
Ata n.º 69 

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

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 do Protocolo de Cooperação entre a Junta de 

Freguesia e a ULTRIPLO Lda; Ponto três – Apreciação e eventual aprovação do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com o Município de Óbidos no âmbito da obra 

de Ecopista Furadouro/Amoreira; Ponto quatro - Apreciação e eventual aprovação da 2.ª Revisão ao 

Orçamento e Plano para 2015; Ponto cinco - Informação do Presidente de Junta de Freguesia à 

Assembleia de Freguesia; Ponto Seis – depois da ordem do dia. Esteve ausente o deputado Luís 

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

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

o deputado Luís Pereira e o Senhor Fernando Horta. O Presidente da Assembleia informou que, de 

acordo com o regimento da presente Assembleia, a intervenção do público ocorre no ponto depois 

da ordem do dia; no entanto, questiona a Assembleia se alguém se opõe a que se altere a ordem de 

intervenção do público, possibilitando ao Senhor Fernando Horta usar da palavra neste ponto, uma 

vez que poderá não ter oportunidade de ficar até ao final da reunião. Colocada a questão aos 

elementos presentes ninguém se opôs a esta alteração. Todavia, na sequência deste facto o 

Deputado Luís Pereira afirmou que se devia alterar o regimento nesta questão, tal como também já 

ocorreu na Assembleia Municipal, permitindo que o público possa usar da palavra antes da ordem 

do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Paulo Oliveira deu os parabéns à Junta de Freguesia e colaboradores pela organização 

do Festival da Ginja e desejou que este evento se realize por muitos anos. Relativamente ao 

Protocolo entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal questionou se a adjudicação da obra vai 

ser por via de concurso público ou por ajuste direto e quem é que vai gerir o material e recursos 

humanos. O Senhor Presidente da Junta respondeu que ainda não está definida a forma de 

adjudicação, sendo que será a Junta de Freguesia a gerir a empreitada, com o auxílio técnico da 

Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Secretária Olga Prada questionou se já havia agenda para os eventos do Polo Cultural nos próximos 

meses. Apresentou uma proposta à Assembleia de Freguesia para que a próxima reunião de 



Assembleia ocorra num Sábado, por forma a possibilitar a maior adesão da população, uma vez que 

até ao momento as reuniões têm sido em dias de semana. Globalmente os presentes consideraram 

que o dia da reunião não influencia a participação do público; no entanto caso se mantenha a hora 

da reunião, ou seja, não seja em horário laboral, pois o Deputado Paulo Oliveira e a Secretária Lúcia 

Guincho trabalham ao Sábado, nenhum dos presentes se opôs. Sugeriu a realização de um roteiro 

da Freguesia, por forma a que no próximo Festival da Ginja a Junta de Freguesia possa oferecer novas 

experiências aos visitantes. Referiu que está disponível para colaborar com a Junta de Freguesia para 

a concretização deste roteiro. Salientou a sua satisfação pelo envolvimento da comunidade na 

realização do Festival da Ginja, tanto ao nível da participação na elaboração das flores e restante 

decoração do recinto, como durante o próprio evento. Deu os parabéns à Junta de Freguesia pela 

organização, destacado o fator de integração social também promovido por esta, uma vez que 

ocupou durante alguns meses uma desempregada da freguesia.----------------------------------------------- 

O Deputado Luís Pereira começou por dar os parabéns à Junta de Freguesia pela organização do 

Festival da Ginja. Seguidamente solicitou os seguintes esclarecimentos ao Senhor Presidente de 

Junta: (i) evolução do projeto da Casa dos Seixos futura sede da Junta de Freguesia; (ii) execução do 

Plano de Rega da Baixa da Amoreira e de Óbidos; (iii) estado da fiscalização das arribas, dado que já 

iniciou a época balnear; (iv) agenda do Pólo Cultural; (v) a recolha de pilhas e vidros continua a ser 

deficiente; (vi) as entidades responsáveis estão a realizar alguma melhoria da segurança na EN114, 

entre a “Casa Social” e a Rua do Silveira; (vii) já foi atribuído o prémio de mérito escolar no âmbito 

do regulamento aprovado nesta Assembleia; (viii) no âmbito da discussão pública da revisão PDM 

vai haver alguma reunião na Freguesia de Amoreira; (ix) considera que o estudo realizado pelos 

alunos da Universidade Nova de Lisboa, sobre a Freguesia da Amoreira, é muito positivo, e pergunta 

se será possível disponibilizar o estudo a todos os Amoreirenses, relativamente à apresentação 

pública do estudo a hora escolhida não foi oportuna, se fosse uma hora mais tarde teria sido melhor; 

(x) já foram atribuídos apoios no âmbito do Enxoval do Bebé da Junta de Freguesia de Amoreira; (xi) 

dado que se aproxima um novo período eleitoral, quando estarão disponíveis para consulta as 

atualizações dos cadernos eleitorais.---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta respondeu às questões colocadas: (a) estão a ser elaborados os 

projetos de especialidades da Casa do Seixo, pelo Rui Duque; (b) existe sinalização de 20 em 20 

metros nas arribas da Freguesia; (c) a agenda de eventos do Polo Cultural já está definida até ao final 

do ano, de forma geral os temas dos eventos serão os seguintes: arte ao Domingo, olhar a fotografia, 

domingo musical, exposições artísticas, feira de trocas, poesia de viva voz, domingo dos netos e dos 



avós, “matinée”, feira de alfarrabistas, exposição de fanzines, domingo literário, 3.ª feira do Livro da 

Amoreira; (d) relativamente à questão da segurança na EN114, a Junta de Freguesia contactou a 

empresa Estradas de Portugal, delegação de Leiria, que afirmou que limpa as bermas da estrada com 

periodicidade de cerca de 3 meses, estando atualmente a proceder à referida limpeza; (e) foram 

colocados mais contentores de vidro na aldeia da Amoreira, o pilhão que está localizado na Rua da 

Mina está sempre vazio, pelo que não se considera necessária a colocação de mais equipamentos; 

(f) o prémio de mérito escolar ainda não foi atribuído uma vez que ainda nem todos os alunos têm 

notas atribuídas, no entanto o Prof. Artur, Diretor do Agrupamento, está a cargo dessa tarefa; (g) em 

sede de discussão pública da revisão do PDM haverá uma reunião na Freguesia de Amoreira; (h) a 

hora da apresentação dos trabalhos dos alunos da Universidade Nova de Lisboa foi a possível, dado 

os constrangimentos na deslocação para suas casas de alguns estudantes e de acordo com as 

agendas das professoras; (i) foi atribuído a dois bebés o incentivo no âmbito do Enxoval do Bebé da 

Amoreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Fernando Horta, que, na 

sequência da proposta da Secretária Olga Prada, questionou se as datas das reuniões de Assembleia 

poderiam ser divulgadas noutros locais para além da Junta de Freguesia. O Senhor Fernando Horta 

deu um voto de louvor ao Senhor Presidente da Junta pelo site da Junta de Freguesia que considera 

ser de grande qualidade, referindo a identificação das Quintas da Freguesia e a correção de algumas 

referências históricas que se encontravam mal identificadas. A respeito desta última questão 

mencionou que se encontra em falta a identificação da Quinta das Figueiras, que data de 1718, 

segundo os registos que encontrou. Ofereceu à Junta de Freguesia um livro de sua autoria intitulado 

“O imposto decimal na freguesia da Amoreira”. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu 

a oferta e esclareceu que os editais das sessões de Assembleia de Freguesia são distribuídos também 

pelos cafés, tendo a Secretária Olga Prada acrescentado que pública a data e hora também no grupo 

do facebook dos Amoreirenses.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Dois - O senhor Presidente de Junta de Freguesia informou que já há alguns anos procurava 

uma empresa que tivesse interesse em colocar um contentor de roupa e calçado na Amoreira. 

Contactou a empresa ULTRIPLO que se mostrou interessada em realizar o protocolo. O local para a 

colocação do contentor ainda não está definido, mas considera que fará sentido este ficar perto do 

Centro de Saúde, pela acessibilidade que o local tem. A Secretária Olga Prada referiu que, uma vez 

que não conhecia a empresa, foi pesquisar o seu site, sendo que o mesmo não contém informação a 

respeito dos sócios da empresa, nem da equipa de recursos humanos; refere também que no site da 



empresa é apresentado que 60% do material é reutilizado, desta percentagem o excedente é 

exportado para suportar os custos da atividade. Relativamente a esta questão, da venda do material 

excedente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu que não vê qualquer inconveniente, 

e considera que a Freguesia da Amoreira ficará bem fornecida com este novo serviço uma vez que o 

protocolo inclui a cedência de algumas das melhores roupas à Junta de Freguesia. Foi colocada a 

votação nominal a aprovação do protocolo tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------- 

Ponto Três – Relativamente ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com o 

Município de Óbidos no âmbito da obra de Ecopista Furadouro/Amoreira a Secretária Olga Prada 

questionou se, sendo o contrato de dois anos, uma vez que nos encontramos a meio de 2015, não 

deveria ter a duração até 2017. Solicitou ainda esclarecimento quanto ao modo de pagamento, pois 

a cláusula 9.ª refere o pagamento mensal em duodécimos e a cláusula 6.ª refere o pagamento 

através da apresentação de autos de medição e respetivas faturas. O Senhor Presidente de Junta de 

Freguesia informou que o prazo dos dois anos termina em 2016, uma vez que é no final desse ano 

que se prevê concluída a obra. A respeito da forma de pagamento é também uma questão em que a 

Junta de Freguesia tem dúvidas, sendo que a Diretora Financeira da Câmara Municipal irá esclarecer 

esta questão na próxima sexta-feira. O Deputado Luís Pereira salientou que considera esta obra 

muito importante pela ligação de proximidade que vai permitir às populações das Freguesias do Vau, 

Olho Marinho e de Amoreira. Foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo 

sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – O senhor Presidente de Junta de Freguesia apresentou a 2.ª Revisão ao Orçamento 

e Plano para 2015, que tem como objetivo enquadrar os 32.000€ do projeto da Ecopista, não tendo 

sido apresentadas questões, foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo 

sido aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia de Freguesia: (i) ocorreu no passado dia 5 de junho a apresentação dos alunos da 

Universidade Nova de Lisboa, sobre uma visão estratégica da freguesia – Amoreira 2025; (ii) 

terminou o estágio do Senhor Miguel Santos; (iii) continuam a decorrer as limpezas na Praia D’El Rei; 

(iv) realizou-se o Festival da Ginja nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho, tendo sido adquiridas para o 

efeito: lonas para as tendas e ferros e foram executadas bancas; (v) estão a decorrer dois estágios 

em jardinagem – Senhor André Pinto e Senhor Francisco Pedrosa; (vi) foram efetuadas intervenções 

de melhoria na parte nova do cemitério, nomeadamente através da plantação de 16 árvores; (vii) no 



que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral de Depósitos – 16.342,61€ - Caixa Agrícola 

– 6.701,11€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.017,54€ - BPI – 4.791,70€ - numerário – 261,63€.-------------- 

Ponto Seis – Depois da ordem do dia inscreveu-se para tomar da palavra o Deputado Paulo Oliveira 

que questionou se já tinha sido integrada na revista a referência à situação de vandalismo no Centro 

de Saúde, referido na última reunião de Assembleia. A Secretária Olga Prada informou que foi 

publicada a referência a esta situação na última edição da revista, que foi distribuída em maio. O 

Senhor Presidente de Junta informou que ainda existem exemplares na Junta de Freguesia para 

quem estiver interessado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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:_________________________________________________________________ 

Luís Pereira:___________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira:_________________________________________________________________ 

Marina Brás:___________________________________________________________________ 

 


