
sANTo
ANTO trNI
."oLlvAls

JuNra oe FRncunsrÀ DE SrNto ANtoNro oos Orrvars - ConaeRA

A',rÂ. N." 15/2022

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas l4:30 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, e com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

i - Leitura e votação da atan." 1412022-

3 - Intervengão do Presidente, apreciação e votação de assuntos por ele apresentados--------------
4 - Intervenção dos Vogais------

--------Ponto 1-----------
O Presidente abriu a reunião, tendo sido lidaaatan" 1412022, que foiaprovada por unanimidade.

--------Ponto 2-----------
Pelo presidente, e de acordo com os elementos fornecidos pelo vogal Tesoureiro, foi referido que,

àdata de hoje, existe um saldo de conta disponível de 348.682,16 € no Banco Montepio e, no

Millennium BCP, um saldo disponível de 122,01€.------------
Pelo presidente foi referido que a vogal secretário Cristina Agreira se encontra no domicílio a

recuperar de uma intervenção cirúrgica e o vogal José Baptista se encontra em gozo de férias,

razáo pela qual propôs que as faltas de ambos fossem justificadas. A proposta foi aprovada por

O presidente referiu que foi designado o próximo dia28 de junho, com início às 14h30, paraa
segunda sessão ordinária da assembleia de freguesia, devendo os vogais comparecer à reunião de

acordo com a lei.-----------
O presidente referiu, que no passado dia l8 de junho, da parte da tarde, marcou presença no último
concerto do evento Há Música No Jardim, no Anfiteatro da Quinta de São Jerónimo.---

O presidente acrescentou que, no dia 19 de junho, esteve presente na designada Festa da

Cornunidade, organizadapela Paróquia de Santo António dos Olivais.

Em matéria, ainda, de informações, o presidente referiu que recebeu o Dr. João Pinho que veio

propor a elaboração de uma monografia sobre a Freguesia de Santo António dos Olivais.

Pelo presidente foi referido que no próximo dia23 de junho, na zona Arregaça, serão retomadas

as Fogueiras, organizadas pelo Teatrão, no âmbito do projeto Portas Abertas 2, em colaboração

com o Grupo Desportivo da Arregaça. Atendendo ao interesse do evento, como forma de

dinamizaçáo de uma zona da freguesia, consideravelmente degrada e envelhecida, o presidente

da Junta de Santo António dos Olivais propôs ao executivo um apoio no valor de 700€ ao Teatrão,

com sede na Quinta da Nora. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

Pelo presidente foi referido, que nos dias 23,24 e 25 de junho, decorerá o Festival da Lusofonia

na Praça de Cabo Verde, Bairro Norton de Matos. Sendo um evento de extrema importância para

a freguesia e da responsabilidade principal da Casa de Angola, com sede em Coimbra, o

presidente da junta propôs um apoio financeiro de 800€ à referida Casa de Angola para que a
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mesma consiga fazer face as despesas com alojamento, deslocações, refeições e cachet de artistas

convidados. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------
Foi acentuado pelo presidente que no próximo dia 2 de Julho a junta de freguesia se propõe

proporcionar aos seniores da freguesia um passeio a Alcobaça, com visita ao Museu, e às Caldas

da Rainha, onde se inclui a visita ao Museu da Cerâmica e à Loja Bordalo Pinheiro. Para o efeito,
houve necessidade de pedir orçamentos a empresas de transporte, tendo sido recebidas apenas

duas propostas: uma, da empresa Viagens de Conimbriga, no valor de 630,00 euros com IVA
incluído, e outra da TRANSDEV - Empresa de Transportes António Cunha SA, no valor de 495€
com IVA incluído. A proposta da empresa de transportes António Cunha SA foi aprovada por

t

--------Ponto 4-----------
A vogal Fernanda Pereira referiu que, no próximo dia 30 de junho, quinta-feira, pelas 14h30, no

auditório, realizar-se-â a segunda sessão do ciclo de sessões de promoção da saúde mental,
prevenção da doença mental, dedicada ao tema da Depressão.------------
A vogal prosseguiu, anunciando que, dia l2 de julho, terça-feira, está prevista uma apresentação

do grupo de teatro sénior e do coro misto da Junta de Freguesia na Casa de Saúde Rainha Santa
lsabel - Instituto das Irmãs Hospitaleiras. O grupo de teatro, acompanhado pela Professora, fará
a apresentação da peça Rainha Isabel, e o Coro Misto, acompanhado pelo Maestro, vai cantar
alguns temas que tem ensaiado. Esta é também uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho
desenvolvido pelos Técnicos do Samaritano e, ao mesmo tempo, de os alunos apresentarem o
trabalho que têm vindo a preparar nos ensaios. Para a deslocação foi pedida a cedência do
autocamo ao Presidente do União de Coimbra. A ideia é que este possa ser um ponto de partida
para outras atuações noutros locais da freguesia, ou, no caso do coro misto, noutras freguesias.--
Nada mais havendo atratar,o presidente enceffou a reunião pelas l7:30 horas, tendo sido lavrada
a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da Junta e pelo Vogal, que a lavrou

O Presidente J de Freguesia de Santo António dos Olivais

o
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Francisco Pereira Rodeiro)

O Vogal da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

1' Va*;
(Diogo Direito Gonçalves F
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PRESENCAS REUNIÃO N.O 15/2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e um
dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Nome Assinatura
José Francisco Pereira Rodeiro I j*,-',U (4*-ntü
Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
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Maria Fernanda Anastácio Pereira
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João José Ferreira dos Santos Madeira
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Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira l/

Diogo Direito Gonçalves Fagundes
Úro;' t7.,*b G"yJ- YT&

José Manuel dos Santos Baptista u


