
Ata n.º 68 

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

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, 

no Polo Cultural da Amoreira (antiga Escola Primária), sito na Rua dos Arrabaldes, n.º 10, reuniu a 

Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto um – antes da ordem do dia; 

Ponto dois – Apreciação e eventual aprovação dos documentos de Prestação de Contas referentes 

ao ano de 2014; Ponto três - Apreciação e eventual aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Plano 

para 2015; Ponto quatro – Apreciação da atualização do Inventário da Junta de Freguesia de 

Amoreira; Ponto cinco - Apreciação e eventual aprovação do Protocolo de Parceria entre a 

Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos (AFCO) e a Freguesia de Amoreira; Ponto Seis - 

Apreciação e eventual aprovação do Protocolo de Cooperação entre a Freguesia de Amoreira e a 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; Ponto Sete - Apreciação 

e eventual aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Centro Social Cultural e Recreativo da 

Amoreira e a Freguesia de Amoreira; Ponto Oito - Informação do Presidente de Junta de Freguesia à 

Assembleia de Freguesia; Ponto Nove – depois da ordem do dia. Estiveram ausentes, a segunda 

secretária Lúcia Guincho e a deputada Marina Brás. Na presente reunião o deputado Luís Leonardo 

assumiu as funções de segundo secretário. O Presidente da Assembleia deu início à reunião, lendo a 

ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia de Freguesia informou que havia correspondência enviada pelo 

Tribunal de Contas cujo assunto é a prestação de contas do exercício de 2014 ao Tribunal de 

Contas. Dada a extensão do documento o Presidente da Assembleia de Freguesia considerou 

mais acessível a digitalização do documento e a respetiva disponibilização, por via eletrónica, 

aos membros desta Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra a secretária Olga Prada, o deputado Paulo Oliveira 

e o deputado Luís Pereira. A secretária Olga Prada solicitou informação a respeito das seguintes 

questões: (i) qual a agenda para os eventos promovidos pelo Polo Cultural da Amoreira, (ii) no âmbito 

do protocolo de cooperação com o CSCRA já existem intervenções a habitações assinaladas, (iii) 

esclarecimento sobre o âmbito do protocolo de parceria com a AFCO e o custo para a freguesia, (iv) 

apresentação de contas do evento da Feira do Livro, (v) já existe data para o início da discussão 

pública da revisão do PDM, (vi) o inquérito lançado na revista sobre o cemitério foi apresentado em 

mais alguma plataforma e já houve alguma participação. Às questões anteriores a secretária Olga 



Prada acrescentou três sugestões, reforçando que duas delas já tinham sido apresentadas em sede 

de presente Assembleia: (a) sugeriu o lançamento de um orçamento participativo na freguesia, 

referindo quando se falou sobre este assunto na Assembleia, o Senhor Presidente da Junta referiu 

que havia pouco tempo para executar este projeto, e questionou se neste momento, com mais 

tempo, haverá condições e motivação do executivo para levar a cabo o projeto, (b) considera 

importante alargar a abrangência da Assembleia de Freguesia, assim, voltou a sugerir a execução de 

uma simulação de uma reunião de Assembleia de Freguesia no contexto escolar do Complexo do 

Furadouro, com a participação dos alunos, (c) considera importante que se elabore um Código de 

Conduta, contendo regras de boa convivência em comunidade na freguesia de Amoreira, sendo que 

algumas dessas regras correspondem ao bom senso, mas que nunca é demais reforçar. A secretária 

Olga Prada disponibilizou-se para ajudar a Junta de Freguesia no projeto do orçamento participativo.- 

O deputado Paulo Oliveira começou por dar os parabéns pelo Protocolo de Cooperação com o 

CSCRA, que considera muito positivo para a comunidade. Pediu esclarecimento a respeito da alínea 

b), do ponto 2 – “Informar previamente o CSCRA da necessidade de eventuais aquisições de materiais 

ou equipamentos por parte dos utentes e respetivo custo financeiro.”.--------------------------------------- 

Antes de passar a palavra ao deputado Luís Pereira, pelo número de questões colocadas, o senhor 

Presidente da Junta respondeu às questões que lhe foram colocadas até ao momento. Relativamente 

às questões sobre o Protocolo de Cooperação com o CSCRA informou que já foram executadas 

algumas intervenções, nomeadamente na reparação de uma escada de acesso a uma habitação e a 

limpeza de uma fossa, referindo que o protocolo abrange pequenas reparações, para as quais a Junta 

de Freguesia contribui com a mão-de-obra, sendo que, no caso de as obras não envolverem 

significativos custos de material poderão ser custeadas pela Junta de Freguesia. No que respeita à 

agenda cultural do Polo Cultural da Amoreira salientou que no próximo dia 4 de maio irá iniciar um 

Contrato Emprego-Inserção (CEI), que tem como objetivo o desenvolvimento de eventos neste Polo. 

Foram vendidos na Feira do Livro cerca de 1.400€; todavia pelos investimentos realizados em 

material de divulgação e identificação, o saldo total foi de cerca de 100€ negativos. A última 

informação que teve relativamente ao processo de revisão do PDM é que a discussão pública deverá 

iniciar-se entre os dias 13 a 15 de maio, e haverá discussão em todas as freguesias. Não houve 

qualquer sugestão apresentada no âmbito do inquérito lançado na Revista a respeito do cemitério. 

Quanto ao orçamento participativo considera em aberto a sua possibilidade, sendo que tem de ser 

equacionada a sua viabilidade, pois os projetos apresentados terão de ser validados por um júri. Julga 

pertinente a elaboração de um Código de Conduta, sendo que poderia até ajudar a resolver algumas 



situações mais complicadas que existem na aldeia, como por exemplo, o facto que continuarem a 

ser levados cães para o Parque do Rio ou a degradação e desordem que recorrentemente ocorrem 

no espaço dos bancos da extensão do Centro de Saúde da Amoreira.-------------------------------------- 

A questão da degradação do espaço dos bancos da extensão do Centro de Saúde suscitou bastante 

discussão e reflexão entre os presentes, sendo considerado por todos uma situação inaceitável e que 

é importante resolver. Numa tentativa de alertar para esta situação, tanto a população em geral, 

como também, os autores da ocupação indevida deste espaço, o deputado Luís Leonardo sugeriu a 

elaboração de um comunicado da Junta de Freguesia à população. O deputado Paulo Oliveira propôs 

a integração desse comunicado na revista da freguesia, destacando-se paralelamente a este caso de 

utilização imprópria do espaço público, alguns bons exemplos que contrastem com mesmo. A 

sugestão foi aceite por todos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado Luís Pereira iniciou a sua intervenção apresentando uma saudação ao 25 de abril e ao 

que ele representa, felicitando também os autarcas, em especial os da presente autarquia. De 

seguida apresentou as seguintes questões: (i) o Presidente da Assembleia de Freguesia analisou a 

questão que ficou de confirmar a respeito da eleição dos representantes da Freguesia de 

Amoreira na Associação de Freguesias de Óbidos; (ii) como está o projeto da ciclovia que liga a 

aldeia da Amoreira ao complexo do Furadouro; (iii) como se encontra a situação do passeio da 

EN114, entre a habitação social e a Rua da Silveira; (iv) uma vez que se aproxima o início da 

época balnear, estão marcadas algumas inspeções às arribas; (v) existem desenvolvimentos 

relativamente à ocupação da Escola de Vale de Janelas; (vi) na sequência dos Censos Sénior 

desenvolvidos pela GNR a Junta de Freguesia tem mantido contacto com os idosos dispersos 

pela freguesia; (vii) qual a agenda do Polo Cultural, a partir de maio.------------------------------------ 

O senhor Presidente da Junta respondeu às questões que lhe foram colocadas pelo deputado Luís 

Pereira. O CEI que vai ser realizado com o Sr. António Rodrigues vai permitir que este desenvolva e 

promova o Polo Cultural da Amoreira, sendo que irá ser trabalhada uma agenda de eventos a partir 

da data de início do CEI (4 de maio). A GNR fez um levantamento dos casais em que residem idosos 

sozinhos. Na terceira terça-feira de cada mês reúnem-se as forças vivas do concelho de Óbidos, nas 

quais está representada a GNR, para discutir questões sociais problemáticas. Nestas reuniões são 

abordadas as situações de idosos que necessitam de algum tipo de apoio, sendo que, tanto a GNR 

partilha informação com a Junta de Freguesia, como a Junta de Freguesia auxilia na identificação de 

algumas situações problemáticas. Vai ser realizada pulverização na EN114, mesmo sendo esta via de 



jurisdição da empresa Estradas de Portugal, pois esta última não realiza os trabalhos de limpeza 

como seria desejável, prejudicando a circulação e segurança dos residentes. Foi aprovado ontem, 

em reunião de Assembleia Municipal, o projeto da ciclovia, que a Câmara pretende que seja 

municipal, abrangendo todas as freguesias do concelho. A obra ficará a cargo das Juntas de 

Freguesia, que vão receber da Câmara Municipal o valor necessário à execução dos projetos.--------- 

Antes de passar ao seguinte ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia 

informou que de acordo com o ponto 1, do artigo 7.º dos Estatutos da Associação de Freguesias 

do Concelho de Óbidos – “A Assembleia Interfreguesias é constituída por dois representantes de 

cada freguesia associada, sendo um o presidente ou seu substituto e o segundo um vogal da 

Junta por ela designado.” – considera que a representação da Freguesia da Amoreira na referida 

Associação é legítima, não contrariando a lei geral e específica sobre esta matéria, embora o 

deputado Luís Pereira apresente o argumento de que não é clara esta legitimidade de acordo 

com a leitura da alínea h), do artigo 6.º do regimento da presente Assembleia de Freguesia em 

conjunto com o ponto 1, do artigo 108º do Decreto-Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------- 

Ponto Dois - O senhor Presidente de Junta de Freguesia informou que o orçamento representa um 

total de despesas e de receitas de 140.000€. Não houve questões colocadas relativamente aos 

documentos apresentados. Foram colocados a votação nominal a aprovação os referidos 

documentos tendo sido aprovados por maioria, com a abstenção do deputado Luís Pereira e sem 

votos contra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Três – O senhor Presidente de Junta de Freguesia apresentou a 1.ª Revisão ao Orçamento e 

Plano para 2015, não tendo sido apresentadas questões, foi colocada a votação nominal a aprovação 

deste documento tendo sido aprovado por maioria, com a abstenção dos deputados Luís Pereira e 

Paulo Oliveira e sem votos contra.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – O senhor Presidente de Junta de Freguesia apresentou Inventário da Junta de 

Freguesia de Amoreira, não tendo havido questões colocadas pelos presentes.---------------------------- 

Ponto Cinco – O senhor Presidente de Junta de Freguesia referiu que este protocolo vai facilitar a 

gestão do processo de abertura da sepultura, sendo que irá também permitir que a Associação de 

Freguesias do Concelho de Óbidos ganhe algum dinheiro com o serviço, que foi contratualizado a 

uma empresa por via de concurso público. Desta forma, a Junta de Freguesia da Amoreira, como 

associada, também beneficia desta situação, uma vez que por via deste incremento financeiro não 



se prevê aumento das quotas mensais pagas à Associação. Foi colocada a votação nominal a 

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

Ponto Seis – O senhor Presidente de Junta de Freguesia informou que o Protocolo com a 

Universidade Nova de Lisboa vai permitir obter um estudo aprofundado da freguesia da Amoreira. 

Na sequência deste protocolo já houve uma visita à freguesia, de um grupo de 58 alunos e duas 

professoras. Este estudo vai ser repartido em quatro áreas: agricultura, industria, equipamentos 

sociais e turismo. O protocolo não implica despesas para a Junta de Freguesia, com a exceção do 

autocarro que alugou para a visita de trabalho (com um custo de cerca de 400€), pois a Câmara 

Municipal não conseguiu disponibilizar nenhum meio de transporte. Apresentou agradecimentos às 

professoras envolvidas no projeto e às técnicas da Câmara que forneceram a informação solicitada 

pelo grupo de trabalho. Referiu ainda, que a partilha de informação por parte da Câmara Municipal 

estava a ser um pouco complicada inicialmente, mas que tudo se acabou por resolver, quando o 

executivo da Câmara Municipal foi sensibilizado para a importância desta iniciativa, assim como para 

o interesse da partilha de informação e correspondente incremento na qualidade do trabalho final. 

Foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo sido aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Sete – O senhor Presidente de Junta de Freguesia salientou que o protocolo foi sendo 

apresentado e discutido na sequência das questões levantadas pelo deputado e pela secretária, no 

primeiro ponto da ordem de trabalhos. Reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo 

CSCRA, sendo uma associação que merece o apoio, não só da Junta de Freguesia, mas também de 

toda a população. Neste sentido, incentivou a que todos participem na festa de aniversário desta 

instituição, que vai decorrer no próximo dia 1 de maio. Não tendo havido mais questões colocadas 

pelos presentes, foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo sido aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Oito – Neste ponto o Presidente de Junta de Freguesia apresentou a seguinte informação à 

Assembleia de Freguesia: (i) felicitou a Marina Brás, sócia gerente da empresa Frutóbidos, pela 

distinção com a insígnia Mulher 2015, atribuída pela associação Óbidos.com; (ii) agradeceu a 

colaboração da Eng.ª Olga Prada que fez a ligação entre a Junta de Freguesia e a Universidade Nova 

de Lisboa, permitindo a celebração do Protocolo de Colaboração entre as duas instituições; (iii) o CEI 

do Sr. António Rodrigues inicia no próximo dia 4 de maio; (iv) a Junta de Freguesia está a acolher um 

estagiário (estágio curricular, sem custos); (v) está a ser construído um armazém nas traseiras do 

cemitério; (vi) foram construídas dez mesas em madeira para os expositores do Festival da Ginja; (vii) 



a Junta de Freguesia solicitou dois CEI para a execução das flores decorativas do Festival da Ginja, no 

entanto, anulou estas candidaturas, uma vez que um grupo de senhoras ajudou na sua elaboração, 

sendo que desde já a Junta de Freguesia agradece a sua colaboração; (viii) na sequência do ponto 

anterior, apenas foi necessário realizar o CEI da Sra. Adelaide Ferreira; (ix) no que respeita às contas 

da Junta de Freguesia: Caixa Geral de Depósitos – 25.954,14€ - Caixa Agrícola – 7.705,64€ - Caixa 

Agrícola (Prazo) – 6.013,64€ - BPI – 2.307,43€ - numerário – 1.388,60€.-------------------------------------- 

Ponto Nove – Depois da ordem do dia inscreveu-se para tomar da palavra a secretária Olga Prada, 

que apresentou a sua preocupação relativamente à reabilitação e requalificação dos espaços da 

aldeia. Expôs, que houve uma abertura na legislação relativamente à criação de Áreas de Reabilitação 

Urbana, que permitiam no futuro a apresentação de uma candidatura aos fundos comunitários, que 

considerava uma grande oportunidade para a aldeia da Amoreira. Todavia, o senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos, referiu na Reunião de Câmara descentralizada, que ocorreu na 

Amoreira a 20 de março, que essa legislação não foi aprovada com as orientações que se esperava, 

e apenas podem ser consideradas Áreas de Reabilitação Urbana, para fins de candidatura a fundos 

comunitários, as sedes de município. O senhor Presidente de Junta mencionou ainda, que mesmo 

para as sedes de município da região Oeste, o valor global disponível é muito reduzido, pelo que 

muitas ficarão de fora.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

três horas e quinze minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente lida e assinada 

por todos os presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Henriques:_______________________________________________________________ 

Olga Prada:___________________________________________________________________ 

LuísPereira:___________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira:_________________________________________________________________ 

Luís Leonardo:_________________________________________________________________ 

 


