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Aos dezanove 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 edifício da Junta de Freguesia,

sob a presidência de José Francisco Pereira Rodeiro, e com a presença dos vogais constantes no

Anexo L Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

Ponto 1 - Leitura e votação da ata n'1612022.

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

ele apresentados.

Ponto 3 - Intervenção dos vogais.

O presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no1612022, que foi aprovada, por

unanimidade.

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

ele apresentados.

O presidente começou por informar que a próxima reunião do executivo serâ a 6 de Setembro de

2022, com início às 14h30m, considerando que a maior parte dos membros do executivo está de

férias durante o mês de Agosto.-

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 393 038,68 € no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponível de 112,01 €.------------

Pelo presidente foi referido que marcou presença no ato solene do dia do Politécnico de

Coimbra, no passado dia 15 de Julho, no Pavilhão Centro de Portugal; no dia 16 de julho, no 8o

Torneio Internacional Atletismo Master Cidade Coimbra/Santo António dos Olivais no Estádio

Cidade de Coimbra, na paróquia de S. José, a propósito dos 90 anos da sua instituição como

paróquia, e, por fim, no lo União de Coimbra Open promovido pela Secção de Bilhar do Clube

União de Coimbra 1919. Também, no passado dia 12 de julho, em representação da Junta de

Freguesia, o presidente e a vogal Fernanda Pereira e a Assistente Social Catarina Simões

estiveram presentes no convívio que teve lugar na Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, em

Condeixa A Nova, durante o qual atuaram o Coro Misto e o Grupo de Teatro Sénior da Junta de

Freguesia de Santo António dos Olivais.

Pelo presidente foi referido que o vogal/Tesoureiro Ricardo Cândido fica incurnbido de elaborar

um estudo económico, que apresentarâ para ser apreciado e votado na próxima reunião do

executivo, sobre a atualização da tabela de Taxas, Emolumentos e Licenças.-------------
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Pelo presidente foi proposto um apoio de 1000 euros para o ano de 2022 ao CLUVE - Clube de

Veteranos de Atletismo de Coimbra, associação que promoveu o 8o Torneio lnternacional

Master Cidade Coimbra/Santo António dos Olivais. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Pelo presidente foi proposto um apoio de 500 euros para o ano de 2022 ao Clube União 1919,

para patrocínio do lo torneio União de Coimbra Open, promovido pela secção de bilhar do

Clube. Esta colectividade tem prestado uma excelente colaboração à Junta de Freguesia pela

disponibilização do seu autocarro em iniciativas levadas a cabo pela Junta de Freguesia. A

proposta foi aprovada por unanimidade.

Pelo presidente foi referido que nos próximos dias 5, 6,7 e 8 de Agosto de2022 terão lugar as

Frestas do Casal do Lobo, organizadas pela respetiva Comissão de Festas. Tratando-se de um

evento que merece o apoio da Junta de Freguesia, o presidente propôs ao executivo a conceção

de um subsídio de 300 euros, o qual será entregue à Paróquia de Santo António dos Olivais,

considerando que a respetiva Comissão de Frestas não goza de autonomia jurídica e financeira.

Ao referido apoio acrescem outros apoios de natureza logística. A proposta foi aprovada po1

Ainda em matéria de apoios, o presidente referiu que o Projeto T.A.U. - Testemunho, Alegria e

Unidade da Paróquia de Santo António dos Olivais, representado pelo Coordenador Pedro

Domingos Martins, solicitou à Junta de Freguesia um apoio para custear as despesas de

autocarro de Coimbra a Ferrol, no Nofte da Galiza, numa deslocação empreendida por várias

dezenas dejovens residentes na ârea da nossa freguesia. Os referidos Jovens propõem-se fazer o

chamado caminho inglês até Santiago de Compostela e, para tanto, solicitam não só apoio

financeiro como, também, a cedência de alguns artigos de divulgação da Freguesia de Santo

António dos Olivais como, por exemplo, autocolantes, bandeiras etc... Sendo do interesse da

freguesia que esta seja divulgada no exterior, o presidente da Junta de Freguesia propôs um

apoio 250 euros, o qual será transferido para a Paróquia de Santo António dos Olivais,

considerando que o Projeto não goza de autonomia jurídica e financeira. A proposta foi

aprovada por unanimidade. Pelo presidente foi referido que a Escola Secundária Avelar Brotero,

na pessoa do seu Professor Victor Gonçalves, pretende candidatar-se, no âmbito do PRR a

concurso de Centros Tecnológicos Especializados, propondo à Junta de Freguesia a celebração

de um protocolo com o fim de se estabelecerem relações entre a Junta de freguesia e a Escola

Avelar Brotero, visando o apoio ao funcionamento dos cursos profissionais. O presidente deu a
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conhecer as cláusulas do referido protocolo, as quais foram depois de lidas e apreciadas,

aprovadas por unanimidade. O protocolo será remetido ao Sr. presidente da Assembleia de

Freguesia para que esta o aprecie e o submeta avotaçáo

Ponto 3 - Intervenção dos vogais.

Pela Vogal Fernanda Pereira foi referido que irá realizar-se no próximo dia 22 de julho, às

10h30m, uma sessão sobre 'Ansiedade e Stress', que faz parte do ciclo de sessões de promoção

da Saúde Mental e Prevenção da Doença Mental.--'--

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 17:30 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

,à /-** 2/
Francisco Pereira Rodeiro)

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
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Anexo I

PRESENCAS RELTNIÃO NO 17 I 2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos dezanove dias

do mês de julho do ano dois mil e vinte e dois.

Nome Assinatura
^José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
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Maria Fernanda Anastácio Pereira
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João José Ferreira dos Santos Madeira

José Manuel dos Santos Baptista
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