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ATA NUMERO NOVE  
--------- Aos vinte e sete dias do mês de Setembro do ano dois mil e 
dezanove, 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.--- ---------------------------------------------------------------- 
----------b) Deliberação sobre autorização para celebração do “Contrato 
interadministrativo de delegação de competências - Transportes Escolares 
para o ano letivo 2019/20”.---------------------------------------------------------- 
 -------- c) Apreciação e deliberação sobre a “Proposta de não aceitação da 
transferência de competências para a freguesia em 2019, no âmbito da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de Agosto e do Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de 
Novembro de 2018”. ----------------------------------------------------------------- 
-------- d) Apreciação e deliberação sobre a “Proposta de não aceitação da 
transferência de competências para a freguesia em 2020, no âmbito do 
Decreto-lei n.º 57/2019, de 30 de Abril de 2019”. ------------------------------- 
--------- Terceiro ponto: Período da intervenção ao público.-------------------- 
--------- 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 e Estevão Manuel Portela Pereira. O 
membro Hilário Manuel Lopes Teixeira não esteve presente na reunião, 
mas justificou previamente a sua ausência.  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 os membros na reunião, confirmar que 
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Todos tinham recebido a documentação e por desejar que a Assembleia 
fosse produtiva para o bem estar na freguesia de Bertiandos. ------------------
--------- Iniciou os trabalhos com o ponto da alínea a) do período antes da 
ordem do dia: Apreciação e votação da ata da sessão anterior, questionando 
os membros se existia alguma objeção quanto ao conteúdo da referida ata, 
não se verificando qualquer tipo de intervenção por parte dos membros. 
Assim o Presidente da mesa da Assembleia colocou a ata votação, sendo a 
mesma foi aprovada por unanimidade e de imediato assinada por todos 
os membros presentes, 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 o ponto constante 
da alínea b) do período antes da ordem do dia: “Outros assuntos de 
interesse para a freguesia”, inscrevendo-se neste ponto de ordem, os 
membros Paulo Teixeira, Alexandra Velho e o Presidente da Assembleia de 
Freguesia. Concedida a palavra ao membro Paulo Teixeira, Este também na 
qualidade de membro da Comissão de Festas da freguesia, apelou à Junta 
de Freguesia para a necessidade do alargamento do parque de 
estacionamento da igreja da freguesia. Referiu que em eventos importantes 
realizados na igreja da freguesia, nomeadamente em funerais, casamentos e 
etc, o espaço se tornava pequeno para tantos automóveis. Concluiu a sua 
intervenção, salientando que um possivel alargamento do parque existente, 
facilitaria a disposição dos palcos nas festas da freguesia. Seguidamente e 
concedida a palavra ao membro Alexandra Velho, Esta questionou a Junta 
de Freguesia se os três postes de iluminação existentes no lugar onde 
habita, não foram substituidos por esquecimento ou se os mesmos ainda 
iriam ser substituidos à semelhança do que aconteceu na restante freguesia. 
Em seguida e usando novamente da palavra, o Presidente da Assembleia, 
Este, começou por manifestar interesse em saber o ponto situação em 
relação às obras de repavimentação dos arruamentos da Balada e do Campo 
da Cadeia que estavam a decorrer na freguesia. Congratulou a Junta de 
Freguesia, pela digna e bem representada participação da freguesia no 
Cortejo Etnográfico das Feiras Novas e apelou a um maior envolvimento 
das pessoas da freguesia, na participação da freguesia no referido Cortejo 
Etnográfico. Concluiu a sua intervenção reforçando o apelo manifestado 
pelo membro Paulo Teixeira, para um possivel alargamento do parque de 
estaciomento da Igreja da Freguesia. Em seguida e não existindo mais 
questões por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 
Assembleia, concedeu a palavra à Junta de Freguesia para responder às 
questões e apelos colocados. Usando então da palavra a Presidente da Junta 
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de Freguesia, Esta começou por manifestar os suas condolências pelos  
falecimentos recentes, nomeadamente do pai do membro da Assembleia 
Estevão Estevão e pela tia do Secretário da Junta de Freguesia, Isaac 
Gonçalves.  Em seguida e referindo-se ao possivel alargamento do parque 
de estacionamento da Igreja da freguesia, a Presidente da Junta registou o 
apelo para ser tido em conta no futuro e perguntou em que medida deveria 
ser alargado o referido aparcamento. Seguidamente e respondendo ao 
membro Alexandra Velho, informou que não tinha sido esquecimento e 
salientou que existiam na freguesia mais pontos de luz em falta. Na 
sequência de esta intervenção o membro Emilia Ferreia, informou que 
também faltavam 3 lâmpadas na Rua das Enchidas, junto à estrada 
nacional. Em seguida e novamente no uso da palavra a Presidente da Junta, 
concluiu o assunto referindo que no momento apenas estava a ser realizada 
a substituição de algumas lâmpadas e que existiam mais para substituir, 
tendo as pessoas que aguardar por novos desenvolvimentos. Seguidamente 
e respondendo ao Presidente da Assembleia, informou que as obras de 
repavimentação dos arruamentos, estavam previstas para arrancar no final 
de Setembro e só não tinham arrancado antes, pela falta de calceteiros 
disponiveis na empresa responsável pelas obras. Em relação ao 
envolvimento das pessoas da freguesia, na participação no Cortejo 
Etnográfico, a Presidente da Junta manifestou a sua apreensão, em relação 
aos comentarios que tinham sidos dirigidos à Junta de Freguesia, uma vez 
que a Junta de Freguesia, tinha aberto inscrições para o efeito, com um 
aviso público e não compreendia como as pessoas agora poderiam dizer 
que não sabiam. Ainda em relação ao Cortejo Etnográfico, o secretário da 
Junta de Freguesia congratulou-se e agradeceu a Todos os que trabalharam 
na construção do carro alegórico e tornaram possivel a participação no 
Cortejo. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------- 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, O qual 
usou da palavra para questionar a Junta de Freguesia, quanto à 
possibilidade de colocar um abrigo na paragem de autocarros no final da 
Rua da Fonte, aproveitando o âmbito das obras na Rua do Campo da 
Cadeia. Em seguida manifestou o seu desagrado pela tipologia do 
pavimento, que a Câmara Municipal de Ponte de Lima tinha previsto para a 
Rua da Freixa em material betuminoso, já que na sua opinião iría alterar 
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completamente a utilização do arrumamento, deixando de ser uma via que 
permitia passeios pedonais no verão e passando a ser mais uma vía, em que 
os automóveis iriam circular a alta velocidade, alterando completamente o 
contexto em que a vía está inserida, ou seja dentro de uma Paisagem 
Protegida. Em seguida finalizou a sua intervenção, congratulando-se pela 
dramatização da lenda da Mal Degolada, a lenda da Freguesia de 
Bertiandos, levada a cabo recentemente na Freguesia de Bertiandos. 
Seguidamente e usando já da palavra a Presidente da Junta de Freguesia, 
Esta informou que relativamente à colocação do abrigo na paragem de 
autocarros no final da Rua da Fonte, o mesmo estava a ser previsto pelo 
executivo da Junta de Freguesia, no âmbito das obras de Repavimentação 
do Campo da Cadeia.  Relativamente ao tipo de pavimento da Rua da 
Freixa, salientou que a vía iría ser pavimentada com betuminoso por 
decisão do Executivo Municipal, uma vez que a obra ficava mais barata e 
seria realizada de forma mais rápida, informando no entanto que a mesma 
iría sofrer alaragamento pontuais, para permitir o cruzamento de 2 veiculos 
em sentidos contrários. Finalizou a sua intervenção, congratulando-se 
também pela dramatização da Lenda da Mal Degolada na freguesia, 
salientando que tinha sido um momento muito bonito, com muita adesão 
por parte da População da Freguesia e que tinha dado muito prazer à Junta 
de Freguesia a sua realização. Aproveitou o momento para informar os 
membros da Assembleia, que a Junta de Freguesia opurtunamente iría 
lançar um livro sobre a história da 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: Deliberação 
sobre a autorização para celebração do “Contrato interadministrativo de 
delegação de competências – Transportes Escolares para o ano 2019/2020”.  
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 
informou que se trata de um documento igual ao dos anos anteriores, só 
alterando o número de alunos, que no ano corrente eram muitos mais e que 
o valor que a Junta de Freguesia auferia por día pelo serviço do autocarro 
era de 80,0€. Em seguida e não existindo duvidas, por parte dos membros 
da Assembleia, O Presidente da Assembleia sujeitou a proposta do 
documento “ Contrato Interadministrativo e delegação de competências- 
Transportes Escolares para o ano lectivo 2019/2020 à votação, sendo a 
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mesma aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia de 
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------ 
--------Seguidamente o Presidente da Assembleia, solicitou aos membros 
para que se passasse para o ponto constante da alinea c) do periodo da 
ordem do dia: Apreciação e deliberação sobre a “Proposta de não aceitação 
da transferência de competências para a freguesia em 2019, no âmbito da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto e do Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de 
Novembro de 2018”. Em seguida o Presidente da Assembleia, concedeu a 
palavra à Presidente da Junta de Freguesia, para explicar o conteúdo da 
proposta, assim como qual a posição da Junta de Freguesia no assunto. 
Usando da palavra a Presidente da Junta, esta explicou o conteúdo da 
proposta e explicou que as competências a transferir para a Junta de 
Freguesia não traziam qualquer beneficio para a População de Bertiandos, 
assim como a Junta de Freguesia não disponha de meios para as poder 
aceitar, justificando desta forma a posição de não aceitação da referida 
transferência de competências, por parte da Junta de Freguesia. Depois de 
explicada a proposta, por parte da Junta de Freguesia, e não existindo 
questões por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da 
Assembleia sujeitou o documento “Proposta de não aceitação da 
transferência de competências para a freguesia em 2019, no âmbito da Lei 
nº 50/2018, de 16 de Agosto e do Decreto-lei n.º 104/2018, de 29 de 
Novembro de 2018” à votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 
-----------Em seguida e depois de concluido este ponto da ordem de 
trabalhos, o Presidente da Assembleia solicitou aos presentes para que se 
passasse para o ponto constante da alínea d) do periodo da ordem do dia: 
Apreciação e deliberação sobre a “Proposta de não aceitação da 
transferência de competências para a freguesia em 2020, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de Abril de 2019”. Da mesma forma que o 
ponto anterior, o Presidente da Assembleia, concedeu a palavra à Junta de 
Freguesia, para explicar o conteúdo da proposta, assim como qual a posição 
da Junta de Freguesia no assunto. Usando então a Presidente da Junta da 
palavra, esta explicou que toda a argumentação usada na proposta do ponto 
anterior, também era válida para esta, sendo que a diferença entre as 
propostas, era apenas o nao de validez da transferência de competências, 
uma vez que esta era para o ano 2020 e a proposta anterior era para o ano 
2019. Em seguida e seguindo a mesma metodologia, não existindo dúvidas 
por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da Assembleia sujeitou 
o documento “Proposta de não aceitação da transferência de competências 
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para a freguesia em 2020, no âmbito do Decreto-lei n.º 57/2019, de 30 de 
Abril de 2019” à votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.---- 
--------- 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 inscrições. No entanto o Presidente da mesa 
da Assembleia aproveitou este periodo da intervenção do público, para 
recordar o Sr. Manuel Cunha e manifestar as suas condulências à familia 
pelo seu falecimento e solicitou que a sua intervenção ficasse registada em 
ata. Salientou que a freguesia de Bertiandos ficou mais pobre com o 
desaparecimento do Sr. Manuel Cunha, que era uma pessoa activa e 
intransigente na defesa do bem estar da População da Freguesia. Referiu 
ainda que o Sr. Manuel Cunha, participou em muitas Assembleias de 
Freguesia, sempre num verdadeiro exercicio de cidadania e sempre 
intransigente na defesa dos seus pontos de vista para o bem da Freguesia. 
Salientou ainda que a Freguesia, devia de estar grata para com o Sr.Manuel 
Cunha, pelo seu serviço de cidadania nas Assembleias de Freguesia. Em 
seguida, manifestou também um voto de pesar, pelo desaparecimento do 
pai do membro da Assembleia, Estevão Pereira e à tia do secretário da 
Junta de Freguesia, Isaac Gonçalves e manifestou condulências às 
respectivas Familias. Em seguida, Todos os membros da Assembleia e 
Junta de Freguesia, se associaram aos votos de pesar das 3 pessoas 
desaparecidas e manifestarm que esses votos de pesar, ficassem registados 
em ata. Ainda antes de finalizar a Assembleia, o membro Paulo Teixeira 
pediu a palavra para agradecer aos membros da Junta e Assembleia de 
Freguesia, pela participação na procissão e em todas as festividades da 
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------- 
--------- Para finalizar e nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Assembleia de Freguesia agradeceu a presença e o contributo de Todos os 
membros, recordou que a próxima reunião ordinária da Assembleia de 
Freguesia seria no mês de Dezembro 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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