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Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, reuniu, pelas l5:00 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, com a presença dos vogais constantes no Anexo

I e com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

Ponto 1 - Leitura e votação da ata n'212023,

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 atano2l2023, 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 566 381,30 € no Banco Montepio e,

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

O presidente informou que, no passado dia l8 de janeiro, esteve presente na tomada de posse do

novo director do agrupamento de Escolas Martim de Freitas Dr. Luís Gonçalves.-

A convite da Professora Graça Maria Simões, da Escola Alice Gouveia, o presidente participou,

no dia 20 de janeiro, na referida escola, num encontro com os alunos do 5oB. Como resultado

desse encontro, a turma e a referida Sra. Professora enviaram à Junta de Freguesia um conjunto

de sugestões para o aproveitamento do terreno localizado na ârea da Quinta das Nogueiras.------

No dia 27 de janeiro, teve lugar, na sede da Junta, a reunião do grupo alargado da Comissão

Social de Freguesia na qual participaram o presidente da Junta, a Vogal Fernanda Pereira, e a

assistente social, Dra. Catarina Simões.---

No dia 30 de janeiro, o presidente da Junta e o vogal João Madeira reuniram com os

responsáveis da Divisão de Apoio às Freguesias com vista à atualização e modifìcação das

cláusulas do auto de transferência de competências, em vigor desde I de janeiro de 2021. A

Junta de Freguesia, através de documento escrito, apresentou à referida Divisão um conjunto de

sugestões em matéria de higiene e salubridade, bem como das pequenas reparações nos

estabelecimentos de ensino e, finalmente, da reparação dos passeios.----

No dia 30 de janeiro, o presidente da Junta e a vogal Cristina Agreira e o vogal José Batista

reuniram-se com a direcção da Associação Roda Viva, não só para ser feita uma análise dos
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resultados da Feira de Artesanato Merc@rte, que ocoffeu de 25 de novembro a7 de dezembro

de 2022, como também na perspetiva da rcalização de uma feira mensal de artesanatoo no

Parque Linear do Vale das Flores, com organização e apoio da Junta de Freguesia, requerendo-

se oportunamente à CMC autorizaçáo para a ocupação do espaço.--

Também no passado dia 3l de janeiro, o presidente da Junta e a vogal Cristina Agreira

reuniram-se com o então Director do Departamento da Cultura da Câmara Municipal de

Coimbra, Dr. Paulo Pires, para apresentação do programa cultural da freguesia durante o ano de

2023. Ainda nesse dia, o presidente da Junta e o vogal José Batista, tiveram uma reunião com a

Sr. D. Anabela Gonçalves Lopes, gestora comercial de canais externos dos CTT, durante a qual

foram abordados temas relacionados com as obras de remodelação da antiga sede da Junta de

Freguesia, onde funciona atualmente um ponto dos CTT, e com a transferência provisória do

posto para atual sede da Junta de Freguesia, enquanto durarem as referidas obras de conservação

e adaptação. Nesse mesmo dia, o presidente da Junta e a vogal Cristina Agreira reuniram-se

com o Sr. Professor Doutor José Ribeiro Ferreira, Professor Catedrático da Faculdade de Letras

da Universidade de Coimbra, tendo sido abordado assuntos relacionados com o lo Colóquio

sobre escritores com marca na Freguesia, que a junta se propõe realizar no próximo dia 27 de

,UNTT OE

Finalmente nesse mesmo dia,3l, o presidente da Junta e a vogal Cristina Agreira reuniram-se

com a Professora Doutora Carla Gonçalves, tendo sido abordadas questões relacionadas com a

realizaçáo do 2o Colóquio sobre o Mosteiro de Celas que a Junta irá igualmente promover no dia

27 de maio.

No dia 3 de fevereiro, o presidente da Junta marcou presença, a convite da Escola Secundária

Quinta das Flores, na cerimónia de entrega dos diplomas de mérito que teve lugar no grande

auditório do Conservatório de Música.-----

No dia 4 de fevereiro, sábado, teve lugar uma reunião no próprio Mosteiro de Celas com a

presença do presidente da Junta, da vogal Cristina Agreira, da Dra. Frederica Chichorro, da

Professora Doutora Carla Gonçalves, do Dr. António Fonseca e de Frei Frabrízio na perspetiva

do estudo e planeamento para a concretização do referido 2o Colóquio sobre o Mosteiro de

No dia 4 de fevereiro, o presidente da Junta, em representação da Junta, esteve presente na

homenagem, na Igreja da Sé Nova, ao senhor Dr. Hélder de Abreu, antigo presidente da Junta
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de Freguesia da Sé Nova e primeiro presidente da União das Freguesias de Coimbra. A este

propósito. e sob proposta do presidente da Junta, foi aprovado por unanimidade um voto de

pesar pelo falecimento de tão ilustre cidadão e dedicado autarca.-----

Finalmente, ontem dia 6, o presidente da Junta e o vogal João Madeira reuniram com o Ex Sr.

Comandante Distrital da PSP, Rui Moura, e com outros srs. Oficiais, tendo por objetivo a

questão da toponímia da rotunda localizada em frente do edifício daquela força policial. O

presidente da Junta propõe que seja a Junta a custear as despesas com a feitura da placa e a

respetiva colocação. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

O presidente da Junta de Freguesia informou que o Governo, através da Associação Nacional de

Freguesias, vai dar continuidade, até ao final do ano ao programa "Botijas de Gás Solidárias",

com o qual ajunta de Freguesia irá solidarizar-se.--------

Pelo presidente da Junta foi apresentada a proposta de Regulamento da Romaria do Espírito

Santo para o ano 2023, previamente disponibilizada aos elementos do Executivo, tendo o

mesmo, após análise, sido aprovado por unanimidade.------------

Pelo presidente da Junta foi feita uma referência ao programa cultural da Romaria do Espírito

Santo para 2023, que, como já foi referido, começa no dia 13 de maio e termina a 13 de junho.

Oportunamente o presidente da Junta trará à reunião do Executivo a proposta do programa

definitivo e respectivos apoios. Para jâ, por forma a assegurar a presença dos artistas Ruizinho

de Penacova e Tiago Silva, o presidente propôs que, ao primeiro seja, pago o valor de 1500

euros (Iva incluído) pelo seu espectáculo, previsto para o dia 20 de maio, e, ao segundo, a

quantia de 2250 euros (acrescido de IVA), para o seu espectáculo previsto para o dia 27 do

mesmo mês. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

Pelo presidente foi proposto que à Roda Viva - Associação de Artesãos de Coimbra,

contribuinte fiscal 516682642, seja concedido um apoio de 400 euros como contrapartida da

organização da Feira de Artesanato Merc@rte realizada nos finais do ano passado. A proposta

foi aprovada por unanimidade

Pelo presidente foi referido que a "Casa da Esquina-Associação Cultural de Coimbra", propõe-

se concretizar o "Projeto Crianças em Ação" junto de 4 turmas do 1o ano da Escola Básica dos

Olivais, visando tal projeto sensibilizar as crianças paraa arte cinematográfica e o seu universo

histórico e estético. A referida Associação informou a Junta de Freguesia que pretende

concretizar ações de formação nos dias 20 e 23 de março, 26 e 28 de abril e nos dias 5 e 7 de
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junho do corrente ano. Perante o manifesto interesse do projeto para as crianças do lo ano da

Escola Básica dos Olivais, o presidente Junta propôs a concessão de um apoio de 200 euros a

concretizar no final do programa. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

Pelo presidente foi referido que os atuais contratos de prestação de serviços de comunicação

móveis e fixos terminarão em breve a sua vigência, havendo necessidade de renovar a aquisição

desses mesmos serviços. Não dispondo a freguesia de recursos humanos que possam assegurar a

prestação desses serviços, hâ que recoÍrer a serviços externoso cujo custo seja,

preferencialmente, mais baixo do que aquele que é praticado pela operadora contratada pela

Junta de Freguesia.--

O presidente da Junta de Freguesia propôs o recurso a ajuste direto nos termos do disposto no

artigo 20.o, n.o l, alínea d), do CCP, fixando-se o preço base do procedimento em 4200 euros

anuais, acrescido de IVA à taxa legal, nos termos do disposto no artigo ll2o, n.o 2, do CCP. O

presidente da Junta de Freguesia propôs que seja contratada a Vodafone Portugal -
Comunicações Pessoais, SA, com sede na Av. Dom João II, N 36, 8o-1998-017 Lisboa (Parque

das Nações), remetendo-se para o efeito o convite para apresentação de proposta e o caderno de

encargos ( artigo 40o,1, alínea a) do CCP), consistindo este em: um serviço de telemóvel com

5000 min/sms para todas as redes e 6gb net nacionais, 14 serviços de telemóvel com 4000

min/sms paru a Vodafone e rede fixa e 2000 min/sms para outras redes nacionais e com um gb

net, um aditivo de internet partilhada de 30 gb. Serviço fixo: para a sede 2 canais de voz rdis

com chamadas incluídas para redes móveis e fixas, internet lcb/200 com ip fixo, edifício CTT

Rua Bernardo Albuquerque 195: Internet 200/100, fixo I canal com (4000 min) chamadas para

todas as redes nacionais, Centro social: Net 200/100, TV, fixo um canal com chamadas para

todas as redes nacionais (4000 min). A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

Pelo presidente da Junta foi referido que foi recebido da Divisão de Apoio às Freguesias o

projeto de "Requalificação da Rua Doutor Alberto Costa (PAD'Ze),Ptua das Chãs, Rua José

Rodrigues, Travessa da Rua do PAD-ZE e Rua Isidoro Batista - Alto de S. João". Em face do

referido projeto, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aprovar a abertura do

procedimento de contratação e de autorização da despesa para a requalificação da Rua Doutor

Alberto Costa, desta freguesia. Foi igualmente aprovado o procedimento de consulta prévia com

convite às seguintes empresas: Ferueira De Sousa - Construções Civis E Obras Públicas, Lda,

Construções Gouveia &. Cravo, Lda, Diagonalfusion Construção e Manutenção de
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Infraestruturas Lda, José Maria Meneses Relvão & filhos, Lda, Briopul - Sociedade De Obras

Públicas E Privadas S.A. Foi igualmente aprovado o preço base de 81.602,21 euros, que não

pode ser ultrapassado, bem como a constituição do Júri com a seguinte composição: Presidente:

Dr. Francisco Rodeiro, presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, vogal

efetivo: Eng.o. José Manuel dos Santos Baptista, vogal efectivo: João Santos Madeira, vogal

suplente: Dr. Ricardo Jesus Cândido. Por fim foram igualmente aprovadas as seguintes peças do

procedimento: convite, caderno de encargos, projeto de execução, plano de segurança e saúde e

plano prevenção gestão-resíduos-construção-demolição.----

Pela vogal Fernanda Pereira, foi tomada a palavra para referir que na manhã do dia 25 de

janeiro, na sede da Junta de Freguesia, recebeu o presidente da ONG Saúde em Português, Dr.

Henrique Correia e aDra. Ana Figueiredo. Em articulação com o Gabinete de Ação Social, e de

acordo com as GOP, estão previstas ações em conjunto, em datas acalendarizar entre as partes.

Na tarde do dia 25 de Janeiro, um grupo de alunos que frequentam as atividades seniores da

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, assistiu a um projeto designado CineEco -

Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, dedicado à temática ambiental

e que decoreu no Teatro Académico Gil Vicente. Este festival visa sensibilizar as pessoas para

o cinema, a sua história, estética e o meio ambiente. No próximo dia 9 de fevereiro, o Coro

Sénior da Junta de Freguesia vai atuar na Fundação Sophia. Mais informou que a caninha da

Junta de Freguesia vai estar disponível neste dia para levar os alunos que não têm transporte.

Referiu também que foram entregues 40kgs de arroz a mais três Instituições da Freguesia: Liga

dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC), Centro de Apoio Social de

Pais e Amigos da Escola(CASPAE) e ATLAS. Ainda no âmbito da reunião do grupo alargado

da Comissão Socialde Freguesia de Santo António dos Olivais, no passado dia27 de janeiro de

2023,foi eleita, por unanimidade, a Caritas Diocesana de Coimbra como Entidade Gestora do

Fundo Municipal de Emergência Social para2ï23.Informou ainda que, no próximo dia 1l de

fevereiro, sábado, durante todo o dia, no decorrer darealizaçáo da Feira do Sótão, realizar-se-it

um rastreio cardiovascular gratuito pelos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de

Coimbra, que, e no próximo dia 23 de fevereiro, pelas 15h00, no auditório da Junta de

Freguesia, terá lugar uma sessão subordinada ao tema "Osteoporose e Quedas: perigo iminente,

conduzida pelo professor Doutor José Pereira da Silva. Referiu também que os Técnicos do
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Samaritano continuam a desenvolver o seu trabalho na Freguesia tendo já atendimentos

marcados com novos utentes.-----

Finalmente, pelo presidente foi proposto que a próxima reunião do executivo seja no dia22 de

fevereiro, considerando que o dia 2l de fevereiro coincide com o Canaval A proposta foi

aprovada por unanimidade.--------

Nada mais havendo a tratar, o presidente enceÍrou 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

O Presidente J de Freguesia de Santo António dos Olivais

dll^
Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretario da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

ì(
(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira)
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Anexo I

PRESENCAS REUNIAoNo3l2023

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

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

Nome Assinatura
t

José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
<:--/

I f

?t

L^,)ì.- Q
a*>'o'

1 -O'>"'

dr-n'.

Maria Fernanda Anastácio Pereira
V.*,,.^ È,tr q".r"*Q 

^tf -,-f,,1. ,.,, D*;,^
João José Ferreira dos Santos Madeira |;A'{-- -|--,t' 4^.1*+^
José Manuel dos Santos Baptista !* 8,, n,y' 1 ^.P-= - h,t-',í"
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira

Diogo Direito Gonçalves Fagundes ìary lln)n )w,&*-, Y^o,J.


