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ANO DE 2021                                                                                                                    ATA Nº3 

 

 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao oitavo dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, no Edifício da  Junta da União de Freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa, sito 

na Rua do Barreiro, n.º3, São Martinho de Árvore, 3025- 483 São Martinho de Árvore e nos termos 

do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e do nº1 do artº11º da Lei 75/2013 de 12 

de Setembro, reuniu a Assembleia de Freguesia de São Martinho de Árvore e Lamarosa, com a 

presença de: Sérgio Paulo Salgado Faria, Libânia dos Santos Ferreira, Dalila Sofia Cruz Gaspar, 

João Gilberto Ferrão Pereira Marçal, Clarinda Neves Salgado, Diana Filipa Pereira Salgado, Filipe 

Veloso Pascoal e Manuel Joaquim Bera Peixoto Ferreira. O Deputado Fernando da Costa Cunha não 

compareceu, tendo sido substituído pela deputada Márcia Cristina da Silva Eliseu que apresentou um 

documento justificativo para substituição do deputado. 

A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos. 

1.Intervenção do Presidente sobre a atividade da Junta/Informações. 

2.Apresentação e votação à Retificação ao “Orçamento Financeiro para o ano 2021” 

3. Situação Financeira da Junta da União de Freguesias de São Martinho de Árvore e 

Lamarosa, à data. 

 

Aberta a sessão o Sr. Presidente da Assembleia deu as boas vindas e procedeu-se à votação para a 

aprovação da ata referente à última Assembleia, tendo sido aprovada por unanimidade tendo o 

deputado Filipe Pascoal chamado a atenção para a existência de algumas gralhas que deveriam ser 

corrigidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia, visto ser a última Assembleia e a última ata do mandato a realizar, 

colocou a votação a possibilidade de a presente ata ser enviada por email aos deputados com um 

tempo de resposta de três dias, caso não haja nenhuma alteração a realizar, a ata ficará aprovada por 

unanimidade. Todos os presentes concordaram com a sugestão indicada. ---------------------------------- 

Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Manuel Peixoto começou por referir que durante os oitos anos em que teve assento na 

Assembleia pretendeu que a sua opinião fosse tida em conta e que contribuísse em prol da freguesia. 

Nunca foi seu intuito fazer qualquer crítica destrutiva ao trabalho realizado pelo atual executivo. 

Relativamente ao projeto para a freguesia concretamente para São Martinho de Árvore faltam 

cumprir dois trabalhos, a construção de um espaço convívio para idosos e uma creche. No seu ponto 

de vista é importante para a freguesia a construção, em cada lugar pertencente, um espaço de 

convívio para idosos onde possam ter uma melhor qualidade de vida. A par, a creche é também 

fundamental para a freguesia, porque se a população tiver infraestruturas locais não terão necessidade 

de levar as crianças para outras localidades. Uma outra questão levantada foi a reconstrução/obras de 

melhoria no lavadouro de São Martinho de Árvore. O mesmo deputado não coloca em causa as obras 

de requalificação, mas sim a dimensão do lavadouro, uma vez que, hoje em dia são poucas as pessoas 

que o utilizam. Assim, sugere que o espaço excedente seja utilizado para outros fins. Uma outra 

situação que o deputado abordou foi a estratégia política, a quinze dias do ato eleitoral, prende-se 

com a execução de variadas obras a serem realizadas neste período. Lamenta a reduzida intervenção e 

investimento da Câmara Municipal na freguesia. 
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O Deputado Filipe Pascoal referiu que a postura adotada foi no sentido de melhorar os trabalhos 

efetuados pelo executivo. Referiu também que lamenta que as obras orçamentadas em dezembro só 

estejam a ser concluídas atualmente, assim como obras de 2019/2020. Congratula os eventos culturais 

realizados, contudo questiona o critério de seleção das localidades onde foram realizadas (3 eventos 

em São Martinho de Árvore e 1 evento em Vila Verde), assim como a entidade que custeou os 

mesmos eventos, tendo indicado que teve conhecimento que um desses eventos esteve a cargo 

financeiramente da Câmara Municipal. Este deputado apresentou-se aos membros da Assembleia, 

como candidato pela Coligação “Juntos Somos Coimbra”, neste sentido questiona o Presidente da 

Junta se é possível a visita ao edifício da Junta de Freguesia de São Martinho de Árvore, na Rua da 

Igreja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Após a palavra dos deputados, o Presidente da Junta referiu que as respostas às questões levantadas 

estão contempladas no ponto 1 da ordem de trabalhos. Solicitou à mesa a alteração da ordem de 

trabalhos, sugerindo avançar para o ponto dois. Após ter sido permitido, deu-se início à ordem de 

trabalhos pelo ponto 2.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passando à Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste âmbito o Presidente da Junta colocou a aprovação a Retificação ao “Orçamento Financeiro para 

o ano de 2021”, depois de ter explicado que neste documento está contemplado o valor da obra de 

ampliação do cemitério de São Martinho de Árvore (83.838,58€). Foi aprovada a Retificação ao 

Orçamento por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Presidente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente deu a conhecer os trabalhos efetuados ou a efetuar brevemente, a saber: ------------------- 

- colocação do novo equipamento infantil de divertimento no infantário de Andorinha, financiado 

pelo Câmara Municipal de Coimbra;------------------------------------------------------------------------------ 

- colocação de novos cortinados e/ou persianas nas escolas e infantários onde se encontravam outros 

deteriorados, material também custeado pela Câmara Municipal de Coimbra;------------------------------ 

- execução de trabalhos de limpeza nos espaços exteriores de todas as escolas e jardins de infância da 

freguesia, por parte dos colaboradores da Junta para preparação do novo  ano letivo; -------------------- 

- colocação de um novo equipamento na escola/infantário de São Martinho de Árvore, para 

substituição do existente. O mesmo foi financiado pela Câmara Municipal e irá ser aplicado durante a 

próxima semana;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- colocação de um toldo no telheiro da escola primária de Casais de Vera Cruz e no infantário de Vila 

Verde;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- os trabalhos de ampliação do cemitério de São Martinho de Árvore estão a decorrer a um bom 

ritmo, estando previsto a sua conclusão para o próximo dia 16 do presente mês, tendo ocorrido 

prorrogação do prazo, em virtude da necessidade de se terem realizado pesquisas arqueológicas. 

Aproveitando estes trabalhos foi instalado mais um fontenário no cemitério, no talhão do meio;-------- 

- encontra-se a decorrer trabalhos de restauro no lavadouro de São Martinho de Árvore;----------------- 

- executou-se o restauro do parque infantil da Fonte de São Pedro em Vila Verde, com a substituição 

dos bonecos que se encontravam degradados, a colocação de uma mesa de piquenique e pintura dos 

muros;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- procedeu-se à limpeza com máquina apropriada e pavimentou-se a tout-venant o caminho rural a 

partir da Rua das Cavadas, nos Casais de Vera Cruz;----------------------------------------------------------- 

-  procedeu-se à limpeza com máquina apropriada o caminho rural a partir da Rua Santo Antão no 

Casal das Figueiras, a partir da Rua Mato Grosso com ligação ao Carril e da Rua da Igreja, ambas 

situadas na localidade de Lamarosa;------------------------------------------------------------------------------- 

- pavimentou-se a betuminoso o prolongamento da Rua Montesol em Lamarosa;-------------------------- 

- procedeu-se à limpeza e pavimentação a tout-venant do caminho rural que liga a Rua Vale da Cepa 

à Rua da Fonte (Lavadouro) em Andorinha;---------------------------------------------------------------------- 

- efetuou-se obras de requalificação no edifício da Junta de Freguesia, na Rua da Igreja, na localidade 

de São Martinho de Árvore, com a colocação de um novo beiral, pintura da fachada, colocação de 

caixilharia (janelas e portas) em alumínio e um novo portão de acesso;-------------------------------------- 

- proceder-se-á à colocação de rail´s de proteção na Rua do Chorão, ligação de São Martinho de 

Árvore a Sandelgas;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- irá ser pavimentada em calçada o espaço em frente à fonte de Casais de Vera Cruz;--------------------- 

- procedeu-se à alteração da sinalização de trânsito em algumas ruas nos Casais de Vera Cruz;--------- 

Um dos outros projetos iniciados por este executivo, incentivo à natalidade, continuou neste semestre, 

tendo-se registado maior número de nascimentos, contudo muito aquém do que é necessário e 

esperado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito da cultura, área bastante apreciada e que deverá ser valorizada, foram realizados vários 

espetáculos: no passado sábado intitulado “Fados no Povo” dinamizado por Luís Travassos; também 

já teve lugar uma tarde de Fados de Coimbra, no âmbito das festas da cidade, Musica na Capela, 

ambos em São Martinho de Árvore; uma noite de teatro dinamizado pelo Grupo o Teatrão, em Vila 

Verde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta defende que é fundamental levar a cultura às nossas aldeias para, sobretudo às 

pessoas que têm dificuldade no acesso aos eventos culturais. ------------------------------------------------ 

Em termos de colaboradores para a limpeza geral dos espaços públicos, celebrou-se um contrato a 

recibos verdes com mais um colaborador, Sr. Óscar de São Martinho de Árvore, em substituição do 

colaborador Sr. Américo de Andorinha, que desistiu por motivos de saúde.--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Deputada Diana Salgado pediu a palavra questionando a possibilidade de aplicação de um espelho 

ou um sinal de STOP na Travessa da Rua das laranjeiras, nos Casais de Vera Cruz, para diminuir 

situações de perigo. Em resposta à questão levantada, o Presidenta da Junta, informou que a aplicação 

dos sinais de trânsito é da competência da Câmara Municipal, à Junta apenas compete solicitar e 

informar este serviço. Em resposta às questões colocadas pelos deputados o Presidente da Junta 

concorda com a necessidade de uma creche, contudo tem a noção que é uma situação complexa de ser 

alcançada. Refere também que a escola primária de São Martinho de Árvore apresenta condições de 

imóvel e humanas favoráveis para poder continuar aberta. É do seu conhecimento que alguns pais 

decidiram tirar os seus filhos desta escola, não por questões relacionados com o espaço físico, mas 

decorrente de divergências com a professora. No que respeita às obras de requalificação do lavadouro 

de São Martinho de Árvore, este espaço encontrava-se inoperacional e mal aproveitado, e por isso 

irão ser retiradas algumas pias, sendo deixadas seis conjuntos. O Presidente da Junta também 

concorda com a inoperância dos contratos interadministrativos com Câmara Municipal, pois as obras 

orçamentadas não dependem só da vontade da Junta, mas sim da aprovação dos projetos/caderno de 

encargos, que por vezes tardam. Relativamente às obras que se encontram em execução, neste 

momento pelo executivo, as mesmas continuarão a sê-lo até ao fim do mandato. Quanto aos eventos 
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culturais referiu que a Junta não teve indicação, nem poder de decisão quanto à escolha das 

localidades onde estes se realizaram. Quanto aos custos associados, a Junta apenas ficou com o 

encargo do fornecimento das refeições à Equipa do Teatrão e ao Fado no Povo. Quanto à visita ao 

antigo edifício da Junta de Freguesia de São Martinho de Árvore, por parte do deputado Filipe 

Pascoal como candidato pela Coligação “Juntos Somos Coimbra”, está obviamente disponível para a 

realizar em horário a combinar. O Presidente da Junta informa também que a Câmara Municipal 

cedeu à junta de Freguesia uma elevada quantidade de máscaras para distribuir pelos fregueses.--------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para finalizar este ponto o Presidente da Junta fez um balanço deste ciclo de doze anos que se 

passaram a citar: “ “Caros Amigos!------------------------------------------------------------------------------- 

Um ciclo está a chegar ao fim! Um ciclo de 12 anos!----------------------------------------------------------- 

E se foram 12 anos, foi porque as pessoas, inicialmente da Freguesia da Lamarosa e depois da União 

de Freguesias de São Martinho de Árvore assim o quiseram. Tendo depositado em nós a sua 

confiança para assegurar o destino da nossa União de Freguesias.-------------------------------------------- 

Para todas as pessoas da União de Freguesias o nosso obrigado e a nossa eterna gratidão!-------------- 

Não foram 12 anos fáceis! Inexperientes nestas funções e sem qualquer apoio do executivo cessante, 

mas com muito trabalho e muitas horas de dedicação começamos a levantar a casa. Logo após a crise 

financeira, com redução nos apoios financeiros às freguesias. E por fim a acabar com uma crise 

pandémica! Pelo meio disso tudo sofremos o maior incêndio que na nossa freguesia há memória, 

seguido depois da tempestade Leslie.------------------------------------------------------------------------------ 

No entanto, com trabalho, muito trabalho e muita dedicação os problemas foram sendo ultrapassados. 

Para mim estes 12 anos foram altamente gratificantes e enriquecedores, em vários domínios.----------- 

Sinto que vou sair com o dever de missão cumprida, tendo dado todo o meu melhor e com o coração 

cheio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pessoas, muitas pessoas, o nosso foco principal, por isso fiz muitas amizades independentemente da 

cor política. Poucas foram as situações de desavenças, mas mesmo essas sempre as tratei com 

respeito e equidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A política não é o espaço para a criação de inimizades, mas sim o espaço para um discurso de ideias 

dentro da sua diversidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

À Assembleia o meu muito obrigado! Desde já peço desculpa por lapsos que possam ter ocorridos. 

Contudo, expresso que esperava mais empenho dos deputados. Poucas foram as sugestões ou projetos 

apresentados para o bem da nossa União de Freguesias. Pelo contrário predominou a crítica negativa. 

Poucas vezes a oposição reconheceu mérito ou mesmo trabalho realizado. No entanto, em resumo a 

Assembleia cumpriu a sua função, tendo sempre prevalecido o respeito entre os participantes. --------- 

Não quero deixar de, neste espaço, agradecer às minhas amigas e secretárias dos 3 mandatos, à Sónia, 

à Clarinda e à Helena pelo seu trabalho e dedicação à causa pública. Nem sempre foi fácil conjugar a 

sua vida profissional, vida familiar e a atividade da Junta. ---------------------------------------------------- 

E por fim à pessoa que me acompanhou durante estes 12 anos:---------------------------------------------- 

 - na tesouraria, na gestão dos cemitérios, nas obras, na requalificação de muitos e muitos caminhos 

rurais. Com muito trabalho, muitas horas, nunca regateando fosse o que fosse. Só o melhor para a 

freguesia! Para si Sr. Arlindo o meu muito e muito obrigado.------------------------------------------------- 

Pessoas que jamais irei esquecer porque este trabalho não foi só meu, mas de toda esta equipa.--------- 

Obrigado a todos!”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Três. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-No que se refere à situação financeira da Junta de Freguesia, foi entregue a todos os presentes um 

documento com o saldo financeiro disponível à data, evidenciando que a Junta de Freguesia 

apresenta um saldo positivo, não existindo dívidas. ------------------------------------------------------------ 

Anexo 1: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Ata número 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexo 2: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alteração Orçamental para o Ano 2021------------------------------------------------------------------------- 

Anexo 3: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Fluxos de caixa relativos à situação financeira da Junta à data de sete de setembro de dois mil e vinte 

e um. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e cinquenta minutos do 

dia oito de setembro de dois mil e vinte e um da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e 

aprovada vai ser assinada pelos elementos da mesa, nos termos da Lei. ------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 


