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 Aos Vinte e Nove dias do mês de Setembro de  Dois Mil e Vinte, pelas Vinte e 
Um horas e Trinta minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia em Olo a 
Assembleia de Freguesia em sessão Ordinária, sob a presidência de  MIGUEL SOUSA 
GONÇALVES, com a presença de todos os elementos desta mesma Assembleia com 
exceção do Henrique Álvaro Pereira Seixas e Manuel Fernando Seixas Machado e com a 
seguinte ordem de trabalhos:  
   
  Ponto Um - Análise, discussão e aprovação da ata da sessão anterior  
  Ponto Dois - Apresentação do relatório de atividades por parte da Junta de 
Freguesia  
  Ponto Três - Outros assuntos de interessse  
   
 Começando com o período destinado à intervenção do publico, inscreveram-se 
para intervir os seguintes participantes: Senhor Francisco Machado Matos, Senhor 
António Machado Medeiros, Senhor Pedro Paulo Ribeiro Carril.  
 O Senhor Francisco Machado Matos, questiona a Junta de Freguesia se pretende 
executar o plano eleitoral, e se os paralelos na berma da estrada em Canadelo foram 
dados à freguesia e qual o seu destino, visto que foram deslocalizados. 
 O Senhor Presidente da Junta responde que pretende cumprir o plano eleitoral, 
mas o orçamento disponível não o permite, e também refere que não houve grande 
ajuda por parte da Camara Municipal de Amarante, assim a prioridade seria fazer a 
obra da casa mortuária em Canadelo, fazer o bar de apoio junto ao rio Olo e trocar os 
paralelos por alcatrão na Rua da S. Paio em Olo e a pavimentação do Caminho do 
Lagar Velho em Olo, estas duas obras que estão incluídas no empréstimo que a Camara 
Municipal de Amarante irá aprovar na Assembleia Municipal. Em relação à situação dos 
paralelos, os mesmos foram dados à União de Freguesias de Olo e Canadelo para 
serem aplicados nos locais necessários.  
 O Senhor António Machado Medeiros, alerta que é necessário colocar rails de 
proteção ao longo da estrada Municipal em Canadelo, e solicita a limpeza até à entrada 
da freguesia, e diz que é necessário alterar o horário da iluminação publica.   
 O Senhor Presidente da Junta refere que em relação aos rails de proteção já foi 
feito um pedido à Camara Municipal de Amarante, do qual ainda não houve resposta. 
Em relação à iluminação publica refere que em Olo e Canadelo são os únicos locais 
onde ainda não foi feita a substituição das lâmpadas por leds. As limpezas irão ser 
feitas, com o reforço de mais um funcionário na Junta de Freguesia.  
 O Senhor Secretário da Junta de Freguesia esclarece a situação do muro da 
charola em Canadelo, o proprietário foi notificado pela Camara Municipal de Amarante, 
sendo já orçamentado por um empreiteiro do valor da obra.  
Senhor Pedro Paulo Ribeiro Carril alerta que é necessário arrumar o entulho das obras 
na casa da bouça.  
 O Senhor Presidente da Junta responde que o entulho irá ser arrumado e irá ser 
feito um arranjo no jardim.  
No período antes da ordem do dia o Senhor Artur Manuel Andrade da coligação 
PSD-CDSPP, fala de vários aspetos dos quais: na rua de Carpinteiros falta arrumar o 
lixo das obras, não foram colocadas as placas de direção a dizer Carpinteiros, falta 
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fazer a limpeza do terreno junto ao rio Olo doado à  Junta de Freguesia, a remoção 
das antigas caixas dos correios, e o problema da grande quantidade de lixo depositado 
junto ao cemitério, e o estado do processo da divisão administrativa.   
 O Senhor Presidente da Junta refere que já falou com o empreiteiro para 
arrumar o lixo das obras, ainda não houve resposta por parte dos CTT para a remoção 
das antigas caixas de correio, a situação do lixo junto ao cemitério tem de ser 
solucionada, e as placas de sinalização das ruas já estão encomendas para 
posteriormente serem aplicadas, o terreno irá sempre limpo assim que seja possível.
  
 O Senhor Secretário da Junta de Freguesia, esclarece que em relação à divisão 
administrativa já nos deslocamos ao terreno com o advogado para mostrar os limites 
administrativos e estamos a aguardar a vinda de um perito ao terreno nomeado pelo 
tribunal.  
 Passando para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, depois de analisada e 
discutida, a ata foi aprovada por unanimidade.  
 No ponto dois da ordem de trabalhos do dia, é apresentado o relatório de todas 
as atividades realizadas no último trimestre por parte da Junta de Freguesia, em que 
são enumerados todos os ofícios elaborados e enviados para a Camara Municipal.  
Também foram apresentados os projetos das obras da casa mortuária de Canadelo e 
da escola de Olo.  
 No ponto três da ordem de trabalhos do dia, o Senhor Artur Andrade da 
coligação PSD-CDS-PP, refere que foi feito um acordo com a Junta de Freguesia e a 
Associação Amar Olo para efetuarem a retirada de algumas arvores das margens do 
rio. 
 O Senhor presidente da Junta desmente o referido, e afirma que não foi feio 
qualquer acordo.  
    
 Nada mais havendo a tratar da-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou 
esta acta que vai ser assinada pelos intervenientes.  
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