
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA 

QUADRIÉNIO 2017/2021 

A t a  d a  r e un i ão  n º 12  

 

 --------- Aos dezoito dias de Setembro pelas vinte e uma horas e trinta minutos reuniu, no 

edifício sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia, sob a 

presidência de Teresa Oliveira, na presença de todos os elementos do Executivo e 

Assembleia, à exceção de Manuel Lopes, que justificou devidamente a sua ausência. A 

reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 1 – Período reservado ao público; ------------------------------------------------------------ 

 --------- Ponto 2 – Período antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 3 – Aprovação da ata da sessão anterior; --------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 4 - Apreciação da atividade da Junta de Freguesia e situação económica 

(informação escrita); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto 5 – Período reservado ao público.------------------------------------------------------------- 

---------No primeiro ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público” não houve 

intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No período antes da ordem do dia, usaram da palavra Rogério Pinho e Celina Costa. O 

Sr. Rogério Pinho referiu o que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

“---------Boa noite Srª Presidente da Assembleia, boa noite Srs. Secretários, boa noite ao 

executivo, boa noite aos membros da Assembleia, boa noite ao público.----------------------------- 

---------Gostaria de deixar aqui o meu agrado pelo número de casos de Covid que conseguimos 

manter na freguesia. De uma forma ou outra isto deve-se a algum cuidado que os cidadãos 

vão tendo no dia-a-dia e que é de louvar. No fundo os números são esforço, que espero seja 

mantido por todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Na sessão anterior trouxe a esta Assembleia uma proposta que alertava para o 

problema da velocidade excessiva nas ruas da freguesia. Hoje decidi retirá-la por não encontrar 

consenso geral nesta Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Gostaria de deixar aqui o meu apreço por todos os trabalhos desenvolvidos pelo 

Executivo em prol da nossa freguesia, mesmo num momento em que a gestão de pessoal e 

meios se torna muito complicada. Muito haverá com certeza a fazer e penso que com o tempo, 

lá chegaremos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Lembro o Executivo que a previsão futura é de alguma chuva, pelo que convém precaver 

a limpeza das sarjetas, sumidouros e bermas de escoamento das águas pluviais.----------------- 

---------Deixo um elogio à concessão e distribuição do mapa da freguesia que permitirá uma 

melhor leitura das ruas e passará, para quem nos visita, publicidade ao que temos de mais 

emblemático e digno de observar.------------------------------------------------------------------------------- 



---------Deixo aqui uma proposta, uma vez que a fonte do Lourinhal é a única com água potável 

na freguesia; a limpeza e pintura da mesma, o que lhe daria um aspeto mais agradável e 

cuidado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Obrigado pela vossa atenção.”--------------------------------------------------------------------------- 

---------A Sra. Celina Costa na sua intervenção quis saber: qual a possibilidade de atualizar as 

placas identificativas na freguesia, substituindo as degradadas e retirando as que já não são 

úteis; se está previsto terminar o passeio do café de Santo André até à paragem de autocarro 

na Serrazina; pediu esclarecimentos relativamente à proposta de arrendamento dos espaços 

na Junta de Freguesia, considerando a proposta muito vaga ao colocarem apenas que se 

destina a prestação de serviços e aconselhou a divulgação no jornal; quis saber se existem 

dados oficiais no que diz respeito às pessoas infetadas e em quarentena na freguesia; 

congratulou o Executivo pelas obras efetuadas na freguesia. -------------------------------------------- 

---------O presidente do Executivo, no uso da palavra, esclareceu que: a junta está a realizar 

um levantamento das placas identificativas necessárias e das que se encontram obsoletas, 

pretendendo fazer a sua atualização ainda durante este mandato. Acrescentou que pretende, 

ainda substituir as placas de toponímia, para identificação de ruas, por outras mais duradouras 

e esteticamente mais bonitas. Relativamente à fonte do Lourinhal, reconheceu que necessita 

de pintura e limpeza. No entanto, acrescentou que os imprevistos que têm surgido impediram 

de realizar tudo o que é solicitado. Aproveitou para agradecer aos dois funcionários da Junta 

de Freguesia que têm acorrido a tudo o que lhes é solicitado e pelo bom serviço que prestam. 

Referiu ainda que não está prevista a realização de um passeio da Rua Quinta do Formal à 

Rua José Vitorino Barreto Feio. Está previsto o passeio da Rua Quinta do Formal com o 

material a utilizar ainda por definir. Dado que os passeios no centro da freguesia têm 

características/materiais diferentes, o ideal seria refazer todos os passeios e colocar pedrinha. 

No que concerne ao aluguer de espaços na Junta de Freguesia, esclareceu que o dentista 

que usava uma das salas já retirou parte dos equipamentos e vai deixar o espaço. Pretende 

dar preferência, no aluguer dos espaços, a serviços relacionados com a saúde por 

considerarem ser uma necessidade da população na freguesia. No entanto, estão abertos a 

analisar outras alternativas/propostas que surjam. Informou que a divulgação, numa primeira 

abordagem, está a ser realizada na freguesia e pelos meios de divulgação da Junta de 

Freguesia. Caso não surjam propostas, avançam para outras formas de divulgação como o 

Jornal do concelho. Acrescentou que não existem dados oficiais referentes às freguesias, 

apenas a nível concelhio, a que têm acesso diariamente. Explicou que de momento, não têm 

conhecimento do número de casos na freguesia. Consideram que as pessoas têm respeitado 

minimamente as regras e que vão continuar atentos esperando que tudo corra da melhor 

forma possível. No seguimento da sua intervenção, referiu que em junho, foram notificados 

para a realização de obras de proteção da caixa multibanco, que implicam a colocação de 



grade metálica para proteção em caso de atentado/roubo. Decidiu avançar para que a 

freguesia não perdesse a caixa multibanco apesar de desconhecerem os custos totais que 

esta intervenção pode implicar. Alertou que a caixa multibanco poderá ficar inoperacional 

durante uma semana para a realização das intervenções necessárias. A Presidente da 

Assembleia, no uso da palavra, referiu que a proposta do Sr. Rogério Pinho, referente à 

redução de velocidade, não deveria ser retirada, apenas ser mais objetiva e com sugestões 

mais concretas. O Sr. Rogério Pinho, mencionou que, de momento, prefere não avançar por 

não existir consenso na Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

---------No ponto três, após votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. - 

---------No ponto quatro, Apreciação da atividade da Junta de Freguesia e situação económica 

(informação escrita), o Presidente do Executivo esclareceu brevemente o documento 

apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No último ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público”, não houve 

intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A ata desta sessão da Assembleia foi aprovada por minuta, após votação da 

Assembleia de Freguesia, que aprovou por unanimidade. ---------------------------------------------- 

---------- E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos da lei. ------------------ 

 

 

 

A Presidente:_______________ 

A Primeira Secretária:_______________ 

O Segundo Secretário:________________ 


