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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO 
Ata da sessão ordinária de 30 de Abril de 2019 

 

 

Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, no edifício da sede da Junta 

de Freguesia, na Rua Conde de Ferreira n.º 1, realizou-se a sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------ 

1. Início dos trabalhos; ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Período de intervenção aberto ao público; ------------------------------------------------ 

4. Período antes da ordem do dia: --------------------------------------------------------------- 

4.1.- Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva 

administração. --- 

5. Período da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------- 

5.1 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

acerca da atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma. ------- 

5.2 – Análise e deliberação do Relatório de Contas do ano de 2018. ------------------ 

5.3 – Apreciação do Inventário da Junta de Freguesia. ------------------------------------- 

Os trabalhos foram presididos pelo Presidente da Assembleia, Paulo Alexandre dos 

Santos Costa, tendo como Secretários, Judite Marlene Medeiros Bartolomeu e Marco 

Paulo Gomes Lopes, primeiro e segundo, respectivamente. ---------------------------------- 

PONTO 1.- INÍCIO DOS TRABALHOS: ------------------------------------------------------------ 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Eram vinte horas quando foi declarada aberta a sessão, (ordinária) da Assembleia de 

Freguesia de Oliveira do Bairro, tendo dirigido respeitosos cumprimentos ao Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia, Executivo da Junta de Freguesia, Membros da 

Assembleia de Freguesia e público presente; e tendo procedido, de seguida, à 

conferência das presenças. ----------------------------------------------------------------------------- 

1.º Secretário Judite Marlene Medeiros Bartolomeu: ---------------------------------------- 

Paulo Alexandre dos Santos Costa – presente. ---------------------------------------------------  

Judite Marlene Medeiros Bartolomeu – presente. ------------------------------------------------- 

Marco Paulo Gomes Lopes – presente. ------------------------------------------------------------- 

Cristina Maria Ferreira da Silva – presente. -------------------------------------------------------- 

Lucénio Rodrigues de Almeida – presente. --------------------------------------------------------- 

Carla Sofia Dias Mota – presente. -------------------------------------------------------------------- 

António Poutena – presente. --------------------------------------------------------------------------- 
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Eugénio Ferreira de Jesus – presente. -------------------------------------------------------------- 

Leontina Azevedo da Silva Novo – presente. ------------------------------------------------------ 

Arlindo Vidal Gabriel Oliveira Martins – presente. ------------------------------------------------- 

Sandra Filipa de Oliveira Fontes – presente. ------------------------------------------------------- 

José António Alves da Costa – ausente. ------------------------------------------------------------ 

Virgílio de Jesus Nunes Cardoso – presente. ------------------------------------------------------ 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Efetuada que foi a chamada verificou-se a ausência do Ilustre Membro da Assembleia 

de Freguesia: José António Alves da Costa, tendo no entanto chegado à mesa a 

informação da súbita e imprevista impossibilidade da comparência deste por 

imperiosos motivos profissionais. Por tal facto, considera a referida falta justificada, 

não tendo sido no entanto possível, atenta a imprevisibilidade e imponderabilidade da 

mesma, prover pela substituição do identificado Membro desta Assembleia. ------------- 

Conferidas assim as presenças, e nos termos e para os efeitos do 36.º, n.º 1 alínea a) 

do Regimento desta Assembleia de Freguesia – votação e aprovação da Ata anterior 

-, esclareceu que não havia sido enviada aos Membros desta Assembleia, para 

análise, a Ata referente à Assembleias de Freguesia, ordinárias), de 27 de Dezembro 

de 2018 uma vez  que ainda não tinha sido entregue o texto final da “Declaração de 

Voto” suscitada naquela, pelo que, não foi possível concluir tal Ata; informando 

igualmente que na próxima Assembleia de Freguesia tal seria realizado e a mesma 

levada à votação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Após, nos termos e para os efeitos de cumprimento do Ponto 3 da ordem de 

trabalhos, - o “Período de Intervenção Aberto ao Público” -, e conforme estipula o 

Regimento da Assembleia de Freguesia, convidou todos os interessados a intervir em 

tal período, (a tal destinado), informando que, quem o pretendesse fazer realizasse 

inscrição prévia, fazendo chegar essa inscrição e intenção à mesa à medida que 

fossem decorrendo os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 

PONTO 2. – EXPEDIENTE: ---------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Esclareceu que este Ponto da Ordem de Trabalhos era destinado à leitura da 

correspondência e dos pedidos de informação, requerimentos, esclarecimentos, 

propostas e respectivas respostas que tenham sidos formuladas à Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro no intervalo de tempo que mediou a presente sessão 

e a anterior. Tendo dado conta aos presentes do facto de não ter havido 

comunicações e/ou interpelações relevantes enquadrável em tal “expediente”. 

Informando que apenas foram recepcionados, via postal e bem assim 

electronicamente, (via e-mail), inúmeros convites, de iniciativas actuais no contexto 



 

Página 3 de 8 

 

de actividades culturais e/ou de lazer em curso, de carácter corrente e que não se 

enquadram, portanto, no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos. No entanto, 

pretendeu destacar, pela sua importância e relevância para a freguesia de Oliveira do 

Bairro, a realização  da cerimónia de “Reconhecimento de Mérito Profissional à 

CALCOB” promovida pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro e que teve lugar no dia 

20 de Janeiro através um almoço que teve enorme sucesso, saudando tal iniciativa. 

Aproveitou ainda o ensejo divulgar igualmente o evento solidário “Lado a lado com 

Rojões” que terá lugar no próximo dia 12 de Maio de 2019, e que se trata de uma 

evento gastronómico de cariz solidário, cujos fundos resultantes da sua organização 

irão reverter totalmente a favor da AHBOB – Associação Humanitária de Bombeiros 

de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 3. – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: -------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Constatou que não chegaram à Mesa quaisquer inscrições do público presente para 

efeitos de pretensão de intervenção. Ainda assim, foi perguntado novamente sobre 

eventual tomada de palavra, não tendo havido qualquer manifestação de vontade 

nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 4. – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------ 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Relembrou os Membros da Assembleia de Freguesia que tal Ponto da Ordem de 

Trabalhos se destina, entre outros, para que tais Ilustres Membros possam interpelar 

a Junta de Freguesia, sobre assuntos da própria administração e/ou outros assuntos 

que bem entendam, com excepção daqueles que fazem parte da “Ordem do Dia”. De 

seguida, perguntou aos Membros da Assembleia se queriam intervir, tendo-se 

verificado tal intenção pelos Membros e nos termos infra descritos. ------------------------ 

Membro da Assembleia Leontina Azevedo da Silva Novo: -------------------------------- 

Na sua intervenção, em suma, questionou algumas actividades da Junta de 

Freguesia, designadamente pretendendo saber, relativamente ao cemitério, o porquê 

de ainda não se constatar no terreno qualquer avanço do alargamento que está 

previsto, uma vez que a freguesia lida com falta de espaço nos cemitérios e uma vez 

que a Junta de Freguesia já terá ao seu dispor todos os meios para poder iniciar tal 

empreitada; manifestou igualmente preocupação e estranheza pelo facto de o vogal 

do executivo Luís Azevedo não comparecer há algum tempo às Assembleias e bem 

assim no acompanhamento in loco dos trabalhos desenvolvidos pela Junta de 

Freguesia em vários locais desta, (situação que era comum acontecer), não tendo 

havido qualquer justificação para esses factos, e querendo ser elucidada sobre se 
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este se encontra a exercer as suas funções, ou não; em caso negativo se será 

substituído, e em caso afirmativo, o porquê das ausências. -----------------------------------  

Presidente da Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------- 

Dirigiu respeitosos cumprimentos a todos os presentes e, antes de responder 

directamente à interpelação do Membro Leontina Novo, pretendeu divulgar algumas 

novidades que têm ocupado a actividade da Junta de Freguesia e que terão impacto 

em breve no centro da cidade de Oliveira do Bairro, designadamente o evento 

“Oliveira a Mexer”, divulgando o novo cartaz promocional e bem assim o conceito da 

iniciativa que decorrerá no parque de estacionamento junto ao Tribunal entre os dia 

30 de Maio e 2 de Junho de 2019. Fez questão ainda de dar conhecimento e 

agradecimento públicos ao Membro desta Assembleia de Freguesia Arlindo Vidal 

Gabriel Oliveira Martins pelo facto de o mesmo ter prescindido de receber quaisquer 

valores monetários a título de senhas de presença em Assembleias, uma vez que 

pretende que tais verbas revertam a favor da Junta de Freguesia para esta fazer face 

às suas variadas despesas; facto pelo qual este, em nome da Junta de Freguesia, 

que muito o enaltece e congratula. ------------------------------------------------------------------- 

No tocante às dúvidas suscitadas, esclareceu, em suma, o seguinte: quanto à obra 

de aumento do cemitério, confirmou que o projecto de arquitectura já está na posse 

da Junta de Freguesia, sendo que o ponto de situação actual é o de aguardar o envio 

de orçamentos já solicitados para os projectos de engenharia e especialidades; no 

entanto, alertou para o facto de os terrenos nos quais a obra será implementada 

ainda não estarem na propriedade da Junta de Freguesia, o que impede que se actue 

no terreno. Já no que respeita à situação do vogal do executivo Luís Azevedo, 

esclareceu que, por motivos familiares e fundamentalmente de saúde, tem estado de 

facto mais afastado em termos de presenças físicas no acompanhamento de várias 

actividades, mas que continua, embora mais recatadamente, a exercer as suas 

funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO 5. – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Informou que, nos termos conjugados dos artigos 39.º, n.º 2 e 30.º, n.º 3 alínea e) do 

Regimento desta Assembleia de Freguesia, tal Ponto – “Período da Ordem do Dia” – 

teria forçosamente que se iniciar com a apreciação da informação escrita do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade exercida, bem como a situação 

financeira da mesma. Esclareceu ainda que tal Ponto foi instruído através do envio do 

documento “Atividade da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro referente ao 

período de 17 de Dezembro de 2018 a 12 de Abril de 2019”. E tendo passado de 
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seguida a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para apresentar o 

referido documento, e bem assim, abrindo a discussão do Ponto em questão. ---------- 

5.1.- Apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia 

acerca da atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma. ------- 

Presidente da Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------- 

Na apresentação, em suma, começou por referir que as actividades, orgânica interna 

e trabalhos externos da Junta de Freguesia em análise se reportam ao período de 17 

de Dezembro de 2018 a 12 de Abril de 2019, destacando: que a Junta de Freguesia 

se tem confrontado com a dificuldade de obter recursos humanos, designadamente 

no âmbito dos CEI (Contrato Emprego-Inserção), manifestando preocupação com tal 

falta de recursos (mão de obra). Elucidou sobre as razões que levaram este executivo 

a mudar de instituição bancária à qual a Junta de Freguesia estava afecta, e que se 

prenderam fundamentalmente com a redução de custos associados à gestão de 

conta e à adopção de novos métodos de pagamentos. No que toca às actividades 

desenvolvidas deu enfâse, no âmbito da aposta de promoção e desenvolvimento da 

UNISOB, ao convite endereçado para comparecer e participar activamente no 

Congresso Nacional de Universidades Séniores; mais realçou o feedback 

extremamente positivo que a iniciativa de reuniões descentralizadas nos lugares da 

freguesia tem tido; bem como destacou a relevância da entrega de ecopontos aos 

polos escolares. Finalizou destacando alguns trabalhos de limpeza e manutenção 

desenvolvidos, bem como a realização de obras diversas em vários locais da 

freguesia no período a que se reporta. -------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Feita tal exposição, foi perguntado aos Membros da Assembleia se queriam intervir. 

Tendo-se verificado tal intenção pelos Membros e nos termos infra descritos. ----------- 

Membro da Assembleia António Poutena: ------------------------------------------------------ 

Na sua intervenção, em suma, questionou algumas das actividades da Junta de 

Freguesia, designadamente pretendendo saber em concreto o que se fez na Rua dos 

Moinhos; do que constou a mudança de placas toponímicas na Serena; e sobre a 

construção de passeio na Rua do Camarnal. Conclui manifestando preocupação pelo 

facto de não se efectuar, há bastante tempo, a limpeza de valetas na Serena. ---------- 

Membro da Assembleia Leontina Azevedo da Silva Novo: -------------------------------- 

Na sua intervenção apenas quis acompanhar algumas das preocupações do Membro 

António Poutena, acrescentando, em relação à Serena, a Fonte do Vale da Cuba, 

uma vez que existe enorme vegetação o que causas que as águas fiquem 

estagnadas, sugerindo que a mesma zona seja limpa. ----------------------------------------- 

Membro da Assembleia Virgílio  de Jesus Nunes Cardoso: ------------------------------ 
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Na sua intervenção, em suma, manifestou dúvida em relação  ao trabalho de criação 

de base para contentor de resíduos urbanos na Rua do Lugar, na Bunheira, uma vez 

que tal trabalho aparece repetido no Documento entregue, pretendendo ser 

esclarecido sobre se se trata de outro trabalho, ou se foi um erro de repetição textual.  

Membro da Assembleia Carla Sofia Dias Mota: ----------------------------------------------- 

Na sua intervenção, em suma, quis felicitar a Junta de Freguesia pelo trabalho 

desenvolvido, sendo que manifestou alguma preocupação pelo estado de 

conservação e pela imagem do parque da Seara, incluindo os seus acessos, 

desafiando esta Junta a pensar numa estratégia no sentido de encetar mudanças 

naquele parque, tornando-o harmonioso e apelativo. -------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------- 

Na sua intervenção, respondeu, em suma, o seguinte: quanto à intervenção do 

Membro António Poutena esclareceu o cariz das intervenções realizadas quer na Rua 

dos Moinhos, na Serena, quer na Rua do Camarnal . Esclareceu ainda em relação à 

toponímica que o objectivo foi apenas trocar algumas placas que estavam danificadas 

e colocar outras que não existiam. -------------------------------------------------------------------- 

Respondendo ao Membro Leontina Novo, afirmou que concorda em pleno com a 

observação tida, agradecendo a mesma e tendo garantido que essa é uma 

preocupação presente e que tudo fará para, a breve trecho, a zona estar totalmente 

limpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto às interpelações do Membro Virgílio Cardoso esclareceu que de facto na Rua 

do Lugar, na Bunheira foram mesmo criadas duas bases, não se tratando de 

qualquer lapso no Documento entregue. ------------------------------------------------------------

Finalmente respondendo à intervenção do Membro Carla Mota, informou que a 

gestão do Parque da Seara é repartida com a Junta de Freguesia de Oiã, e afirmou 

que concorda igualmente com as observações feitas sobre o mesmo, esclarecendo 

que irá articular com aquela Junta a manutenção e melhoramento do Parque da 

Seara no sentido de promover e dinamizar a utilização de tal espaço verde. ------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Efectuados todos os esclarecimentos e não tendo havido mais manifestações para 

intervir no presente ponto por parte dos Membros da Assembleia de Freguesia, o 

Presidente da Mesa prosseguiu com a “ordem de trabalhos” e bem assim com o 

ponto seguinte da “ordem do dia”. -------------------------------------------------------------------- 

5.2.- Análise e deliberação do Relatório de Contas do ano de 2018. ------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia ------------------------------------------------------------------ 

Na sua intervenção, em suma, enquadrou o tema em discussão, reafirmando que foi 

uma preocupação da Junta de Freguesia que o Documento em causa seja claro, 
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objectivo e de fácil leitura. Destacou as implementações introduzidas, a diversos 

níveis, na gestão interna e organizacional da Junta, e as implicações positivas que tal 

tem tido na sua “vida”, embora muitas vezes o reflexo prático não seja muito visível. 

Realçou em particular a temática da UNISOB, para demonstrar que actualmente já é 

possível fazer um balanço claro e objectivo sobre os custos de tal Universidade 

Sénior, só agora sendo possível, atento tal facto, tomar boas e melhores decisões. 

Concluiu manifestando a sua preocupação com o facto de, não obstante todo o 

esforço realizado, a falta de recursos humanos tolda alguma actuação desta Junta de 

Freguesia tornando a referir que este tem sido um problema factual e cuja resolução 

será um desafio futuro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Feita tal exposição, foi perguntado aos Membros da Assembleia se queriam intervir, 

não se tendo verificado tal intenção por qualquer dos Membros. ----------------------------- 

Como tal, o Presidente da Mesa colocou à votação o documento em análise – 

“Relatório e Contas para o ano financeiro de 2018” – aprovado, (por unanimidade), 

com doze votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo de seguida prosseguido com a sessão, respeitando o ponto seguinte da 

“ordem de trabalhos” e bem assim da “ordem do dia”. ------------------------------------------ 

5.3.- Apreciação do Inventário da Junta de Freguesia. -------------------------------------  

Presidente da Junta de Freguesia ------------------------------------------------------------------ 

Na sua intervenção, em suma, referiu que, conforme compromisso em anterior 

discussão deste mesmo tema, foi elaborado um Documento de Inventário mais claro 

e transparente, alertando no entanto que, no ano vindouro o modelo de apresentação 

de tal Documento tenha, por imposição legal, que sofrer substanciais alterações. 

Quanto ao mais, refere que o Inventário espelha de forma indubitável todo o 

património da Junta de Freguesia, inclusive um bem imóvel que não havia a mínima 

suspeita que pudesse pertencer a esta Junta, esclarecendo que se trata de um 

terreno sito na Rua Maestro Alfredo Rodrigues, o qual foi muito difícil identificar, 

estando em marcha a sua delimitação e formalização. ----------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Feita tal exposição, foi perguntado aos Membros da Assembleia se queriam intervir. 

Tendo-se verificado tal intenção pelos Membros e nos termos infra descritos. ----------- 

Membro da Assembleia Carla Sofia Dias Mota: ----------------------------------------------- 

Na sua intervenção, apenas quis deixar uma sugestão, que diz respeito à 

possibilidade de atribuição, eventualmente por entidades competentes, de valores 

patrimoniais quer aos bens imóveis quer aos bens móveis pertença desta junta de 
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Freguesia  para no fundo, se poder saber, de facto, qual o património desta em 

termos de valoração. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Membro da Assembleia Leontina Azevedo da Silva Novo: -------------------------------- 

Na sua intervenção quis fazer um reparo relativamente à omissão de arrolamento no 

Documento de Inventário em análise de duas Fontes existentes na Serena, bem 

como falta no rol a parte da Fonte da Seara que é do âmbito geográfico da freguesia; 

concluindo ainda que o Inventário, até porque os valores estão todos a zero, lhe 

parece incompleto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------- 

Na sua intervenção, agradeceu a interpelação feita, tendo transmitido o seguinte: 

relativamente à intervenção do Membro Carla Mota esclareceu que, quanto aos bens 

imóveis, através das respectivas cadernetas prediais é sempre possível ter uma 

noção do valor a eles inerente; e que, quanto aos bens móveis, seria demasiado 

oneroso dar valores a bens que já estão totalmente amortizados pela Junta de 

Freguesia e que, uma vez que o modelo de apresentação de tais informações irá 

mudar, o melhor será aguardar pelas obrigações legais e depois aí enquadrar essa 

intenção de valorar os bens móveis. No que toca às observações do Membro 

Leontina Novo, agradeceu e concordou com as mesmas, elucidando que o problema 

que existe é o da falta de registo dessas mesmas Fontes, sendo que tal trabalho, 

além de minucioso e demorado, comporta custos, pelo que, esta Junta tem tentado 

paulatinamente formalizar todas as situações pendentes de forma a, no futuro, 

estarem todas as Fontes regularizadas. ------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------- 

Efectuados todos os esclarecimentos o Presidente da Mesa colocou à votação os 

documentos em análise – “Apreciação do Inventário da Junta de Freguesia” – 

aprovado, com oito votos a favor e quatro abstenções. ----------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos, as respectivas 

colaborações e a forma ordeira e solene como decorreu esta Assembleia e deu como 

encerrada a sessão após aprovação da Ata em minuta pelos elementos da 

Assembleia de Freguesia presentes. -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          

 


