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 Aos Vinte e Nove dias do mês de Setembro de  Dois Mil e Dezoito , 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, exceto 
o Senhor José Manuel Costa Miranda da coligação PSD/CDS-PP 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 - Proposta para a colocação de Sinalização Vertical  
  Ponto Quatro - Outros assuntos de interessse  
  
A presente sessão deu início com o período destinado ao publico, não havendo 
nenhuma inscrição.  
Passando para o primeiro ponto da ordem de trabalhos depois de analisada e discutida 
a ata foi aprovada por maioria com duas abstenções da coligação PSD/CDS-PP.  
O ponto dois da ordem de trabalhos do dia, o Senhor Presidente da Junta apresentou o 
relatório de atividades do terceiro trimestre e todos os ofícios enviados para a Camara 
Municipal.  
O Senhor Artur Manuel de Andrade da coligação PSD/CDS-PP questiona o Senhor 
Presidente da Junta sobre a situação da distribuição de correio porta a porta, e como se 
encontra a situação do problema da divisão administrativa entre as Freguesias de Olo e 
Fridão.   
Em resposta às questões, o Senhor Presidente da Junta informa que houve uma 
reunião com os CTT para o melhoramento do posto CTT, e a criação de horários fixos 
para atendimento. Em relação à questão da divisão administrativa o Senhor Presidente 
da Junta informa que têm havido reuniões com advogados para que possam elaborar 
um orçamento de custos para posterior seleção de um escritório de advogados.  
No ponto número três, o Senhor Presidente da Junta apresenta a proposta da Junta de 
Freguesia, anexada a esta ata, e fala da necessidade do melhoramento da sinalização 
vertical das ruas da Freguesia.   
O Senhor Artur Manuel de Andrade da coligação PSD/CDS-PP sugere que também 
deveria ser colocada na ponte do rio Olo um sinal de cedência de passagem de um dos 
sentidos e a Rua dos Carpinteiros deveria ter um sinal de sentido único.   
O Senhor José Artur da Costa Gomes Leite da coligação PSD/CDSPP refere também que 
a Rua da Igreja e a Rua da Eira deveriam conter sinalização de estrada sem saída, e a 
Rua de Balouca deveria ser de sentido único descendente.   
Depois de discutida foi acrescentado à proposta a colocação de um sinal de estrada 
sem saída na Rua da Igreja e a na Rua da Eira, tendo sido aprovada por unanimidade. 
  
No ponto quatro e por último, o Senhor Artur Manuel de Andrade da coligação 
PSD/CDSPP apresenta uma proposta que foi aceite por unanimidade e anexada a esta 
ata.  
O Senhor Presidente da Junta fala sobre a proposta apresentada que é bem-vinda e 
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sugere que a assembleia aprove duas obras mais relevantes a serem concretizadas em 
definitivo das quais poderão ser as intervenções no rio, escola, casa da bouça e divisão 
administrativa. Em relação à intervenção efetuada no rio por parte da Junta de 
Freguesia, o Senhor Presidente da Junta refere que a limpeza de acessos foi efetuada 
por impossibilidade da Associação Amar Olo e que estão a trabalhar em prol da 
aquisição de terrenos junto ao rio.   
A proposta foi aprovada por unanimidade com a declaração de voto do Senhor José 
Artur da Costa Gomes da coligação PSD/CDSPP, salvaguardando a questão de 
pormenor.  
Senhor Artur Manuel de Andrade da coligação PSD/CDSPP, questiona o executivo da 
Junta de Freguesia se existe algum protocolo com os Baldio de Olo, avisa que existe 
uma pedra em risco de derrocada no Caminho de Barcelinhos, e a existência de 
lâmpadas fundidas da luz pública.   
O Senhor Presidente da Junta em resposta refere que ainda não existe nenhum 
protocolo com os Baldios de Olo, a situação de derrocada no Caminho de Barcelinhos 
irá ser analisada, em relação à iluminação pública tem sido solicitada a reparação e 
reposição de luz pública.   
Por último o Senhor Artur Gomes Leite da coligação PSD/CDSPP refere que existe em 
património inventariado no PDM que a hidroelétrica do Olo existe como pertencente à 
freguesia de Olo.    
Em conclusão o Senhor Presidente da presente Assembleia anuncia o agendamento de 
uma reunião a marcar posteriormente com os membros da assembleia para clarificar 
duas propostas a trabalhar em prol da freguesia.  
  
 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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