadas e não executadas, no futuro 
próximo. Apelou à elaboração do inventário da Junta de Freguesia e explicou 
a importância do documento para o futuro. Frisou também outro aspecto, que 
estava bem patente no documento que era a grande dependencia da Junta de 
Freguesia em relação à Câmara Municipal. Finalizou a sua intervenção, 
referindo que apesar da baixa execução, as contas apresentadas deveriam 
merecer a aprovação pela Assembleia de Freguesia, uma vez que traduziam 
o que realmente foi investido na Freguesia e os números eram autenticos. 
Concluiu, frisando que já durante o ano de 2019, esperava que a Junta de 
Freguesia conseguisse mobilizar a Câmara Municipal, para a realização das 
obras tão ambicionadas na freguesia. Em seguida e não existindo mais 
membros a querer intervir, o Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia 
sujeitou o documento “Prestação de contas relativas a 2018” a votação, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade dos membros da Assembleia de 
Freguesia presentes.------------------------------------------------------------------- 
---------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 qualquer inscrição.-----------------------------------------
--------- Antes de concluir a sessão a Presidente da Junta de Freguesia, pediu 
a palavra para informar que na Rua de Crasto, o registo civil continuava a 
atribuir a morada à freguesia de Santa Comba, sendo necessário entrar en 
contacto com a conservatória, para resolver uma situação que tinha ocorrido 
e que agora a Junta de Freguesia iría fazer-lo de forma formal. Aproveitou 
ainda para informar que no próximo dia quinze de agosto, a Junta de 
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Freguesia irá realizar uma atividade que vai retratar a “Lenda da Mal 
Degolada”, a lenda da nossa Freguesia e ao mesmo tempo fazer uma 
exposição de fotografías da Freguesia. Apelou à cedência de fotografias por 
parte dos membros da Assembleia e da população em geral, salientado que 
todas as fotografías que forem cedidas, seriam catalogadas de forma a não se 
extraviarem. --------------------------------------------------------------------------- 
--------- 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 continuação de um bom domingo, recordou que a próxima 
reunião ordinária da Assembleia de Freguesia seria no mês de Junho de 2019 
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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