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Aos vinte e um dias do mês de dezernbro de dois mil e vinte e um, reuniu pelas 10:00 horas, a

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais no Salão Nobre do edifício da Junta de

Freguesia, sob a presidência de José Francisco Pereira Rodeiro, e com a presença dos vogais

constantes no Anexo I

Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo Presidente da J

-------Ponto 1- Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior -

Ponto 2 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

------- Ponto 3 - Informação dos Vogais e outros assuntos de interesse

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no9 que foi aprovada por unanimidade.--------

------- Ponto 2 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Pelo presidente foireferida a distribuição de cabazes de Natal acerca de 200 famílias, o que só

foi possível, não só com o apoio da Junta de Freguesia, mas, também, com o de muitas

instituições, empresas pastelarias e pessoas singulares.

O presidente informou que o Sr. José Pinto residente na Rua da Mãozinha, Freguesia de Santo

António dos Olivais, ofereceu à Junta de Freguesia um quadro por si executado, com base em

fotografia de Moura Távora, montagem de Cândida Pinto, retratando a igreja de Santo António

e o Largo dos Olivais, tendo no canto inferior esquerdo a imagem de Santo António com o

menino e, no canto direito, o Brasão da Freguesia. O executivo manifestou por unanimidade o

seu regozijo pela oferta do referido Sr. José Pinto, ficando o quadro pendurado numa parede do

Salão Nobre

De seguida, pelo presidente da junta foi referido que a Cârnara Municipal de Coirnbra, através

do Departamento do Espaço Público, Mobilidade e Trânsito, remeteu à junta o estudo prévio

sobre o Projeto Espaço-Exterior-Urbanização Quinta da Fonte, solicitando ao mesmo tempo que

a junta se pronuncie l'Ìo mesmo. O presidente da Junta solicitou ao Vogal João Madeira que

marcasse uma data, de acordo com a disponibilidade do Engenheiro Santos Costa, para

apresentação do projeto no próprio local.--------

Tambérn pelo presidente foi referido que a partir de janeiro do próximo ano as reuniões do

executivo passam a ser quinzenais, de acordo com a Lei, as quais recaírão nas primeira e

terceira terças-feiras de cada mês, com início às 10h da manhã.------
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Pelo presidente, e de acordo com os elementos fornecidos pelo Vogal Tesoureiro, foi referido

que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de228228,79 € no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponível de l0 446,94 €.------------

Pelo Presidente da Junta foi referido que os serviços da Junta terão tolerância de ponto,

encontrando-se encerrados nos dias 24 e 3 1 de dezembro de 2021

Ponto 3 - Informação dos Vogais e outros assuntos de interesse

Pelo Vogal Diogo Fagundes foi referido que a base de desenvolvimento da nova plataforma

Web da Junta de Freguesia se encontra quase concluída, sendo que se prevê que a mesma estará

em funcionamento pleno no final de janeiro de 2022.

Pelo Vogal João Madeira foi proposto que nos dias 25 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro de

2022, os cemitérios estejam encerrados. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

Pela Vogal Secretário Cristina Faustino Agreira, foi referido que o Mercado de Natal terminará

no dia 24 de dezembro de 2021, de fonna muito positiva. Os diplomas e os inquéritos serão

entregues aos participantes pelos presidentes da Junta de Freguesia de Santo António dos

Olivais da União de Freguesias e pelo Presidente da Camara Municipal de Coimbra, Doutor

José Manuel Silva, no dia 22 de dezembro, quafta-feira, pelas 18h00. O presidente da Junta,

tomando apalavra, referiu que, sem desprimor pelo trabalho dos restantes Vogais do Executivo,

pretende acentuar a intensa participação da Vogal Cristina Faustino Agreira quanto à rcalização

do Mercado de Natal referindo a sua dedicação e espírito de sacrifício, factos que os de mais

elementos do executivo acentuaram.

Finalmente, o presidente da Junta desejou a todos os Vogais e respectivas famílias um Santo

Natal e um Próspero Ano Novo.-

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião pelas 13:00 horas, tendo sido

lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Junta e pelo Secretário, que a

lavrou.

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

Atl Ct

(José Francisco Pereira Rodeiro)
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O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Feneira Figueiras Faustino Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e um

dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um.

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro [Lo((,-.,;oh ./la;n
Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido (^

ìK,0,, \.r ï,*,, ín,) ( thüN,l
Maria Fernanda Anastácio Pereira <i---

João José Ferreira dos Santos Madeira t./ h"{*..&fr, A*u^*
Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães át fuq/Al
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira €g;s,'ffi
Diogo Direito Gonçalves Fagundes

V.;ry V;r,*fu 6g"&-b\*,-i-


