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Aos dezassete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, reuniu, pelas 15:00 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 coln 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'112023.

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 nol12023, que foi aprovada por unanimidade.

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

ele apresentados.

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 564 511,13 € no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponível de 7,51 €.----------

O presidente informou que no passado dia 5 de janeiro, acompanhado da vogal Cristina Agreira

marcou presença na tomada de posse dos órgãos sociais da Cooperativa Mondego. No passado

dia l3 de janeiro, o presidente da Junta e a Sra. Vereadora Ana Bastos, o Adjunto, Dr. Carlos

Guimarães, os Engenheiros Santos Costa, João Garcia, Nádia Morais, Tatiana Ferreira e a

Arquitecta Ana Maria Silva Faria fizenm uma visita ao Largo de Celas com vista à sua

requalificação e eliminação do estacionamento.----------

Na Junta de Freguesia foi recebida urna convocatória para que a Junta participe no plenário do

Conselho Local de Ação Social de Coimbra, a realizar no próximo dia 23 de janeiro, pelas

14h30m, na Casa Municipal de Cultura, ficando a Sra. Vogal Fernanda Pereira mandatada para

representar a Junta no referido plenário.----

Pelo presidente foi proposta a aquisição de madeira para substituir estrados, alguns já

deteriorados, pelo valor de 837,38 euros com IVA incluído, e a aquisição de material para a

construção de duas barracas ao preço de 1322,40 euros, com IVA incluído. As propostas foram

aprovadas por unanimidade

O presidente solicitou à vogal Cristina Agreira uma explanação sobre o programa cultural para o

primeiro semestre de 2023, tendo esta referido que, em abril, irá realizar-se o Colóquio

'Escritores corn Pegada na Freguesia', de 13 maio a 13 de junho, a Romaria do Espírito Santo,
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tendo já sido efectuados os contatos com as instituições, coletividades e aftistas para

preenchimento do caftaz cultural. A 27 de maio de 2023, terâ lugar o II Colóquio sobre o

Mosteiro de Celas e, no mês de junho, a Junta de Freguesia apoiarâ, se tal for requerido, as

Festas de S. João Batista, na Quinta da Poftela, e as Fogueiras da Aregaça.-----------

Tomando apalavra, a Vogal Fernanda Pereira expôs o programa da acção social com actuações

do Coro Sénior da junta de Freguesia no dia 18 de janeiro na ABC e D de São Romão, no dia 23

de janeiro no Centro Social São José e, no dia 26 de janeiro, no Centro Sócio Cultural Nossa

Senhora de Lurdes. A carinha da Junta de Freguesia vai estar disponível nestes dias para

transportar os alunos que não tenham transpofte.--

Mais informou que, com da instituição parceira da Comissão Social de Freguesia de S. António

dos Olivais, a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, foram aceites dois estagiários no

âmbito de formação prática: um utente, integrado no Centro Social Partilha e Saber Dr. Fausto

Correia, de l6 de janeiro a29 de março de 2023, com as tarefas de triagern de roupas, separação

por género, organização, etc, e outro utente, integrado em trabalhos de jardinagem nos dois

Cemitérios da Freguesia e no Largo dos Olivais, de 25 de janeiro a 30 de junho de 2023. Os

estágios não são remunerados e a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra assegura o

seguro dos participantes.--------

Pela vogal Fernanda Pereira foi referido que a Unidade de Neonatologia dos CHUC -
Maternidade Bissaya Barreto, solicitou nova colaboração à Junta de Freguesia, através do

Centro Social Partilha e Saber Dr. Fausto Correia paru a execução de fraldas bordadas.

Mais informou que no seguimento do donativo de cerca de 840kg de arroz por parte da

Previdência Portuguesa, para além da distribuição de arroz pelos funcionários da Junta de

Freguesia, foram entregues, no dia l6 dejaneiro de2023,40kg de arroz às seguintes IPSS:------

Acreditar; ABD e D de São Romão, APCC, Olhar 21 (pediu apenas 20kgs), Caritas Diocesana

de Coimbra, Centro de acolhimento João Paulo II, Conferências Vicentinas do Tovim, Obra de

SantaZita, Associação Integrar e Associação Minha Gente. O restante será para o Gabinete de

Ação Social distribuir pelas famílias carenciadas

Referiu, ainda, que, no dia 19 de janeiro de 2023, haverá reunião do Núcleo Executivo da

Comissão Social de Freguesia de S. António dos Olivais para os técnicos apresentarem pedidos

de apoio no âmbito do Fundo Municipal de Emergência Social. No dia 27 de janeiro 2023,

haverá uma reunião do grupo alargado da Comissão Social de Freguesia de S. António dos
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Olivais para, entre outros assuntos, ser votada a entidade gestora do Fundo Municipal de

Ernergência Social para 2023

Relativamente à modalidade de Hidroginástica, a vogal Fernanda Pereira informou que existem

neste momento algumas vagas, mas quem permanece ern lista de espera foi por não ter aceitado

o horário disponível à data ou por se encontrar doente ou em recuperação

O vogal José Batista informou que foi solicitado pelo Eng.o Marco Rodrigues da Câmara

Municipal de Coimbra, um pedido para aplicar um termoacumulador novo na Escola Básica do

Areeiro, tendo o presidente informado que não é da responsabilidade da Junta de Freguesia a

instalação desse equipamento, remetendo para a Cãmara Municipal de Coimbra a referida

informação

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 17'.20 horas, tendo sido

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

lavrou.-------------

I

O Presidente Juntã de Freguesia de Santo António dos Olivais
!l

epiz
Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras no Agreira)
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Anexo I

PRESENCAS REI.]NIÃO NO 2I 2023

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

do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três.

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro 'l^'(o*u-,a&;, thp*"
Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido Õ;l \*' ,\u*c,^ \o -\nn\
Maria Fernanda Anastácio Pereira

Xt.r"a" o.n.., -v, r\*"V 
^,João José Ferreira dos Santos Madeira

J,- .l-^'{- }{ï U,ur,,*'*
José Manuel dos Santos Baptista v 

&' 1 /,**r//"t,,["-+ré.p{_#
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira A*-ì
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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