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Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas 14:30 horas, a
Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais no Salão Nobre do edifïcio 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." 1512022
2 - Informações------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 lida a ata no 1512022, que foi aprovada por
unanimidade. ------------------Ponto 2--- - -- - 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 de 319.235,235 € no
Banco Montepio e, no Millennium BCP, um saldo disponível de 122,0I €. ---------------Pelo presidente foi referido que a vogal secretário Cristina Agreira se encontra no
domicílio a recuperar de uma intervenção ciúrgica, razão pela qual propôs que a falta
fosse justificada. A proposta foi aprovada por unanimidade.
O presidente referiu que no dia28 de junho, com início às 14h30, concretizou-se a sessão
ordinária da assembleia de freguesia.
Pelo presidente foi referido que, no passado dia 1 de julho, pelas 20h00, marcou presença
em representação da Junta, na abertura oficial da feira popular de Coimbra, no
Choupalinho, a convite do senhor presidente da União de Freguesias e Castelo Viegas,
José Simão

No dia 2 de julho, sábado, o presidente, em representação da Junta, assistiu a um
espetáculo, a convite do Teatrão, no bairro fonte do castaúeiro "DE PORTAS
ABERTAS II

oo.

Neste mesmo dia o presidente da Junta e o
vogal João Madeira participaÍam na homenagem a Vasco Gervásio, através da colocação
de uma placa com o seu nome, numa rua perpendicular à Rua Teófilo Braga, desta
freguesia. Tratou-se de uma homenagem muito sentida feita pela Junta de Freguesia e

-

Os Caminhos do Trabalho

pela Câmara Municipal a um desportista notável que projetou longe o nome

da

Académica e da Cidade de Coimbra.---------No dia 3 de julho, o presidente da Junta participou nas festas da Cova do Ouro/Serra da
Rocha e, da parte da tarde, marcou presença na Récita da Ópera "Os Contos de Hoffman"
de Offenbach, no Convento São Françisco.---------1
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No dia 4 de julho, em representação da Junta e a convite do Presidente da Cãmara
Municipal de Coimbra, Dr. José Manuel Silva, marcou presença na sessão solene
comemorativa do dia da Cidade de Coimbra, durante a qual foram homenageadas sete
personalidades de Coimbra, entre as quais o ex presidente da Junta de Freguesia de Santo
António Olivais, Francisco Andrade. A junta congratula-se e a associasse a essa justa
homenagem
--------Ponto 3--------Pelo Presidente foi feita uma exposição detalhada sobre a questão do apoio financeiro ao
ciclo de concertos Há Música no Jardim 2022 organizado pelo Clube Residencial Cidade
Jardim com sede na Quinta de São Jerónimo desta Freguesia. Na sessão da assembleia de
freguesia do dia 28 dejunho, no período destinado ao público, um representante do
referido clube, Dr. Miguel Oliveira, fez uma exposição detalhada sobre as conversações
entre o presidente da Junta e o referido clube, para apoio ao referido ciclo musical para o
ano 2022. Pelo presidente foi acentuado que, de facto, no final de 202t, já depois da
tomada de posse, reuniu-se com a Dra. Margarida Mendes Silva na perspetiva do apoio
da Junta ao ciclo de música a çonqeiizar no ano de 2022. Como resultado das
conversações ficou acordado que o presidente proporia à Junta a concessão de um apoio
de 3500€, como contrapartidade 4 concertos, e que não apoiaúaqualquer que fosse outra
despesa, ou seja como publicidade, merchandising e marketing.----------Já nos princípios do ano de 2022, em reunião com a referida Dra. Margarida Mendes
Silva, o presidente da Junta foi informado que, por força da redução para metade, do
subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Coimbra, no valor de 4000€, provavelmente
teriam de reduzir o número de conceftos para três. De regresso do estrangeiro, o
presidente acabou por tomar conhecimento que, com o argumento do agravamento das
condições climatéricas, os concertos se reduziram a dois, não havendo qualquer
possibilidade de Íeprogramar ou reagendar o terceiro concerto. Perante estas
circunstâncias anormais, o presidente da Junta solicitou aos responsáveis do clube que
enviassem o mapa discriminado das despesas e das receitas, o que aconteceu. Segundo o
documento recebido na Junta, o total das despesas com os dois concertos atingiram
quantia de 7389,05€, sendo que apenas dois mil e cinquenta euros se destinaram ao
pagamento da remuneração dos artistas, destinando-se o restante a despesas diversas em
publicidade, som e outras. Atendendo a que a Junta de Freguesia rejeitou liminarmente
contribuir para as despesas com publicidade, comunicação e som, apoiando apenas aparte
destinada aos concertos propriamente ditos, que se reduziram a2000€, aproximadamente,
o presidente da Junta propôs: primeiro, a revogação da deliberação tomada no dia 24 do
mês de maio de 2022, ata no13 I 2022, através da qual a Junta deliberou por unanimidade
atribuir um apoio de 3500€ para a realização da 9 edição Há Música no Jardim 2022;
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segundo propor a concessão de um apoio de 2000€ ao Clube Residencial Cidade Jardim
para suporte das despesas com as remunerações dos artistas. A proposta foi aprovada por
unanimidade. ----------

Pelo presidente foi referido que foi elaborado o relatório final quanto a empreitada de
requaliÍicagão do Prolongamento da Rua Manso Preto, do Mosteiro de Celas ao
estacionamento do Antigo Hospital Pediátrico. Foi feito o relatório final, tendo sido
proposta pelo júri a adjudicagão da empreitada à empresa José Maria Menezes Relvão e
Filhos, LDA, pelo valor de26.352€, acrescido de IVA ataxalegal em vigor.-----O presidente propôs que a referida obra fosse adjudicada à empresa José Maria Menezes
relvão e Filhos, LDA. A proposta foi aprovada por unanimidade.---Atendendo a que nos termos do CCP é obrigatória a redução do contrato a escrito, a Junta
de Freguesia aprovou igualmente a respetiva minuta, bem como a proposta.
--------Pon to 4--- - ----Pela vogal Fernanda Pereira foi referido que, no passado dia 2 de julho, a convite da Junta,
um conjunto de residentes na freguesia fez uma visita cultural a Alcobaça e Caldas da
Rainha. Por ela foi acentuado que a visita decorreu da melhor maneira, tendo os
participantes manifestado o seu agradecimento à Junta de Freguesia. A referida vogal,
informou que, no passado dia 30 de junho, decorreu o ciclo de sessões de saúde mental
subordinado ao tema da depressão.----------Nada mais havendo atratar, o presidente encerïou 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 Junta

Freguesia de Santo António dos Olivais
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Francisco Pereira Rodeiro)

O Vogal da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
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PRESEN CA S REUNIAO N.'1612022

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

Nome

Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
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Ricardo ]osé Gouveia de Jesus Cândido
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Maria Fernanda Anastácio Pereira
João José Ferreira dos Santos

Madeira

José Manuel dos Santos Baptista
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Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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