Ata número doze da Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de S.
Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas
e trinta minutos, reuniu, em sessão ordinária, sob a presidência de Maria Elisa Pratas
Rodrigues, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo
e Ribeira de Frades, que se realizou no Salão Nobre do edifício da União de Freguesias,
em S. Martinho do Bispo, Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos:
I. Período antes da ordem do dia;
1. Leitura e aprovação da ata numero onze;
2. Informações do Executivo;
II. Período da ordem do dia:
3. Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano, Plano
Plurianual de Investimentos e Orçamento, para o ano de 2016;
4. Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2016;
5. Toponímia- Proposta para atribuição de nova denominação a dois arruamentos
da União de Freguesias;
Antes do período antes da ordem do dia, após aberta a sessão pela Presidente da Mesa
da Assembleia (PA), a mesma justificou a ausência de Pedro Vicente e respetiva
substituição por Carlos Alberto Marques Gomes. A PA propôs à Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades (UF
SMB e RF) um voto de pesar pelo falecimento de Aníbal Duarte de Almeida. Fernando
Ferreira tomou a palavra felicitando todos pela quadra festiva que se estava a viver.
Subscreveu o voto de pesar pelo falecimento de Aníbal Duarte de Almeida, fazendo
posteriormente alguns considerandos sobre o trabalho desenvolvido. Referiu que o
Boletim Informativo é importante para todos os fregueses da UF SMB e RF mas que no
futuro será preciso repensar o grafismo do mesmo. Expõe que, nos moldes atuais, o
Boletim Informativo se torna de difícil leitura para os mais idosos. Fernando Ferreira
concordou ainda inteiramente com o ponto cinco do período da ordem de trabalhos,
salientando a importância e contribuição de Jorge Lemos e Aníbal Duarte de Almeida
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para a UF SMB e RF. Serafim de Morais tomou a palavra cumprimentando de uma
forma especial o Executivo, elogiando o esforço e dinamismo nas obras de
melhoramento da UF SMB e RF. Reiterou o seu respeito pelo Executivo, que sempre
trabalha arduamente com empenho e profissionalismo em prol da UF SMB e RF. Em
específico, salientou o apoio na área social, considerando ser a área de mais difícil
atuação. Por fim, sugeriu o alargamento dos parques geriátricos ao centro de S.
Martinho do Bispo. Terminou a sua intervenção desejando a todos os membros da
Assembleia de Freguesia um ótimo ano de 2016. Paulo Dias tomou a palavra afirmando
ser cada vez mais difícil intervir na Assembleia de Freguesia dado ao trabalho excelente
efetuado pelo Executivo. No entanto, lançou alguns desafios ao Executivo. Propõe um
desafio que era também do anterior Executivo da Freguesia de S. Martinho do Bispo, e
que se prende com uma maior intervenção nos pequenos Monumentos da UF SMB e
RF, nomeadamente fontes e fontenários. Dado que a UF SMB e RF é a porta de entrada
e saída da cidade de Coimbra, sugeriu a intervenção nas zonas que ladeiam a via rápida
e o caminho-de-ferro. Sabendo que esta intervenção não é da competência da UF SMB
e RF, referiu que poderá ser feita pressão junto à Câmara Municipal de Coimbra
(CMC). Por último, mencionou que o Boletim Informativo tem um carácter informativo
e também eleitoral, que respeita. No entanto, sugeriu a existência de uma rubrica com
cariz cultural e artística, para divulgação dos “talentos” da UF SMB e RF e
enriquecimento do Boletim. Deu como exemplo a elaboração de poemas, obras
literárias, desenhos, fotografias, trabalhos manuais, entre outros. Alertou para a
sensibilização das Escolas nesse sentido. Fernando Ferreira tomou a palavra
acrescentando à anterior intervenção a sua representação da Assembleia de Freguesia da
UF SMB e RF no XV Congresso Nacional da Associação Nacional de Freguesias
(ANAFRE), nos Açores. Expôs que o Congresso em si e o próprio Conselho Diretivo da
ANAFRE estão preocupado com as verbas do Estado para as Freguesias. Afirmou que
unir as Freguesias não trouxe mais-valias uma vez que há uma perda considerável de
verbas. Alertou também para a necessidade de calendarização das atividades numa
reunião com todas as coletividades da UF SMB e RF, de forma a evitar sobreposição de
eventos. Valorizou o trabalho efetuado na distribuição de cabazes de Natal às famílias
mais desfavorecidas da UF SMB e RF. Reconheceu o aumento de famílias carenciadas e
o esforço económico necessário para suprimir as necessidades destas famílias. Reforçou
o apelo lançado por Paulo Dias em relação à intervenção/obras de melhoramento nas
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fontes e fontenários uma vez que é património da UF SMB e RF. Afirmou que há um
levantamento de todas as fontes e fontenários, realizado pelo anterior Executivo, e que
existem vinte e sete na Freguesia de S. Martinho do Bispo. Realçou a importância da
conservação destes monumentos na UF SMB e RF visto ser, provavelmente, a União de
Freguesias com mais fontes e fontenários da cidade de Coimbra. Felicitou ainda o
Executivo pelo esforço na requalificação do Largo do Chafariz. Referiu que era um
projeto que passou por anteriores Executivos sem sucesso e por isso felicita o presente
Executivo pela execução da obra. Reconheceu também as obras efetuadas nos
cemitérios da UF SMB e RF, nomeadamente na limpeza e conservação dos espaços.
Fernando Ferreira terminou a sua intervenção deixando um desafio ao Executivo
relativamente ao Carnaval. Apelou à realização de um Cortejo semelhante ao do ano
transato mas que envolva todas as coletividades da UF SMB e RF. Sugeriu que o
Executivo liderasse este processo devido ao alto impacto na UF SMB e RF, pela
envolvência de idosos e crianças. Ricardo Ferreira da Silva tomou a palavra
cumprimentando e desejando a todos os membros da Assembleia de Freguesia a
continuação de Boas Festas. Subscreveu a proposta da PA em relação ao voto de pesar
por Aníbal Duarte de Almeida. Felicitou o Executivo pelo Boletim Informativo pela
grafia limpa e clara sobre todas as atividades e iniciativas na UF SMB e RF, e que têm o
dever de transmitir à população. Tomou a palavra Carlos Marques cumprimentando e
desejando a todos os membros da Assembleia de Freguesia um Bom Ano de 2016.
Congratulou o Executivo pelas obras de melhoramento efetuadas na UF SMB e RF,
mesmo não concordando com algumas delas. Alertou para a danificação de resguardo
de estrada tanto na Rua Doutor Luís de Freitas Morna como na saída da via rápida para
S. Martinho do Bispo, perto do Centro Cirúrgico. Solicitou ainda a deslocalização de
um contentor do lixo na Rua Engenheiro Araújo Vieira. Por fim, sugeriu a colocação de
grelhas de escoamento de águas pluviais junto à passadeira da mesma rua. António
Lemos tomou a palavra felicitando o Executivo pela iluminação de Natal em toda UF
SMB e RF. Sensibilizou para a falta de sinalização ao acesso norte da Autoestrada
número um (A1). Adelino Lopes corroborou as palavras proferidas enaltecendo o
trabalho do Executivo e de todos os membros da Assembleia de Freguesia. Subscreveu
igualmente o voto de pesar pelo falecimento de Aníbal Duarte de Almeida e a proposta
da toponímia. Valorizou o trabalho realizado diariamente por todos os funcionários da
UF SMB e RF. Tomou a palavra Sofia Marceneiro elogiando a cerimónia de entrega
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dos prémios aos melhores alunos da UF SMB e RF, pelo reconhecimento do empenho e
mérito de todos os 27 alunos premiados. Terminou a sua intervenção desejando a todos
os membros da Assembleia de Freguesia um ótimo ano de 2016. Fernando Ferreira
tomou a palavra prevenindo para o valor reduzido em caixa, um balanço positivo de
7000 euros. Demonstrou preocupação perante este valor. O Presidente do Executivo
(PE) tomou a palavra cumprimentando todos os membros da Assembleia de Freguesia.
Reconheceu o valor do voto de pesar em memória de Aníbal Duarte de Almeida, e
solicitou a inclusão e votação de um novo ponto na ordem de trabalhos: Mapa de
Pessoal 2016, apreciado e votado como ponto 4 da Ordem de Trabalhos, passando os
outros pontos para 5 e 6 respetivamente.. Assentiu que é necessário melhorar o grafismo
do Boletim Informativo e que existem sempre pontos a melhorar. Reiterou que o
Boletim serve para dar conhecimento à população do trabalho realizado pelo Executivo
e de todas as atividades/eventos da UF SMB e RF, com a exclusão de qualquer tipo de
publicidade. Salientou que num próximo Boletim se irá tentar organizar o mesmo com
mais antecedência de modo a evitar estas lacunas. Agradeceu as palavras de Fernando
Ferreira e Serafim de Morais. Salientou que existe um parque geriátrico escondido atrás
das piscinas em S. Martinho do Bispo. No entanto, informou que irão ser colocados
mais dois parques geriátricos na UF SMB e RF, um no Largo do Chafariz e outro em
Fala. Jorge Veloso agradeceu a Paulo Dias os desafios propostos. Comunicou que a
questão dos fontanários é bastante complicada devido às autorizações arqueológicas
necessárias. Notificou a existência de uma fonte muito valiosa na Póvoa de S. Martinho
mas de difícil intervenção. Revelou que a Fonte do Gorgolão e antigo lavadouro
sofrerão requalificação no ano de 2016, e que desconhece a existência de 27
fontes/fontanários na Freguesia de S. Martinho do Bispo. Declarou que a entrada/saída
da cidade de Coimbra não dignifica a UF SMB e RF. Esclareceu que na zona da ponte
da Ribeira, em Ribeira de Frades, há um estudo de requalificação aprovado. No entanto,
acrescentou que as entidades competentes arrastam culpas e tempo na resolução dos
problemas. Referiu que têm estabelecido contactos com a Infraestruturas de Portugal,
S.A. (IF) no sentido de resolver este problema. Contudo, com a fusão da Rede
Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. (REFER, E.P.E.) com a EP - Estradas de
Portugal, S.A. (EP, S.A.), a situação agravou-se. Explanou que o arruamento e a
vedação são da responsabilidade da EP, e o túnel e talude são da responsabilidade da
REFER. Notificou ainda que a existência de uma ciclovia pode ser uma alternativa de
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requalificação mas que não compete à UF SMB e RF essa intervenção e esperam a
resolução deste problema por parte da IF. Salientou ainda que, tentarão intervir e
melhorar a zona em questão mas dentro das possibilidades de ação do Executivo. Em
resposta a Paulo Dias, o PE declarou que a articulação com as Escolas e os professores é
por vezes complicada dando como exemplo a divulgação da atribuição dos prémios aos
melhores alunos da UF SMB e RF. Louvou a ajuda do Colégio de S. Martinho do Bispo
neste processo. Esclareceu que se tentará conciliar todos os eventos da UF SMB e RF
mas que já existem muitas atividades agendadas pelas coletividades. Jorge Veloso
afirmou também que a distribuição de Cabazes de Natal foi positiva, mas que é cada vez
mais difícil suplantar as necessidades das famílias carenciadas da UF SMB e RF devido
ao aumento de pedidos de ajuda e consequente investimento financeiro. Anunciou que
houve um grande investimento na requalificação, limpeza e conservação dos cemitérios,
onde foram investidos 45.000 euros nestes dois anos, mas que já há rentabilização com
a venda de jazigos. Em relação ao desfile de Carnaval, aclarou que haverá uma reunião
urgente para a articulação com todas as coletividades, essencialmente com as Escolas e
instituições com Jardins de Infância. Salientou a importância do convívio entre idosos e
crianças. Respondendo a Carlos Marques, o PE referiu que normalmente os
melhoramentos são realizados na segunda metade do ano uma vez que a CMC tem
meios reduzidos para responder imediatamente aos pedidos das Freguesias. Esclareceu
que esta situação não é favorável uma vez que existe muitas vezes a sobreposição de
trabalhos. Comunicou que vai entrar em contacto com as entidades competentes para
resolver os problemas dos resguardos e que a grelha na passadeira para escoamento das
águas pluviais será colocada na altura da obra planeada para a Rua em questão. O PE
aclarou a António Lemos que este ano resolveram contemplar mais alguns espaços na
UF SMB e RF com iluminação de Natal. Afirmou que poderia ser melhorada, porém
houve um aumento das exigências por parte da Energias de Portugal (EDP) e da CMC
com a colocação de um interruptor diferencial por cada arco. Jorge Veloso declarou que
foi com grande alegria que contemplaram 27 alunos da UF SMB e RF. Agradeceu a
Paulo Dias, Adelino Lopes e PA pelo esforço na seleção dos alunos assim como a todos
os membros que estiveram presentes na cerimónia de distribuição dos prémios. Em
resposta a Fernando Ferreira, clarificou que o montante mencionado em caixa é o
correspondente ao saldo no presente, e que não estariam contemplados os contratos de
obras com a CMC, o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), os acordos com as
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finanças e com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P (IEFP).
Acrescentou ainda que melhoria na comparticipação do Fundo de Financiamento das
Freguesias, nos termos da Lei do Orçamento de Estado em vigor, reavendo cerca de
15% em relação ao ano de 2014 (cerca de 9000 euros). Agradeceu as palavras de
Adelino Lopes e afirmou que o ano de 2015, foi o ano em que foram concedidos mais
apoios sociais. Este apoio é essencial porém, o PE referiu que exige um esforço
económico acrescido à UF SMB e RF, sendo possível devido ao apoio do Fundo de
Emergência Social b- FES,

da CMC, De seguida, a PA propôs à Assembleia de

Freguesia a inclusão do ponto 4 no Período da ordem do dia: Mapa de Pessoal para o
ano de 2016. Fernando Ferreira expôs que o próximo documento deverá ser mais
legível. A inclusão do ponto 4 foi aprovada por unanimidade. Seguidamente passou-se
ao primeiro ponto da ordem de trabalhos do Período antes da ordem do dia. A
Presidente da Assembleia de Freguesia (PA) colocou a ata nº11à votação com abdicação
de leitura da mesma. Depois de pequenas correções ortográficas, a mesma foi aprovada
por unanimidade. Em relação ao segundo ponto da ordem de trabalhos do Período antes
da ordem do dia, o PE referiu que as informações foram distribuídas por documento em
papel ou muitas haviam sido comentadas anteriormente. Passando para o terceiro ponto
do Período da ordem do dia, no primeiro ponto da ordem de trabalhos, Fernando
Ferreira tomou a palavra afirmando que existem alguns desvios a nível de IMI e que as
verbas são idênticas a 2014 e 2015, com um acréscimo de 9000 euros nas receitas.
Esclareceu ainda que é um orçamento equilibrado todavia é necessário um aumento nas
receitas. Fernando Ferreira ainda explanou que a majoração de valores do orçamento
pode ser viável pela rentabilização do espaço da Feira dos 7 e dos 23 e dos cemitérios
da UF SMB e RF. Alertou para que haja um equilíbrio por parte da UF SMB e RF e
que, dadas as dificuldades, o Executivo terá de ter bastante engenho para gerir este
Orçamento. Por fim, Fernando Ferreira retorquiu que é um orçamento equilibrado e que
votará favoravelmente esperando que exista um reforço de verbas para mais obras e
ajuda aos fregueses. De seguida, tomou a palavra Paulo Dias sugerindo que fosse
incluído na página 4, os prémios para os melhores alunos e os apoios prestados pela UF
SMB e RF na colocação de palcos aquando das Festas. Pediu ainda um maior
esclarecimento das alíneas b) e f) da mesma página. Ricardo da Silva tomou a palavra
referindo que a verba relacionada com os prémios aos melhores alunos está
contemplada no sítio correto, e que votará favoravelmente. O PE tomou a palavra
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afirmando que um orçamento é um orçamento e que se deve ter a consciência que é um
balanço de contas anteriores. Esclareceu que o próprio Executivo tem dúvidas
relativamente ao Orçamento pois ainda não existe Orçamento de Estado, não podendo
contemplar verbas que ainda não existem. Jorge Veloso referiu que este Orçamento
reflete as preocupações do Executivo com o plano de atividades. Clarificou que a receita
de 8000 euros da Feira dos 7 e dos 23 se prende com a regularização de dívidas por
parte dos feirantes. Declarou que a CMC tem em fase final de apreciação os Km de
valetas de todas as freguesias do concelho e a UF SMB e RF será uma das maiores
contempladas no que se refere aos Acordos de Execução para limpezas de vias e
arruamentos. Anunciou também que, logo que o Orçamento de Estado seja aprovado, as
transferências de verbas por parte da CMC serão efetuadas tendo em conta os acordos
de execução para arruamentos, urbanizações, etc. Em resposta a Fernando Ferreira,
clarificou que do Cemitério só poderá contar com as verbas da venda dos terrenos.
Fernando Ferreira tomou a palavra afirmando que está convicto que o Executivo irá
atingir os seus objetivos e trabalhar de forma equilibrada para o maior bem-estar dos
seus fregueses. Jorge Veloso continuou a sua intervenção respondendo a Paulo Dias.
Explicou que a alínea b) da página 4 se prende com as parcerias existentes com técnicos
de apoio psicológico, como a Ana Jovem, Cáritas, CMC, etc, e a alínea f) engloba
pessoas ou entidades que não estão inseridos na alínea b) mas usufruem de uma bolsa de
voluntariado, e que têm um trabalho meritório na sinalização e acompanhamento de
famílias carenciadas. Exemplificou, mencionando a D.ª Celina, da Conferência de
S.Vicente, que tem vindo a desenvolver um trabalho excelente nesta área, assim como o
Cultural – Associação de Apoio Social e Desenvolvimento das Casas Novas que tem
dado um apoio fundamental aos sem-abrigo, tendo a UF SMB e RF parceria com estas
duas entidades Por fim, concordou com a sugestão de Paulo Dias considerando que os
prémios aos melhores alunos deveriam estar na Educação e não na Cultura. Tomou a
palavra Paulo Dias realizando um reparo de cariz político. Revelou que existe
diferenças na postura dos membros da Assembleia de Freguesia. Lamentou
profundamente a forma como Ricardo da Silva se dirigiu a si considerando que o fez de
uma forma arrogante e pouco diplomática. Em resposta, Ricardo da Silva esclareceu não
ter tido pretensão de ser arrogante, nem nunca o faria, seja com quem for. Tendo sido
colocado a votação, o ponto 3 do Período da ordem do dia foi aprovado por
unanimidade. Passando para o ponto 4 da ordem de trabalhos, Jorge Veloso tomou a
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palavra reconhecendo ser um documento de difícil leitura mas que é obrigatório por lei.
Após colocação a votação, foi aprovado por unanimidade. Seguindo para o ponto 5 do
Período da ordem do dia, Fernando Ferreira alertou para a alteração em relação ao
averbamento da renovação de sepultura por sucessão e à taxa de ajardinamento e
manutenção do cemitério (anual)- crianças. O PE afirmou que o documento é
exatamente igual ao do ano de 2015. Tendo sido colocado à votação, foi aprovado por
unanimidade. Passando para o último ponto da ordem de trabalhos, Jorge Veloso tomou
a palavra referindo que pessoas com grande valor e que dignifiquem a UF SMB e RF
devem ser homenageados, como é o caso de Jorge Lemos e Aníbal Duarte de Almeida.
Fernando Ferreira tomou a palavra considerando que estes cidadãos dedicados e
disponíveis, com os seus vastos currículos, deram o seu cunho pessoal à UF SMB e RF.
Afirmou ser uma obrigação da UF SMB e RF homenageá-los desta forma. Felicitou o
Executivo pela proposta de reconhecimento e mérito. De seguida tomou a palavra
Carlos Marques concordando com a proposta. Questionou acerca dos custos inerentes à
mudança de nome para os fregueses que habitam nestas ruas, nomeadamente na
alteração de moradas em documentos pessoais, habitacionais, etc. Tomou a palavra
Jorge Veloso retorquindo que não há custos adicionais na atualização basta constar
sempre “Antiga Avenida Nova”. Tendo sido colocado a votação, o ponto 6 do período
da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade (aprovação por unanimidade das duas
propostas toponímicas). Por fim, Jorge Veloso informou que estão a preparar uma
homenagem a todos os Presidentes de Junta de Freguesia desde 1974, e que de alguma
forma contribuíram para o desenvolvimento das Freguesias. Por fim, Maximino Morais,
presente nos trabalhos,como municipe, tomou a palavra felicitando a Assembleia de
Freguesia pela condução dos trabalhos. Salientou que não existem divisões políticas e
que todos estão a trabalhar para o mesmo, o bem-estar dos fregueses. Referiu que é
muito importante homenagear duas pessoas que tanto ajudaram a UF SMB e RF.
Tomou a palavra Jorge Veloso informando da realização da II Gala do Desporto da UF
SMB e RF, no sentido de valorizar e reconhecer os muitos atletas de valor da União de
Freguesias. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia, deu por
encerrada a reunião pelas 23:55 h.

Em anexo:
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1. Ata nº 11
2. Informações do Executivo da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e
Ribeira de Frades
3. Resumos bancários e caixa a 30-12-2015
4. Orçamento das Receitas e Despesas e P.P.I.-Plano Plurianual de Investimentos
5. Mapa de Pessoal para o ano de 2016
6. Tabela de Taxas 2016
7. Proposta de atribuição de Toponímia- Rua Aníbal Duarte de Almeida
8. Proposta de atribuição de Toponímia- Avenida Engº Jorge Manuel Monteiro
Lemos

Assinaturas:
Maria Elisa Pratas Rodrigues, Presidente da Assembleia de Freguesia
________________________________________________
Florbela dos Santos Veloso Dias, Primeira Secretária
________________________________________________
Sofia Daniela Roque Marceneiro, Segunda Secretária
________________________________________________

9

