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ATA N.º 20 - 2017/2021 

 

              Sessão Ordinária de junho de 2021 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, no Salão 

Nobre da Junta de Freguesia, pelas dezanove horas, reuniu a Assembleia de 

Freguesia da Branca, presidida pela sua Presidente, Sandra Margarida Pereira 

Marcelino, secretariada pela primeira Secretária Eugénia Liliana Rios Viegas e pela 

segunda Secretária, Sónia Cláudia Silva Tavares, com a presença dos seguintes 

membros: Jorge Aurélio Silva Almeida, Nuno Miguel Fernandes Silva, Marisa 

Abranches Almeida, Milton César Lopes Silva e Luís Serafim Baptista da Silva, do 

CDS/PP; Vera Lúcia Sá Marques, do PSD. ----------------------------------------------- 

Pela Junta de Freguesia estiveram presentes o Presidente, José Carlos Estrela 

Coelho, o Secretário, José Manuel Sousa Soares e o Tesoureiro, Daniel Aguiar da 

Silva Pintor. ------------------------------------------------------------------------------- 

Pediram a sua substituição António Daniel Pinto dos Rios e Maria Elizabete 

Oliveira, do PSD, nos termos do artigo 78.º da Lei 169/99 com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002. --------------------------------------------------------- 

Declarada aberta a sessão pela Sra. Presidente da Assembleia, deu-se início à 

análise dos assuntos agendados para a presente Sessão, conforme Ordem do Dia, 

que se transcreve:------------------------------------------------------------------------ 

A) Evocação do 32º Aniversário da Elevação da Branca à categoria de 

Vila; --------------------------------------------------------------------------------- 

B) Expediente e informações a prestar pela mesa;------------------------- 

C) Período antes da Ordem do Dia;------------------------------------------ 

D) Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------- 

1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior; ------------------------ 

2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia;--- 
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3. Apreciação e votação de proposta de alteração ao orçamento da receita e 

da despesa/ 2021 – revisão n,º 3; -------------------------------------------- 

4. Aprovação em minuta do ponto 3, para efeitos da sua imediata 

executoriedade, conforme artigo 57º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro;-------------------------------------------------------------------- 

E) Período de intervenção do Público. -------------------------------------------- 

A) Evocação do 32º Aniversário da Elevação da Branca à 

categoria de Vila; -------------------------------------------------------------  

- Vera Marques (PSD) – declarou o seu agradecimento a todas as pessoas 

que com o seu trabalho e de qualquer forma contribuíram para que esta conquista 

fosse possível e que permitem que a Branca continue a crescer. --------------------- 

- Jorge Almeida (CDS) – referiu que são trinta e dois anos de orgulho e 

agradecimento por uma terra que goza de uma imagem de respeito, de trabalho, 

de acolhimento a todos os que cá vivem, passam ou trabalham e de união de 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presidente da Junta de Freguesia – fez a declaração constante do 

documento junto como anexo I. --------------------------------------------------------- 

- Presidente da Assembleia de Freguesia – declarou que, subscrevendo 

tudo o que já tinha sido referido anteriormente, se prestava homenagem a todos os 

que ao longo da história da freguesia tinham tido uma intervenção mais ou menos 

visível na evolução da mesma e tinham permitido chegar ao momento atual com o 

seu trabalho e empenho pessoais em prol da comunidade, mais esperando que as 

dificuldades atualmente motivadas pela pandemia sejam rapidamente 

ultrapassadas para bem de todos. -------------------------------------------------------  

B) Expediente e informações a prestar pela Mesa------------------------ 

A Presidente da Mesa informou não haver expediente ou informações a 

prestar no período em apreço. ----------------------------------------------------------- 

C) Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------ 

- Marisa Almeida (CDS) – felicitou a Junta de Freguesia pelo aniversário da 

Vila, questionando como está a decorrer o processo de vacinação contra a COVID 

19 e, relativamente ao fecho da agência bancária do BPI no dia de hoje, referiu já 

terem sido retiradas as caixas multibanco. ---------------------------------------------  
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- Nuno Silva (CDS) – parabenizou a Freguesia por mais um aniversário e a 

Junta pelo trabalho desenvolvido por todos os seus colaboradores; elogiou a 

retirada das coberturas de amianto da Escola Básica e o apoio dado à Associação 

dos Amigos dos Animais de Albergaria; questionou ainda se já são conhecidos os 

autores dos recentes atos de vandalismo na zona desportiva e que medidas a Junta 

de Freguesia pensar tomar quanto a isso. ---------------------------------------------- 

- Vera Marques (PSD) – questionou que medidas a Junta de Freguesia já 

tomou ou pretende tomar para proteção da pista de tartan, no estádio. -------------  

Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, este referiu que 

a Branca está a ser penalizada injustamente com o encerramento do balcão do BPI 

porque os resultados que este apresentava são melhores do que alguns de sedes 

de concelho, mas a estratégia atual da instituição é esta de centralidade; a Junta 

está a desenvolver todos os esforços para ter uma nova ATM em funcionamento o 

mais rapidamente possível; esclareceu que o grupo concelhio de segurança não 

tem reunido, mas se os números da Covid 19 voltarem a aumentar essas reuniões 

serão retomadas, acrescentando que o processo de vacinação tem corrido bem e a 

Junta tem ajudado na identificação e contato com os utentes; endereçou os 

parabéns à Câmara Municipal pela candidatura aprovada que permitiu as obras de  

retirada do amianto na Escola Básica e outros trabalhos de requalificação; quanto 

ao apoio atribuído à Associação dos Amigos dos Animais, referiu que já foi 

concedida na totalidade dadas as necessidades da instituição – 50%, em ração e 

50%, em despesas de veterinário; quanto aos atos de vandalismo na zona 

desportiva, esclareceu que ocorreram logo na noite seguinte à conclusão dos 

trabalhos (pinturas), sendo que as autoridades estão a averiguar porque não se 

conseguiu identificar os responsáveis; à volta do estádio está a ser construído um 

muro, que espera que as pessoas venham a “respeitar”, apelando ainda a todos 

para que se virem alguma atitude menos correta para com os bens ou espaços 

públicos o informem disso. --------------------------------------------------------------- 

D) Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------- 

1. Apreciação e votação da ata da Assembleia anterior ------------------ 

A Presidente da Mesa esclareceu que, como habitual, a proposta da ata foi 

enviada com a devida antecedência a todos os membros para que pudessem 

apresentar sugestões de alteração. Informou ainda que, nos termos da lei, na 
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votação da ata só poderão intervir os membros que estiveram presentes na 

respetiva sessão. De seguida, passou-se à votação. ----------------------------------- 

VOTAÇÃO: Posta a votação, foi a mesma ata aprovada por unanimidade dos 

votantes. Não participou na votação, por não o poder fazer, Vera Marques, do PSD. 

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

2. Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia sobre a atividade desta e da situação financeira da freguesia ---- 

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a informação prestada 

espelha de forma muito transparente toda a atividade da Junta, mostrando-se 

disponível para os esclarecimentos necessários. --------------------------------------- 

Não havendo intervenções a registar, passou-se ao ponto seguinte. ----------- 

 

3. Apreciação e votação da proposta de alteração ao orçamento da 

receita e da despesa/ 2021 – revisão n.º 3 ------------------------------------- 

Concedida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo 

referiu que se trata dos valores recebidos da Câmara Municipal relativos à 

colocação de coberturas nas escolas e construção do passeio na estrada de ligação 

de Albergaria-a-Nova a Soutelo, referindo estar disponível para os esclarecimentos 

que os membros solicitassem. ----------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções a registar, passou-se à votação. -------------------- 

VOTAÇÃO: Posta a votação, a Proposta de alteração ao orçamento da receita 

e da despesa/ 2021 – revisão n.º 3, foi a mesma aprovada por maioria, com 8 

(oito) votos a favor, de todos os membros do CDS, e 1 (uma) abstenção, de Vera 

Marques, do PSD. ------------------------------------------------------------------------- 

4. Aprovação em minuta do ponto 3, para efeitos da sua imediata 

executoriedade, conforme artigo 57.º, número 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ------------------------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: Posta à votação, a ata em minuta foi aprovada por unanimidade. 

E) Período de intervenção do Público -------------------------------------- 
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Solicitou a palavra Óscar Mortágua, das Eiras, referindo que o aniversário da 

elevação a vila não é do conhecimento geral da população pelo que propôs que 

fossem colocados cartazes alusivos nos placards instalados nos lugares da 

freguesia; quanto ao encerramento do balcão do BPI, referiu que não é bom para a 

freguesia e obriga à deslocação das pessoas para outras localidades, sendo que 

uma caixa ATM é muito precisa cá; questionou ainda se e para quando está 

prevista a inauguração do espaço da “Vila da Branca” e se há evolução quanto à 

situação da UOPG, das Laginhas. -------------------------------------------------------- 

Respondendo, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que no que 

toca à celebração do aniversário da Vila, a opção deste Executivo foi assinalar de 

cinco em cinco anos de forma mais vincada, embora respeite outras formas de 

pensar, de qualquer modo, no momento atual não seria possível fazer-se de outra 

forma dadas as limitações impostas; quanto ao encerramento do balcão bancário, 

informou que apenas soube disso há duas semanas quando se deslocou às 

instalações para tratar de assuntos próprios, e agora tem informação certa de que 

não irá reabrir, daí estar a tratar-se de instalar uma outra caixa ATM nas 

imediações da Junta; o espaço da “Vila da Branca” não foi inaugurado porque não 

se viu necessidade disso já que as obras falam por si e demonstram o trabalho feito 

pela Junta; quanto à UOPG, esclareceu que, embora a Junta de Freguesia pouco ou 

nada possa fazer nesta matéria, está prevista no PDM e só se houver nova revisão 

do mesmo é que poderá ser retirada, além de que são necessários pareceres e 

informações de uma série de entidades da administração central e que demoram a 

ser obtidos, pelo que tudo contribui para ser um processo demorado, 

acrescentando ainda que deverá ser por falta de experiência politica que este tipo 

de pergunta lhe é sucessivamente colocado. ------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a presença de 

todos, dando assim por encerrada a sessão eram vinte horas. ------------------------ 

Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pela Mesa.----------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

__________________________________________________________  

 

A 1ª Secretária  

 

 

___________________________________________________________ 

 

A 2ª Secretária  

 

 

___________________________________________________________ 

 


