
Ata n.º 73 

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

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e duas horas e cinquenta e cinco 

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 - Informação do Presidente de Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; 

Ponto três – depois da ordem do dia.---------------------------------------------------------------------------------- 

A hora prevista para o início da reunião foi alterada, por acordo de todos os membros da Assembleia 

de Freguesia, devido ao jogo de futebol da seleção nacional do Europeu.------------------------------------

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

Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra o senhor 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. 

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

Tomou da palavra o senhor Fernando Horta questionando o Senhor Presidente de Junta de Freguesia 

relativamente às fontes da informação apresentada no site da Junta e Freguesia relativamente à 

história da freguesia, referindo diversas situações que considera incorretas ou sem documentos 

válidos que as possam sustentar: existência de praça de touros e suas ruínas, existência de jazida de 

minerais, construção dos moinhos por agricultores, referência ao local onde compravam milho para 

fazer a farinha, referência a moinhos de água, referência a foral (que a Amoreira de Óbidos não tem, 

a referência que é apresentada no texto diz respeito ao foral da Amoreira do concelho de Almeida). 

Considera importante a revisão e correção destes textos. Apesar desta situação, felicita a Junta de 

Freguesia pelo número de visitantes que o site tem. Solicita esclarecimento sobre a razão pela qual 

não se encontram disponíveis as atas de 2016. Ofereceu à Junta de Freguesia duas publicações de 

sua autoria resultado de diversos anos de pesquisa – A família Rolim da Amoreira (data do estudo 3-

4-2001) e O governador Manoel Freire de Andrade na Amoreira (data do estudo 12-5-2016). 

Concedeu à Junta de Freguesia, a título gratuito, um terreno que possui na Portela de Cima (prédio 

88, secção R), com 0.8080 hectares, sob a condição de que, caso seja vendido, o seu valor reverta a 



favor de um estudante da freguesia, por forma a auxiliar a sua progressão nos estudos. Informou 

ainda, que tem muita informação sobre Zepelim e que a pode ceder temporariamente à Junta de 

Freguesia para a organização de uma exposição, caso o tema seja considerado interessante.-------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a oferta das publicações e a oferta do terreno, 

reforçando a nobreza do gesto do senhor Fernando Horta, opinião retribuída por todos os membros 

desta Assembleia. Informou também que as atas não estão disponíveis por falta de tempo.------------ 

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

atas do executivo da Junta de Freguesia ainda não foram publicadas no site; (ii) como se encontra a 

situação da reconstrução da casa dos Seixos; (iii) o ponto de situação do processo da ciclovia e 

quando iniciam as obras da ciclovia; (iv) quando será efetuada a recuperação do Parque de Merendas 

e vai integrar obras nas respetivas instalações sanitárias; (v) continuidade das atividades do Polo 

Cultural da Amoreira, está preocupado pois não tem havido eventos; (vi) ponto de situação da 

reunião com as Infraestruturas de Portugal (antiga Estradas de Portugal) relativamente à situação da 

entrada na rua da farmácia de quem vem do Vau e do passeio entre a “casa social” e a rua da Silveira; 

(vii) situação das ARU na freguesia; (viii) situação do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de 

Óbidos e Amoreira; (ix) como está a situação da recuperação da escola de Vale de Janelas.------------- 

O Senhor Presidente de Junta respondeu às questões colocadas pelo membro da Assembleia: (i) a 

questão já foi respondia, as atas não se encontram no site por falta de tempo para realizar a tarefa, 

(ii) a Casa do Seixo é propriedade da Câmara Municipal, tendo esta prometido que após realização 

das obras o imóvel seria cedido à Junta de Freguesia para localização da sua sede, a informação que 

tem até ao momento é que, em princípio, será a Fundação EDP a financiar a reconstrução; (iii) a Junta 

de Freguesia já tem em sua posse os três orçamentos para a execução da obra; no entanto está a 

aguardar a emissão de um parecer das Infraestruturas de Portugal para poder iniciar a obra; (iv) já 

foi realizada a vistoria ao Parque de Lazer por forma a identificar todas as situações que necessitam 

de intervenção no que respeita aos elementos em madeira, já foram adquiridos novos materiais e 

estes foram preparados para a sua colocação no local; de momento a Junta de Freguesia está a 

aguardar a disponibilidade da máquina que é necessária para elevar a plataforma da ponte atual, por 

forma a ser colocada uma estrutura metálica que irá fortalecer o equilíbrio da ponte, será também 

realizado o reforço em cimento de alguns pilares da ponte; quanto ao WC independentemente das 

intervenções de melhoria da Junta de Freguesia este está constantemente a ser vandalizado, por 

exemplo já foram colocados 4 autoclismos nesse WC; (v) houve dois eventos em maio no Polo 

Cultural da Amoreira, ainda dinamizados pelo Sr. António, antes de ter terminado o CEI, e durante o 



mês de junho a equipa da Junta de Freguesia esteve focada na organização do Festival da Ginja; (vi) 

foram solicitadas as referidas intervenções às Infraestruturas de Portugal – passeio e tracejado no 

acesso que vem do Vau, e também retirar os semáforos da estrada nacional - no entanto a entidade 

ainda não procedeu às intervenções no terreno; (vii) de momento quem estiver interessado em 

recuperar casas antigas pode dirigir-se à Câmara Municipal de Óbidos para apresentar projeto de 

requalificação e iniciar o processo de apoio financeiro na banca (com condições melhores do que um 

empréstimo “normal”); (viii) o Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos e Amoreira está 

delimitado e as obras já iniciaram, sendo que as infraestruturas da freguesia da Amoreira devem ser 

concretizadas dentro de 2 a 3 anos; (ix) não tem informação sobre qualquer intenção da Câmara 

Municipal na recuperação da Escola de Vale de Janelas.----------------------------------------------------------- 

O senhor Luís Leonardo pediu para tomar da palavra, referindo que a Junta de Freguesia tem pouco 

pessoal para as tarefas que são necessárias realizar, incluindo a organização dos eventos que vão 

sendo organizados. No período de organização e preparação do Festival da Ginja é muito difícil que 

a equipa da Junta de Freguesia se desdobre no planeamento de outros eventos, nomeadamente no 

Polo Cultural.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na sequência da intervenção do senhor Luís Leonardo, também o senhor Luís Pereira pediu para 

tomar novamente da palavra, afirmando que considera que a Câmara Municipal tem a obrigação de 

ajudar na organização do Festival da Ginja, por este ser um evento descentralizado da Vila, mas de 

âmbito concelhio; e considera que, não só nesta matéria, o executivo está a prejudicar a freguesia 

da Amoreira em detrimento de outras freguesias mais a norte.------------------------------------------------- 

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

Assembleia de Freguesia: (i) o senhor David José iniciou um CEI, por forma a dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido pelo senhor António, na dinamização do Polo Cultural, terminando o contrato 

a 30 de novembro de 2016; (ii) está a decorrer um CEI do senhor José João Santos Alves, que termina 

a 22 de maio de 2017, sendo este recurso humano canalizado para limpeza e manutenção dos 

espaços públicos da Praia D’el Rei; (iii) estão também a decorrer estágios de Cursos Vocacionais nas 

áreas de Informática, Restauração e Jardinagem dos alunos Marcelo Alves, João Henriques, André 

Pinto e Telmo Santos; (iv) foi solicitado o pedido de mobilidade interna da funcionária Maria 

Alexandra Moleiro, uma vez que esta se encontra a desenvolver as atividades da funcionária Ana 

Silva, devido à licença de maternidade da última; (v) continuam a decorrer as limpezas na Praia D’el 

Rei, na sequência da iniciativa Brigada do Mar; (vi) reuniu com a Dra. Ana Pisco, no dia 30 de junho, 

para solicitar a deslocação de um técnico para assegurar o funcionamento da extensão do Centro de 



Saúde, até ao final do período de licença de maternidade da funcionária Ana Silva; (vii) reuniu com o 

Diretor do Agrupamento de Escolas sobre a permanência da educadora de infância do Jardim de 

Infância da Amoreira; (ix) a Dra. Sandra Marques está a tratar do processo de legalização dos terrenos 

do cemitério e da escola velha; (x) decorreu no mês de junho o Festival da Ginja de Óbidos, evento 

que continua a superar expectativas; (xi) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral 

de Depósitos – 27.839,64€ - Caixa Agrícola – 3.558,62€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.022,97€ - BPI – 

2.424,15€ - numerário – 89,85€. A Câmara Municipal pagou as contribuições de janeiro, fevereiro e 

março de 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três – Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------------

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

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

três horas e cinquenta e cinco 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:_________________________________________________________________ 

Luís Leonardo:_________________________________________________________________ 

Marina Brás:___________________________________________________________________ 


