
Ata n.º 70 

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

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 da 3.ª Revisão ao Orçamento e Plano para 

2015; Ponto três - Informação do Presidente de Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto 

Quatro – depois da ordem do dia. Esteve ausente a segunda secretária Lúcia Guincho, pelo que na 

presente reunião o senhor Luís Leonardo assumiu as funções de segundo secretário. O Presidente 

da Assembleia deu início à reunião, comunicando que a mesa da Assembleia recebeu uma 

informação da secretária Lúcia Guincho do motivo da sua falta na reunião de 29 de abril e uma 

justificação da sua ausência na presente reunião. Seguidamente o Presidente da Assembleia leu a 

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

Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra o senhor Luís Pereira a secretária Olga Prada. O 

senhor Luís Pereira solicitou os seguintes esclarecimentos ao Senhor Presidente de Junta: (i) 

evolução do projeto da Casa do Seixo que iria ser elaborado pelo Rui Duque; (ii) fiscalização das 

arribas da freguesia após a derrocada do início de agosto; (iii) quando será publicado o estudo 

elaborado pelos alunos da Universidade Nova de Lisboa; (iv) quando iniciam as obras da ciclovia; (v) 

qual a estratégia que o senhor Presidente propõe para a Amoreira e quais os pontos principais dessa 

estratégia; (vi) em que situação se encontra a limpeza das sarjetas. O senhor Luís Pereira sugeriu 

ainda: (a) a disponibilização de uma estrutura para afixar propaganda nos períodos de campanha 

política e que possa ser utilizada por toda a população nas outras alturas; (b) o Polo Cultural poderia 

organizar de forma regular eventos com as bandas e ranchos do concelho, por forma a adequar o 

programa cultural aos interesses do público mais idoso, que é o mais representativo na freguesia; (c) 

a limpeza da aldeia poderia ser executada por duas equipas de um elemento e um carro cada, sendo 

que considera que a limpeza seria mais eficaz realizada desta forma.------------------------------------------ 

A secretária Olga Prada referiu novamente a questão das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), sendo 

que neste momento tem mais informação do que tinha na última reunião em que abordou este 

tema. Considera importante a delimitação de uma ARU na Amoreira, uma vez que tal possibilita 

alguns benefícios para os proprietários que pretendam reabilitar os edifícios antigos existentes na 

aldeia. Referiu ainda que a delimitação é possível ser realizada em núcleos para além da sede de 



concelho, apontando o exemplo do concelho vizinho, Caldas da Rainha, em que foram delimitadas 

16 ARU. A secretária Olga Prada questionou se as contas do Festival da Ginja já foram publicadas e 

se a Junta de Freguesia divulgou o programa cultural que apresentou à Assembleia de Freguesia na 

última reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta respondeu às questões colocadas: (1) os projetos de especialidades da 

Casa do Seixo continuam em elaboração pelo Rui Duque; (2) relativamente às intervenções realizadas 

nas arribas, foi reforçada a sinalização e foi realizada uma limpeza nas arribas que estavam mais 

instáveis; (3) quanto à proposta da estrutura para propaganda política não considera que a Junta de 

Freguesia tenha legitimidade, nem encontra real necessidade, para colocar uma estrutura deste tipo 

no centro da aldeia; (4) as sugestões para futuros eventos do Polo Cultural foram registadas e serão 

analisadas; (5) o concurso da ciclovia está em fase de chamar os interessados a apresentar proposta 

de orçamento, sendo que vai ser realizado um ajuste direto ao candidato com menor preço 

apresentado; (6) relativamente à limpeza, tendo em conta que algumas tarefas têm de ser 

executadas por duas pessoas não considera muito viável a divisão em duas equipas de uma pessoa; 

(7) as sarjetas encontram-se limpas de forma adequada para a época do ano; (8) a Junta de Freguesia 

irá refletir sobre a sugestão da delimitação da ARU, sendo que irá verificar junto da CM de Óbidos o 

que se pode fazer; (8) não foram publicadas as contas do Festival da Ginja; (9) não foi divulgado o 

programa global do Polo Cultural, sendo que a Junta de Freguesia prefere divulgar os eventos 

individualmente; (10) a respeito do estudo elaborado pelos alunos da Universidade Nova, solicitou à 

secretária Olga Prada que desse os devidos esclarecimentos, sendo que esta informou que os 

elementos ainda não foram disponibilizados pela Universidade pois houve uma alteração da 

professora da disciplina que neste momento já não leciona na Universidade, razão que justifica a 

demora na partilha da informação por parte daquela instituição; (11) após a receção destes estudos 

a Junta de Freguesia irá analisa-los por forma a conjuntamente com a população desenvolver uma 

estratégia para a freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Dois – O senhor Presidente de Junta de Freguesia apresentou a 3.ª Revisão ao Orçamento e 

Plano para 2015, que tem como objetivo enquadrar o contributo que a Junta de Freguesia acordou 

com a Comissão de Festas de 2015, no apoio financeiro em licenças e seguros. Esta verba foi 

redirecionada de duas rúbricas para as quais a verba alocada não foi totalmente utilizada. Não tendo 

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

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



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

Assembleia de Freguesia: (i) no âmbito da reinserção social do senhor Leonel Correia Simões este irá 

realizar 8 horas de trabalho para a freguesia, aos sábados; (ii) o CEI da senhora Adelaide Ferreira foi 

suspenso a seu pedido; (iii) iniciou um novo CEI com o senhor Manuel António Zina Campos; (iv) no 

âmbito de uma candidatura apresentada à ANAFRE foi entregue à Junta de Freguesia o seguinte 

equipamento informático: 1 computador, 2 monitores, 1 teclado, 1 impressora multifunções. Este 

equipamento destina-se à prestação de serviços on-line, com funcionalidades de suporte e 

automatização de processos comuns às Freguesias; (v) continuam a decorrer as limpezas na Praia 

D’El Rei, sendo que estas têm ocupado um dia de trabalho de 3 funcionários; (vi) à semelhança do 

ano letivo anterior a Junta de Freguesia assegura o transporte escolar de três crianças da aldeia do 

Sobral da Lagoa; (vii) foi atribuído um prémio de mérito e excelência ao aluno Tiago Oliveira, do 2.º 

ciclo do Complexo do Furadouro; (viii) a Junta de Freguesia teve conhecimento de uma reclamação 

da qualidade da água nos lavadouros, após análise das águas foram colocadas placas informativas 

“Água imprópria para consumo Humano”; (ix) a Junta de Freguesia recebeu uma notificação da 

Comissão Nacional da Proteção de Dados a informar que os dados que estão disponíveis na aplicação 

on-line do cemitério não são legais, pelo que a Junta de Freguesia deixou de os disponibilizar neste 

meio; (x) foram efetuados calcetamentos no Bairro dos Hortas e alcatroados os seguintes 

arruamentos: Rua Silveira, Largo 25 de Abril, Beco “da Padaria” e dois arruamentos na Praia D’el Rei; 

(xi) o Polo Cultural organizou uma palestra de pintura e um passeio “Avôs e Netos”, o próximo evento 

será sobre fotografia; (xii) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral de Depósitos 

– 23.207,69€ - Caixa Agrícola – 6.951,07€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.020,55€ - BPI – 7.367,59€ - 

numerário – 169,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Seis – Depois da ordem não houve inscrições.--------------------------------------------------------------- 

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

duas horas e dez minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente lida e assinada 

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

Hugo Henriques:_______________________________________________________________ 

Olga Prada:___________________________________________________________________ 

Luís Pereira:___________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira:_________________________________________________________________ 

Marina Brás:___________________________________________________________________ 

Luís Leonardo:_________________________________________________________________ 


