
Ata n.º 83 

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

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 para desenvolvimento 

do Festival da Ginja entre a Junta de Freguesia, Grupo Desportivo Amoreirense e o Centro Social 

Cultural e Recreativo de Amoreira; Ponto três – Apreciação e eventual aprovação da proposta de 

regulamento para desenvolvimento de atividades de ocupação de tempos livres para jovens; Ponto 

quatro – Informação da Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto cinco – 

Depois da ordem do dia. O Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à reunião, lendo a 

ordem de trabalhos. Esteve ausente o senhor Ricardo Rafael Guincho da Cruz. ---------------------------- 

Antes de iniciar a ordem de trabalhos o senhor Presidente da Assembleia leu, e deixou disponível 

para consulta dos interessados, a correspondência que esta Assembleia de Freguesia recebeu: a) a 

dia 2 de maio, via email, o senhor Luizinho Leal formalizou as questões por si levantadas na última 

reunião de Assembleia de Freguesia a respeito da organização do Festival da Ginja; b) também a 2 

de maio, via email, o senhor Luís Pereira, relembrou a questão que foi colocada por si na passada 

reunião de Assembleia de Freguesia e que pelas circunstâncias da reunião ficou por responder; c) no 

dia 7 de junho, via email, foi reforçado pelo senhor Luizinho Leal o pedido de resposta às questões 

que submeteu à Assembleia. O Presidente da Assembleia de Freguesia leu também as respostas 

elaboradas pelo executivo da Junta de Freguesia às questões colocadas pelos dois cidadãos. Estes 

documentos serão anexados à presente ata. ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Um – Inscreveu-se para usar da palavra a senhora Presidente de Junta de Freguesia, a senhora 

Célia Pedro e a secretária Olga Prada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente de Junta de Freguesia solicitou a introdução de mais um ponto na ordem de 

trabalhos, dada a necessidade de aquisição da viatura para transporte de crianças. O pedido foi 

aceite e foi reformulada a ordem de trabalhos: Ponto um – Antes da ordem do dia; Ponto dois – 

Análise e eventual aprovação do pedido de autorização do compromisso plurianual para aquisição 

de viatura através de locação financeira; Ponto três – Apreciação e eventual aprovação do Protocolo 

de Cooperação para desenvolvimento do Festival da Ginja entre a Junta de Freguesia, Grupo 

Desportivo Amoreirense e o Centro Social Cultural e Recreativo de Amoreira; Ponto quatro – 

Apreciação e eventual aprovação da proposta de regulamento para desenvolvimento de atividades 

de ocupação de tempos livres para jovens; Ponto cinco – Informação da Presidente da Junta de 

Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto seis – Depois da ordem do dia.--------------------------------- 

A senhora Célia Pedro questionou a senhora Presidente de Junta a respeito dos seguintes assuntos: 

(1) considera importante que os semáforos da EN114 estejam a funcionar, principalmente no 



período de férias de Verão; (2) como se encontra o processo da casa do Seixo; (3) no dia de mercado 

(sábado) o espaço público fica sujo, permanecendo assim até segunda-feira, o que trás 

inconvenientes à população; (4) a situação das moscas está a agravar-se, no Complexo do Furadouro 

a situação é complicada, a Junta de Freguesia tem feito as diligências necessárias junto das entidades 

responsáveis; (5) apresenta a sugestão de realizar um banco de bens doados e uma troca de livros 

escolares; (6) quando será realizada nova limpeza ao rio, para que a população possa usufruir 

daquele recurso tão agradável. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A secretária Olga Prada tomou da palavra para congratular a Junta de Freguesia, este executivo, mas 

também o anterior, pela conclusão da ciclovia, projeto que já há muito era esperado pela população 

e que tantas vezes foi discutido em Assembleia de Freguesia, nestes últimos anos. Salientou também 

que considerou interessante e uma mais-valia a iniciativa de inauguração da ciclovia, promovendo o 

envolvimento de vários atores da Freguesia e difundindo práticas de saúde e bem-estar. --------------- 

As questões colocadas serão respondidas em conjunto com a informação da senhora Presidente de 

Junta, no ponto seis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois - A senhora Célia Pedro questionou o que vai ser feito à carrinha antiga. A senhora 

Presidente de Junta de Freguesia esclareceu que o executivo ainda não decidiu, mas que no presente 

dia a carrinha está na oficina e está a aguardar a avaliação do mecânico para ter noção da dimensão 

do problema e do respetivo custo de reparação. Só nessa altura será possível tomar uma decisão. -- 

Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento 

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

Ponto Três – A senhora Presidente de Junta de Freguesia referiu que o presente protocolo formaliza 

a colaboração entre a Junta de Freguesia, Grupo Desportivo Amoreirense e Centro Social Cultural 

Recreativo Amoreira, que já tem vindo a ser promovida noutros eventos. ----------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento 

tendo sido aprovado por maioria, com duas abstenções, da senhora Célia Pedro e do senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia apresentou oralmente a sua intenção de voto, 

justificando que, uma vez que faz parte dos corpos sociais do Grupo Desportivo Amoreirense, 

considera que poderiam ser levantadas questões de interesses diretos que pretende salvaguardar 

com o seu voto de abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – A senhora Presidente de Junta de Freguesia referiu que é intenção da Junta de 

Freguesia promover atividades de ocupação de tempos livres nas férias escolares, criando alguma 

dinâmica de jovens na Freguesia e aproveitando o seu apoio na realização de algumas atividades que 

vão ser realizadas nos próximos meses de julho e agosto. A senhora Célia Pedro questionou se esta 

despesa está incluída no orçamento da Junta de Freguesa, ao que a senhora Presidente de Junta de 



Freguesia respondeu afirmativamente, esclarecendo que a despesa se encontra afeta à rúbrica de 

apoio social e que conta apoiar a colaboração de dois jovens nestas férias letivas. ----------------------- 

Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento 

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

Ponto Cinco – A senhora Presidente respondeu às questões colocadas no ponto antes da ordem do 

dia: (1) irá encaminhar a questão dos semáforos à Câmara Municipal e Infraestruturas de Portugal; 

(2) todas as semanas aborda o senhor Presidente da Câmara Municipal a respeito do processo da 

Casa do Seixo, atualmente a Câmara Municipal está em fase de pedido de orçamentos para a 

realização dos projetos de especialidades; (3) na questão da limpeza do espaço público após o 

mercado mensal, a maior parte das vezes o senhor João Manuel e o senhor José Simões limpam, de 

forma voluntária, o espaço no próprio dia, considera que quem frequenta o espaço e os próprios 

feirantes deviam ter mais cuidado, no entanto mostra abertura para equacionar uma alternativa de 

turnos e folgas nessa altura do mês para que os funcionários da Junta de Freguesia possam realizar 

a limpeza devidamente; (4) a situação das moscas já lhe foi transmitida por diversas pessoas, vai 

reforçar a situação junto da Câmara Municipal; (5) considera interessante a ideia da troca de livros 

escolares e parece-lhe possível realizar esse projeto; (6) na última reunião dos Presidentes de Junta 

de Freguesia com o Vereador do pelouro, a senhora Presidente de Junta referiu essa mesma questão 

da necessidade de nova limpeza do rio, estando ainda a aguardar desenvolvimentos a respeito do 

seu pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia apresentou a seguinte informação à Assembleia de 

Freguesia relativamente à atividade da Junta de Freguesia: Área Social - (1) foi rececionado e 

aprovado um processo novo no âmbito da medida “Apoio ao Recém-Nascido”; (2) foram efetuados 

os transportes habituais das crianças, das refeições e dos utentes da CERCI Peniche; (3) foram 

oferecidos panamás ao Jardim de Infância da Amoreira; (4) foi apoiada a caminhada organizada pela 

Associação de Pais do Furadouro e que terá lugar a 16 de junho, com a oferta de águas; (5) foi 

elaborado o conto “Jacó e o Papagaio de Papel” que remete para a importância de desenvolver, 

desde a infância, o respeito pelos animais; (6) foram programadas e desenvolvidas diversas 

iniciativas durante a primeira quinzena de junho no âmbito das comemorações do Dia da Criança, 

definindo-se junho como o mês da Criança na Amoreira; (7) inaugurou-se a ecopista com diversas 

dinâmicas na área da saúde e bem-estar; Comunicação - (8) foram atualizados conteúdos no site da 

Freguesia, páginas de facebook e instagram; Saúde - (9) o médico contratado pelo ACES e a 

enfermeira iniciaram funções no passado mês de maio; Obras - (10) colocaram-se plantas na entrada 

poente da Amoreira; (11) efetuou-se a limpeza de caminhos e taludes; (12) concluíram-se os 

trabalhos de construção da Ecopista Amoreira/Furadouro; (13) pintaram-se diversos muros; (14) 

substitui-se sinalização já em situação de desgaste e introduziu-se nova; Ambiente – (15)  foi 

efetuada a limpeza da Praia no passado dia 11 de maio, atividade levada a cabo em conjunto com o 

Empreendimento Praia d’El Rei, residentes locais, Valorsul e CSCRA e inserida na iniciativa “Let’s 

Clean Up Europe”; Outras atividades e dinâmicas – (16) foi realizada uma reunião com a Associação 



de Proprietários da Praia d’El Rei e com um representante do Empreendimento para resolução de 

diversas problemáticas; (17) foi realizado o Mercado Mensal; (18) foi dado apoio logístico à 

organização da visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima; (19) foi recebido o 

equipamento informático para o novo Espaço do Cidadão; Informação financeira - (20) Caixa Geral 

de Depósitos – 1.377,58€ - Caixa Agrícola – 5.580,24€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.024,78€ - BPI – 

28.779,03€ - numerário – 416,68€. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Seis – Inscreveram-se para usar da palavra o senhor Luis Pereira e o senhor Luizinho Leal. ----- 

O senhor Luís Pereira tomou da palavra e apresentou as seguintes questões: (1) considera 

importante a existência de um email institucional direto para a senhora Presidente de Junta de 

Freguesia e outro para o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia; (2) o projeto de ciclovia já 

tinha sido integrado na sua proposta de candidatura, e considera que é uma obra excelente; (3) 

permanece o problema dos pombos na casa do Seixo, apesar da anterior intervenção; (4) existem 

diversos ecopontos deteriorados; (5) propõe um projeto de entrega de papel no CSCRA em troca de 

alimentos, (6) considera que este novo executivo tem realizado um excelente trabalho em prol da 

comunidade e que tem mais abertura na comunicação com a “oposição”; (7) relativamente à questão 

colocada no email pela senhora Presidente de Junta sobre a localização do painel informativo, sugere 

a praça Azeredo Perdigão, pela sua centralidade, sugerindo ainda que este seja amovível, por forma 

a que possa ser recolhido em eventos; (8) refere ainda que considera que agregar o pagamento da 

água apenas na Junta de Freguesia é uma política que não serve os interesses da população e 

considera que não trás também grandes benefícios financeiros à instituição. ------------------------------ 

Seguidamente tomou da palavra o senhor Luizinho Leal que teceu as seguintes considerações: (1) 

mostrou a sua satisfação pela qualidade democrática da Assembleia, na recolha de opiniões 

independentemente da “cor política”; (2) nas atividades de ocupação de tempos livres referidas no 

ponto quatro da ordem de trabalhos, questiona se há monitores que possam acompanhar os jovens; 

(3) sugere um site próprio para a comunicação com os cidadãos, que seja sustentado de forma mais 

regular do que os atuais meios de comunicação que a Junta de Freguesia utiliza, a própria revista 

devia ter mais informação à população; (4) corrobora a sugestão do senhor Luís Pereira, que já 

apresentou numa reunião de Assembleia, da existência de emails individuais para a senhora 

Presidente de Junta de Freguesia e para o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia; (5) 

questiona se a altura de algumas lombas situadas no interior da aldeia cumpre o estipulado na lei; 

(6) propõe a realização de um debate das forças partidárias sobre o estado da Amoreira e de como 

podia ser esta Freguesia; (7) sugere que a oposição participe na elaboração do próximo Plano de 

Atividades; (8) questiona algumas referências históricas que se encontram no site institucional da 

Junta de Freguesia, referindo a necessidade de identificar as referências bibliográficas utilizadas para 

a elaboração dos textos; (9) sugere a recuperação de uma azenha para a criação de um museu 

público; (10) considera que se devia promover o estudo sobre o Grupo Desportivo Amoreirense, pela 

importância que este grupo tem na comunidade da Amoreira e pelo facto de muito do seu 

património imaterial estar a desaparecer com o falecimento dos seus sócios fundadores; (11) propõe 



a realização de caminhadas culturais, compostas por um percurso pela freguesia acompanhado por 

uma conferência, por exemplo até ao Vale Benfeito; (12) questiona quem é o titular do campo de 

futebol; (13) questiona porque é que os Amoreirenses não utilizam a sua praia; (14) questiona se o 

cemitério tem horário de abertura e de encerramento; (15) apresenta um protesto a respeito da 

resposta que recebeu à sua solicitação de informação a respeito do Festival da Ginja, pois expôs as 

questões à Assembleia de Freguesia e recebeu reposta do executivo da Junta de Freguesia, e estes 

são órgão distintos e com funções próprias; agradeceu o email de resposta e considera-se 

parcialmente esclarecido uma vez que o referido email não contém informação sobre todas as suas 

perguntas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Hugo Henriques:_________________________________________________________________________________ 

Olga Prada:_____________________________________________________________________________________ 

Diogo Sousa:____________________________________________________________________________________ 

Célia Pedro:_____________________________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira:___________________________________________________________________________________ 

Mário Lopes:____________________________________________________________________________________ 


