
Ata n.º 66 

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

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e 

vinte minutos, na sede da Junta de Freguesia da Amoreira, sita na Praça Doutor Azeredo 

Perdigão, número um, reuniu a Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um – antes da ordem do dia; Ponto dois – apreciação e eventual aprovação da 2.ª 

Revisão ao Orçamento e Plano para 2014; Ponto três - apreciação e eventual aprovação do 

regulamento de atribuições de prémios de mérito/excelência aos alunos do Complexo do 

Furadouro que pertençam à Freguesia; Ponto quatro – informação do Presidente da Junta de 

Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto cinco – depois da ordem do dia. O senhor 

Presidente da Assembleia deu início à reunião, lendo a ordem de trabalhos.-------------------------- 

Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra a secretária Olga Prada e o deputado Luís 

Pereira. A secretária Olga Prada referiu que embora tenha feito parte da organização dos 

eventos promovidos pela Junta de Freguesia ainda não tem conhecimento das contas de 

nenhum deles, pelo que pede esclarecimento a este respeito. O deputado Luís Pereira solicitou 

informação relativa às seguintes situações: (i) para quando a colocação das árvores nos 

canteiros da EN114, (ii) já houve deliberação da Câmara Municipal relativamente à questão 

dos ecopontos, (iii) tem ouvido queixas da população quanto à limpeza das ruas e de sarjetas, 

(iv) os bancos de jardim colocados no Vale Verde estão em condições débeis, (v) a Junta de 

Freguesia já tem conhecimento do projeto da Casa das Matildinhas, (vi) qual a situação da 

ciclovia, (vii) qual a situação do médico da extensão do Centro de Saúde, (viii) teve 

conhecimento que a Junta de Freguesia está a identificar locais históricos, que locais são esses, 

(ix) haverá a possibilidade de instalar, no parque verde, equipamentos para atividades radicais, 

(x) estão definidos os limites administrativos da freguesia, (xi) já existe algum projeto para a 

escola de Vale Janelas, (xii) o executivo da Junta de Freguesia tem alguma informação 

relativamente à colocação de professores no Complexo do Furadouro, (xiii) situação dos 

semáforos da EN114 que continuam sem funcionar, (xiv) é necessária a execução de passeio 

na EN114 entre a casa social e a Rua da Silveira, assim como, uma passadeira no cruzamento 

para o Bairro da Eira, (xv) a execução das lombas é boa ideia, no entanto, considera que estão 



muito altas, (xvi) na última reunião foi dito que iria haver um documento sobre o Festival da 

Ginja já foi produzido.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia tomou da palavra informando que a Junta de 

Freguesia investiu no Festival da Ginja, principalmente pelas pessoas e como apoio à 

criatividade, tendo efectuado um investimento de cerca de 8.000€. A Feira do Livro gerou 

cerca de 100€, que foram investidos em livros para o Jardim de Infância da Amoreira. 

Seguidamente esclareceu as questões levantadas pelo deputado Luís Pereira: (a) as árvores 

ainda não foram adquiridas, de qualquer forma há um tempo próprio para a plantação que 

terá de ser respeitado, (b) está planeada a intervenção nos bancos de jardim do Vale Verde; (c) 

relembrou que a Casa das Matildinhas é da Câmara Municipal e que o dono da obra é também 

esta instituição, sendo que esta irá dar o usufruto desse espaço à Junta de Freguesia para 

instalar a sua nova sede, informou ainda que já viu o projeto da Casa das Matildinhas, embora 

de forma informal, pois a Câmara Municipal ainda não apresentou o projeto à Junta de 

Freguesia, (d) a Junta de Freguesia de Amoreira já efetuou o pedido à Câmara Municipal para a 

execução da ciclovia, conjuntamente com as Juntas de Freguesia do Vau e do Olho Marinho, 

(e) no que diz respeito à situação do centro de saúde, informou que a médica substituta está a 

prestar um bom serviço estando os utentes satisfeitos, no entanto, a baixa do Dr. Luzio 

termina no dia 30 de setembro o que impossibilita a contratação de médico substituto, mais 

uma vez o Presidente da Junta de Freguesia vai reunir com a Dr.ª Ana Paula Pisco, diretora do 

ACES Norte, para tentar resolver esta questão, (f) a Junta de Freguesia não está a inventariar 

ou a identificar locais históricos, mas sim, está a planear executar uma placa informativa sobre 

a arquitetura e história da Igreja da localidade, (g) a instalação de uma área para atividades 

radicais no parque verde é uma possibilidade a considerar, no entanto a Junta de Freguesia 

tem prevista a edificação de um campo de ténis para este local, (h) a questão dos limites 

administrativos da Freguesia de Amoreira está estabilizada, embora aquando das obras da 

rotunda perto do Complexo do Furadouro, o marco foi colocado no local errado, a 

regularização desta situação já foi solicitada à Câmara Municipal, (i) não existe ainda projeto 

para a escola de Vale de Janelas, todavia o senhor Presidente pensa que uma escola de surf 

podia funcionar bem neste local, (j) a Junta de Freguesia não tem conhecimento oficial sobre a 

colocação dos professores, pensa-se que estes deverão apresentar-se ainda esta semana, (k) 

as questões colocadas relativamente às intervenções na EN114 são da competência das 



Estradas de Portugal, entidade à qual a Junta de Freguesia já submeteu diversos pedidos e 

alguns ainda estão sem resposta, (l) quanto à lomba da Rua Dr. Formosinho Sanches a situação 

vai ser retificada por forma à transição ser mais suave.----------------------------------------------------- 

A respeito da escola de Vale de Janelas a secretária Olga Prada referiu que à semelhança de 

outros espaços em Óbidos, existe a possibilidade da Câmara Municipal abrir concurso para a 

concessão do espaço, sendo que este concurso segue orientações pré-definidas pela Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia, e seria do interesse da Freguesia que a Junta de Freguesia 

fizesse parte do júri do concurso.--------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia trouxe também à reflexão da Assembleia que 

solução existe para o problema da ocupação indevida do espaço dos bancos da extensão do 

Centro de Saúde. Os jovens que frequentam esse espaço deixam o local sujo e fazem muito 

barulho, sendo que já existem diversas queixas apresentadas à GNR que nem sempre tem 

agido em conformidade. Após debate dos presentes na reunião concluiu-se que este assunto 

deve ter uma reflexão mais profunda e no futuro ser um ponto da ordem de trabalhos para 

deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois - O senhor Presidente de Junta de Freguesia informou que a 2.ª Revisão ao 

Orçamento e Plano para 2014 se deve ao facto de ter estado previsto o apoio da Junta de 

Freguesia ao CSCRA, ao GDA e aos Bombeiros, mas não existir apoio previsto em orçamento à 

Fábrica da Igreja. Assim, e porque há a necessidade de adquirir novos sinos para a Igreja, a 

Junta de Freguesia transferiu 1.200€ da rúbrica de manutenção do cemitério, para o apoio à 

aquisição dos sinos. Foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo sido 

aprovado por maioria, com a abstenção do deputado Luis Pereira.-------------------------------------- 

Ponto Três – A pedido do senhor Presidente de Junta de Freguesia à mesa da Assembleia, a 

senhora Mara Marques foi chamada a apresentar o regulamento de atribuições de prémios de 

mérito/excelência aos alunos do Complexo do Furadouro que pertençam à Freguesia. A 

senhora Mara Marques informou que o regulamento foi trabalhado conjuntamente com o 

Prof. Fernando e que seguiu o modelo do regulamento de parceria da Escola Josefa de Óbidos 

com o Rotary Club das Caldas. Informou ainda que por opção não se nomearam os prémios 

pois entenderam que estes dependem diretamente da idade dos premiados, este ano o 

regulamento apenas se aplica aos alunos do Complexo do Furadouro, mas equaciona-se a 



possibilidade de futuramente poderem ser incluídos os alunos da Freguesia da Amoreira que 

frequentem a Escola Josefa de Óbidos. A intenção da Junta de Freguesia é dar continuidade a 

este projeto, embora se preveja a aprovação anual do regulamento. Foi colocada a votação 

nominal a aprovação deste documento tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------- 

Na sequência da aprovação deste regulamento a secretária Lúcia Guincho referiu que a melhor 

aluna de 12.º ano da Escola Josefa de Óbidos é da Amoreira. Ficou decidido dar destaque a 

esta questão na Revista da Freguesia.---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – Neste ponto o Presidente da Junta de Freguesia apresentou a seguinte 

informação à Assembleia de Freguesia: (i) a Junta de Freguesia encontra-se a realizar o 

transporte de uma menina do Olho Marinho para a CERCIP e de duas meninas do Jardim de 

Infância que residem no Sobral; (ii) tal como já tinha referido anteriormente, vai reunir na 

próxima quarta-feira com a Dr.ª Ana Paula Pisco a respeito da situação da extensão do Centro 

de Saúde; (iii) a festa foi organizada conjuntamente pela Junta de Freguesia, GDA e CSCRA, 

sendo que coube a cada parte um ganho de 300€, que a Junta de Freguesia vai investir num 

lava loiças que ficará à disposição de novas comissões organizadoras da festa; (iv) foram 

executados diversos calcetamentos na Freguesia e vai ser retificada a lomba da Rua Dr. 

Formosinho Sanches; (v) a Câmara Municipal de Óbidos tem em dívida o pagamento do mês 

de agosto; (vi) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral de Depósitos – 

14.779,09€ - Caixa Agrícola – 4.958,07€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.004,44€ - BPI – 5.409,02€ - 

numerário – 395,98€, num total de 31.546,60€; (ix) a junta de Freguesia tem pagamentos 

pendentes no valor de 740,36€.----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco – depois da ordem do dia inscreveram-se para tomar da palavra a secretária Olga 

Prada e o deputado Paulo Oliveira. Tomou da palavra a secretária Olga Prada para apresentar 

à consideração da Assembleia de Freguesia e da Junta de Freguesia duas questões: (i) 

considera importante a realização de um orçamento participativo para a Amoreira, fez alusão 

a diversos projetos que acha muito interessantes que têm surgido na sequência de 

orçamentos participativos, como é o caso, nas caldas da Rainha, do projeto Silos; (ii) a 

velocidade a que os veículos circulam dentro da aldeia é uma questão preocupante de 

segurança, por este facto sugere a realização de uma Plano de Tráfego/Mobilidade, que seja 

elaborado por profissionais de trânsito e desenho urbano, considera que a elaboração deste 



plano e das subsequentes obras a realizar poderão ser alvo de uma candidatura da Junta de 

Freguesia ou da Câmara Municipal a fundos da União Europeia. Seguidamente tomou da 

palavra o deputado Paulo Oliveira que referiu a possibilidade de se entrevistar ou dar destaque 

aos jovens da Amoreira que praticam desporto, como forma de também poderem incentivar 

outros jovens para a prática desportiva. ------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às 

vinte e duas horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente 

lida e assinada por todos os presentes.-------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Henriques:_______________________________________________________________ 

Olga Prada:___________________________________________________________________ 

Lúcia Guincho:_________________________________________________________________ 

LuísPereira:___________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira:_________________________________________________________________ 

Marina Brás:___________________________________________________________________ 

 


