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 Aos Trinta dias do mês de Abril de  Dois Mil e Dezanove , pelas Vinte e Um 
horas e Quinze  minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia de 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 a excepção do 
senhor Joaquim Ribeiro Ferreira e com a seguinte ordem de trabalhos:   
  Ponto Um - Leitura e aprovação da ata da sessão anterior.   
  Ponto Dois - Apresentação do relatório de atividades por parte da junta de 
Freguesia.   
  Ponto Três - Discussão e aprovação da conta gerência do ano económico 2018. 
  
  Ponto Quatro - Outros assuntos de interesse.   
 A presente sessão iniciou-se com a leitura da carta de demissão do senhor José 
Manuel da Costa Miranda da coligação PSD-CDS/PP, e de seguida tomou posse o 
senhor José Artur da Costa Gomes Leite da coligação PSD-CDS/PP, onde leu o texto “Eu 
abaixo assinado, juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as 
funções que me são confiadas.”  
 Passando para o período destinado ao público, não houve nenhuma inscrição.
  
 No período antes da ordem do dia o Senhor Henrique Álvaro Pereira Seixas da 
coligação PSD-CDS/PP questiona sobre o estado do processo da divisão administrativa 
entre as freguesias de Olo e Fridão.  
 O senhor Secretário da Junta responde que ouve uma reunião com a Junta de 
Freguesia de Fridão para tentar chegar a um acordo, como não houve entendimento a 
Junta de Freguesia de Olo e Canadelo vai dar entrada de um processo judicial.  
 O senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD-CDS/PP questionou a Junta de 
Freguesia sobres os censos 2011 que foram pré preenchidos pela funcionária da Junta 
de Freguesia de Olo com o número de identificação da Freguesia de Fridão, qual o 
ponto de situação do projeto da Portela da Armada, e o porque da distribuição do 
correio porta a porta não ser feita por haver caminhos em terra, e que a legalização 
das casas da Portela da Armada é dever da Junta de Freguesia ajudar os interessados 
neste processo, e quando for dada entrada do processo judicial da divisão 
administrativa vai solicitar a ter acesso a uma cópia do processo.   
 Em resposta o Senhor Secretário da Junta de Freguesia em relação às questões 
expostas pelo Senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD-CDS/PP refere que por 
parte da Junta de Freguesia todas as obras que sejam feitas para melhorar a freguesia 
serão bem-vindas, foi disponibilizado o esboço do arranjo da Rua Central de Olo no 
lugar da Portela da Armada , em relação à distribuição do correio por parte dos CTT 
não ser feita em caminhos em terra faz parte dos nossos objetivos pavimentar esses 
caminhos consoante o orçamento disponível, sendo que para o corrente ano já foram 
anunciadas as obras que pretendíamos fazer, em relação à legalização das casas na 
Portela da Armada a Junta estará disponível para ajudar consoante na nossa 
possibilidade, não sendo um processo que depende da Junta de Freguesia.  
 Passando para o primeiro ponto da ordem de trabalhos depois de analisada e 
discutida a ata foi aprovada por maioria com a abstenção do Senhor José Artur da 
Costa Gomes Leite da coligação PSD-CDS/PP.  
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 No ponto dois da ordem de trabalhos do dia, o Senhor Secretário da Junta de 
Freguesia apresenta o relatório de atividades e os ofícios enviados para a Camara 
Municipal de Amarante.   
 O Senhor Artur Andrade da coligação PSD-CDS/PP refere que falta a placa com o 
nome da rua na rua de Carvalhais e falta mencionar no relatório de atividades a 
escritura do terreno doado à Junta de Freguesia.   
 O Senhor secretário da Junta de Freguesia refere que é um trabalho constante a 
colocação de placas, a não referencia da escritura da doação de terreno no plano de 
atividades foi um lapso por parte da Junta de Freguesia.  
 No ponto número três foi apresentada conta gerência do ano económico 2018.
  
 O Senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD-CDS/PP, refere que os preços 
das campas do cemitério são elevados e que deveriam ser cobrados valores mais 
baixos. 
 O Senhor Secretário da Junta de Freguesia diz que nesta altura não é 
aconselhável alterar os preços devido às pessoas que já compraram campas 
anteriormente e que esta situação já foi esclarecida na Assembleia anterior.  
 Não havendo mais questões a conta gerência do ano económico 2018 foi 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.  
 Por último no ponto número quatro, o Senhor Artur Manuel Andrade da 
coligação PSD-CDS/PP fala que é necessário proceder à limpeza dos terrenos junto às 
margens do rio Olo, na zona da Ponte em Olo, devendo a Junta de Freguesia intimar os 
proprietários.   
 O Senhor Secretário da Junta de Freguesia refere que se os proprietários não 
limparem os terrenos a Camara Municipal de Amarante é a responsável pela limpeza 
dos mesmos.   
 O Senhor Henrique Álvaro Pereira Seixas da coligação PSD-CDS/PP também 
refere que por parte da Associação Amar Olo da qual é o Presidente, nunca recebeu 
qualquer verba para efetuar a limpeza das margens do rio.   
 O Senhor Paulo Manuel Pereira da Costa excecionalmente fora do tempo 
destinado ao publico intervém e diz que à placas que foram colocadas onde começam 
caminhos e estão tapados com rede, diz que a Junta de Freguesia não deve ajudar na 
legalização das casas da Portela da Armada, pois esta ajuda já foi oferecida no 
mandato anterior pela   
Junta de Freguesia e não houve entendimento entre os moradores, por último pede 
que haja união entre a Junta de Freguesia e a oposição pela própria Freguesia na 
resolução dos problemas.  
 O senhor Secretário da Junta de Freguesia intervém desconhecendo a existência 
de caminhos tapados com placas de toponímia e reafirma que o processo da divisão 
administrativa é contra a Junta de Freguesia de Fridão.   
 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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