
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA 

QUADRIÉNIO 2017/2021 

A t a  d a  r e un i ão  n º 1 4  

 

 --------- Aos trinta dias de abril 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 Emília Oliveira, que justificou devidamente a sua ausência, e foi 

substituída por Bruno Miguel dos Reis Barge, elemento seguinte da lista. A reunião teve a 

seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 --------- 3 – Ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Ponto 1 – Aprovação da ata da sessão anterior; --------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 2 – Informação escrita do Senhor Presidente da Junta acerca da atividade e 

situação financeira da freguesia – Apreciação; --------------------------------------------------------------- 

 ---------Ponto 3 – Análise do Relatório e Contas do ano 2020 – Aprovação; ------------------------- 

 ---------Ponto 4 – Análise da 1ª Revisão Orçamental do ano 2021 - Aprovação; ------------------- 

 ---------Ponto 5 – Análise das alterações ao inventário – Aprovação; ---------------------------------- 

 ---------Ponto 6 – Contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal-Ratificação; 

 ---------4 – Período reservado ao público ---------------------------------------------------------------------- 

---------No 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. ---------------------------- 

---------É bom estar de volta e encontrar de novo esta Assembleia reunida e é com regozijo 

que constatamos que a Freguesia se mantém estável em relação á Pandemia. ------------------- 

---------Para mim é extremamente agradável beber o cafezinho na esplanada e voltar a 

conviver com os amigos, para além de sabermos que as economias locais, aquelas que tanto 

sofreram, têm agora mais esperança. -------------------------------------------------------------------------- 

---------É inquestionável que, mesmo em tempo de pandemia, o Executivo não baixou os 

braços e nunca descorou as tarefas mais importantes na manutenção dos espaços da 

Freguesia. Para além destas e graças à parceria com a câmara municipal, é bom reparar nas 

alterações que foram provocadas nos últimos meses e que nos deixam agradados e 

confiantes no futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



---------Parabéns ao Executivo pelo planeamento, escolha e colocação das novas placas de 

informação que permitirão que a Freguesia dê um salto em termos qualitativos. ------------------

---------Para além da importância que tem uma informação cuidada, a questão estética realça 

os locais onde é colocada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Deixo aqui uma nota relativa à sinalização rodoviária. Existem ainda na Freguesia 

alguns cruzamentos e entroncamentos que será conveniente sinalizar para evitar acidentes 

futuros. Para além disso, temos algumas estradas sem saída que por falta de sinalização, 

levam as pessoas a circular lá por engano. ------------------------------------------------------------------- 

---------Chamo à atenção do Executivo para algumas falhas de alcatrão que neste momento 

originam já buracos perigosos para a circulação. ----------------------------------------------------------- 

---------Uma vez que o Presidente do Executivo fez parte da operação Censos 2021, gostava 

que informasse esta Assembleia da forma como ele decorreu e se toda a freguesia está já 

com o processo concluído. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Para terminar e já que é permitido sonhar, eu deixava aqui uma proposta de interesse 

para a nossa freguesia, que é a criação de um Museu Regional. Gostava que os objectos e 

história da nossa freguesia, que estão espalhados por vários locais, regressassem ao espaço 

onde devem permanecer. A mim parece-me que a escola do Pardieiro seria, depois de 

devidamente reconstruída, um bom local para este projeto. ---------------------------------------------- 

---------Relativamente ao contrato interadministrativo celebrado com a câmara municipal para 

a construção do Monumento aos Combatentes, gostaria de deixar aqui a minha deceção pois 

pensei que a câmara iria assumir o custo total do projeto e não apenas o valor de 1500€. ----- 

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

---------A Sra. Celina Costa congratulou o Executivo pela colocação de placas informativas e 

pelas obras realizadas, pois permitiram uma freguesia mais bonita e agradável. Questionou o 

Executivo relativamente ao seguinte: qual o motivo para os arbusto na rotunda da Serrazina 

se encontrarem secos e com mau aspeto; qual o local previsto para o monumento de 

homenagem aos combatentes e previsão de conclusão deste; qual o número de pessoas que 

estabeleceram ligação das suas casas à rede de água; se na Rua Quinta do Formal vão 

efetuar marcação de lugares de estacionamento e embelezar a zona; para quando 

progressos das obras na Escola do Brejo e qual o ponto de situação relativamente às 

matriculas do 1º ciclo; qual o ponto de situação quanto à vacinação da população da 

freguesia à Covid-19 e, por fim, quis saber se o Executivo foi contactado por parte da GNR no 

que diz respeito à limpeza dos terrenos. ----------------------------------------------------------------------- 

---------O presidente do Executivo, no uso da palavra, agradeceu a colaboração do Sr. 

Rogério Pinho com a Junta de Freguesia. Esclareceu que: ainda não solicitaram alcatrão frio 

para os buracos existentes nas vias da freguesia devido a condições climatéricas instáveis, 

estando ainda prevista a repavimentação de alguns arruamentos; o antigo edifício da Escola 



do Pardieiro pertence à Câmara Municipal, necessita de grandes intervenções e acolher um 

museu regional é uma opção a considerar; o monumento dos combatentes será 

comparticipado em 50%, pela Câmara Municipal, do valor orçamentado e apresentado 

inicialmente, acrescentou que foi projetado pelo Executivo em colaboração com o Sr. 

Rogério Pinho e ficará localizado no jardim em Casaldias; quanto a datas para a sua 

inauguração, estava prevista para março, contudo, devido à pandemia foi adiada para junho 

ou julho do ano corrente. No que diz respeito ao recenseamento da população, informou que 

ainda está a decorrer, não avançando com percentagens de respostas concluídas. Quanto 

aos arbustos na rotunda da Serrazina, esclareceu que não se encontram secos, a folhagem 

castanha foi provocada por uma praga, comunicou que já foram alvo de intervenção, no 

entanto, pretendem alterar a rotunda estando a estudar uma forma de o fazer respeitando o 

trabalho dos seus antecessores. Referiu que não tem conhecimento do número de ligações 

feitas à rede de água, mas assegurou que vai auscultar a Indaqua numa próxima reunião. 

Quanto à Rua Quinta do Formal pretendem colocar marcações de lugares para 

estacionamento, bancos, mesas e árvores que não danifiquem o pavimento, à semelhança 

da Rua D. Diva Morais, acrescentou que a pintura será da responsabilidade da Câmara 

Municipal. Comunicou ainda que têm sido solicitados para pequenas intervenções na Escola 

do Brejo e acrescentou que as obras programadas pelo município ainda estão em fase de 

concurso público e que não devem ocorrer antes do início do próximo ano letivo, aguardam 

com expectativa pelas intervenções dado a necessidade urgente de intervenção no telhado; 

quanto às matriculas para o 1º ano na Escola do Brejo, comunicou que reuniram com pais 

de crianças que frequentam a sala dos cinco anos da Obra Social de S. Martinho da 

Gândara sensibilizando para as vantagens da mesma, garantindo que seria a professora 

Sónia no 1º ano e a Andreia a animadora do ATL – Atividades de Tempos Livres, considerou 

que os pais têm uma visão pouco realista relativamente à escola, mas acredita que vão 

conseguir inscrições suficientes para abrir a turma. Informou que foram contactados pela 

GNR – Guarda Nacional Republicana para identificação do proprietário de um terreno na 

Rua da Gândara. Por fim, referiu que a vacinação decorre com normalidade e que a Junta 

de Freguesia colaborou na identificação de pessoas que ainda não tinham sido inoculadas, 

reportando às entidades competentes. ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3 – Ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------No Primeiro ponto da ordem do dia “Aprovação da ata da sessão anterior”; após 

votação foi aprovada unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

----------No Ponto 2 da ordem do dia – Informação escrita do Senhor Presidente da Junta 

acerca da atividade e situação financeira da freguesia – Apreciação; o Executivo prestou os 

devidos esclarecimentos relativamente a atividades desenvolvidas e situação económica. --- 



----------No Ponto 3 da ordem do dia – Análise do Relatório e Contas do ano 2020 – 

Aprovação; a Sra. Celina Costa questionou o executivo quanto ao número de recursos 

humanos e ao valor atribuído à Escola de Música, superior ao das restantes associações da 

freguesia. O Executivo no uso da palavra esclareceu que o senhor que efetua a limpeza no 

edifício da Junta de Freguesia, está incluído e, por este motivo, contabiliza três elementos 

nos recursos humanos; quanto ao valor atribuído à Escola de música, consta os trezentos 

euros, pois devido a uma troca de entidade bancária por parte da associação, o valor não foi 

depositado, dando entrada novamente nas contas da Junta, após regularização da situação 

foram atribuídos os cento e cinquenta euros correspondentes. Após votação, foi aprovado por 

maioria com duas abstenções do PSD. ----------------------------------------------------------------------- 

----------No Ponto 4 da ordem do dia – Análise da 1ª Revisão Orçamental do ano 2021 - 

Aprovação; após os devidos esclarecimentos do Executivo, foi aprovada por maioria com 

duas abstenções do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------No Ponto 5 da ordem do dia – Análise das alterações ao inventário – Aprovação; após 

breves esclarecimentos do Executivo, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------- 

----------No Ponto 6 da ordem do dia – Contrato interadministrativo celebrado com a Câmara 

Municipal – Ratificação; após breves esclarecimentos do Executivo, foi aprovado por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- A ata desta sessão da Assembleia foi proposta a aprovação por minuta. Após 

votação da Assembleia de Freguesia foi aprovada 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:________________ 


