
Ata n.º 84 

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

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e dez 

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 alteração à tabela de taxas e Licenças; Ponto três – 

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

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

trabalhos. Esteve ausente o senhor Diogo Sousa. ------------------------------------------------------------------ 

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

disponível para consulta dos interessados, a correspondência que esta Assembleia de Freguesia 

recebeu, que será anexada à presente ata. Informou também que foi recebida a carta de renúncia 

do senhor Ricardo Guincho ao cargo de membro da Assembleia de Freguesia da Amoreira. Nesta 

sequência, após verificada a sua identidade e legitimidade, tomou posse a senhora Elisa Brás (os 

dados pessoais constam da ata original), pelo partido PS. ------------------------------------- 

Ponto Um – Inscreveu-se para usar da palavra a senhora Célia Pedro e a secretária Olga Prada. A 

senhora Célia Pedro questionou a senhora Presidente de Junta a respeito dos seguintes assuntos: (1) 

reforçou o pedido de limpeza do rio; (2) já existe alguma resposta a respeito do funcionamento dos 

semáforos da EN114; (3) qual a situação do projeto da casa do Seixo; (4) a Junta de freguesia pode 

intervir na situação do Pastor Alemão que já atacou duas pessoas na urbanização do Vale Verde; (5) 

o que está a acontecer nas instalações do Pólo Cultural, que acordos foram realizados para usufruto 

do espaço e o procedimento foi alvo de concurso público, salienta que estas questões não se 

relacionam com a entidade em causa (Jardim Waldorf da Amoreira), mas sim com o procedimento 

em si, uma vez que poderia haver outras entidades interessadas no usufruto do espaço. --------------- 

A secretária Olga Prada tomou da palavra para felicitar a Junta de Freguesia, por mais uma edição da 

revista e pela iniciativa dos Livros na Praça, questionando se se verificou maior participação pelo fato 

do evento ser mais central. Solicitou alguns esclarecimentos a respeito dos novos produtos que a 

Junta de Freguesia criou, e que resultaram na alteração à tabela de taxas e Licenças, que pensa 

fazerem parte de uma estratégia de criação de nova imagem do território da Amoreira. ---------------- 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia aproveitou para informar que já foi criado um email 

para a mesa desta Assembleia – assembleia.presidente@freguesiadeamoreira.pt – e um email 

direto para a senhora presidente – presidente@freguesiadeamoreira.pt .---------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu: (i) a limpeza do rio é um assunto que aborda 

com frequência nas reuniões mensais com o senhor Vice-Presidente, no entanto continua por 

resolver; (ii) a situação dos semáforos será reportada às Infraestruturas de Portugal; (iii) foram 

entregues as especialidades do projeto de recuperação da casa do Seixo, estando em posse da 

mailto:assembleia.presidente@freguesiadeamoreira.pt
mailto:presidente@freguesiadeamoreira.pt


Arquiteta para apreciação; (iv) a Câmara Municipal vai atuar em conjunto com a GNR na detenção 

do cão e a Junta de Freguesia irá proceder em conformidade respeitando as questões legais e de 

segurança pública; (v) uma das salas do Polo Cultural foi cedida à Associação Antroposófica de 

Óbidos, como sala de aulas para as crianças de 1.º ciclo do Jardim Waldorf da Amoreira; esta cedência 

foi realizada com autorização do senhor Presidente da Câmara de Óbidos, não tendo sido referida a 

necessidade de abertura de concurso público; o protocolo realizado identifica contrapartidas de 

desenvolvimento de atividades durante o ano, a efetuar por esta Associação em prol da comunidade 

da Amoreira; (vi) o evento Livros na Praça teve uma participação positiva, correu bem na perspetiva 

da organização, suscitando maior dinâmica na Praça e promovendo a leitura; (vii) os novos artigos 

que a Junta de Freguesia produziu, assentam na imagem produzida no início do ano, e tem o objetivo 

de marcar uma identidade e levar as pessoas a sentir que a Amoreira também se destaca para além 

de Óbidos; a intenção é distribuir estes produtos – livro, saco, t-shirt – em diversos locais da 

freguesia, como o empreendimento da Praia D’El Rey. ------------------------------------------------------------ 

Ponto Dois – A senhora Presidente de Junta de Freguesia referiu que a alteração à tabela de taxas e 

Licenças deveu-se à introdução dos novos produtos criados pela Junta de Freguesia. Não havendo 

mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo sido 

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

Ponto Três – 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 e dos utentes da CERCI Peniche; (3) foi editado 

o livro “Jacó e o papagaio de papel”; (4) foi estabelecido protocolo entre a junta de Freguesia e o 

Jardim Waldorf da Amoreira, para cedência de uma sala na antiga Escola Primária; (5) promoveu-se 

a integração de uma jovem no novo programa de Ocupação dos Tempos Livres, que deu apoio na 

iniciativa Livros na Praça, tendo também, desenvolvido a catalogação de livros para uma futura 

biblioteca; Cultura – (6) lançou-se o n.º2 da Revista Amoreira; (7) desenvolveu-se a iniciativa Livros 

na Praça, que contou com diversas atividades desde apresentação de livros, oficinas de gastronomia 

saudável e costura criativa, uma conferência sobre “O livro impresso hoje” e houve livros para venda; 

Comunicação - (8) foram atualizados os conteúdos no site da Freguesia e páginas de Facebook e 

Instragram; (9) iniciou-se a promoção de produtos com a identidade “Amoreira”; Saúde – (10) foi 

dado apoio administrativo ao centro de Saúde; Ambiente – (11) substituíram-se diversos ecopontos 

e outros foram colocados em determinadas zonas onde ainda não existiam; Obras (12) pintura do 

muro da igreja, limpeza de caminhos e taludes, pintura dos lavadouros, aplicação de massas frias em 

diversas estradas, calcetamentos, limpeza do rio Real, transporte de tout-venant para diversos 

caminhos rurais, limpeza do terreno do cemitério, reparação no Jardim de Infância da Amoreira e na 

antiga Escola Primária de forma a possibilitar o arranque do ano letivo; Outras atividades – (13) 

reunião com entidade gestora do Empreendimento Praia D’El Rey; (14) foi realizado o mercado 

mensal; (15) foi dado apoio ao festival da Ginja e à Festa da Amoreira; (16) novo Espaço do Cidadão 



entrou em funcionamento; (17) foi recebida a nova carrinha; Informação financeira - (18) Caixa Geral 

de Depósitos – 572,62€ - Caixa Agrícola – 6.734,32€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.024,78€ - BPI – 

17.635,03€ - numerário – 532,74€. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia informou ainda sobre algumas das atividades que irão 

ser desenvolvidas pela Junta de Freguesia nos próximos meses: (1) 20 de outubro – livros com 

carimbos, com Sílvia Santos; (2) novembro - iniciativas sobre alimentação saudável com o Jardim de 

Infância e possivelmente também com CSCRA; (3) dia do Mar, iniciativas para crianças e idosos; (4) 

Mala de Cenas de Inês Fouto volta com diversas atividades; (5) 17 de novembro - Dia da Criatividade: 

Mala de Cenas, diversas atividades na Praça, apresentação do roteiro turístico da Amoreira, 

exposição de fotografias “Amoreira através do tempo”; (6) dezembro – animação na Praça, com 

tertúlias, expositores, mercado e gastronomia. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

a situação de aquisição da carrinha da Junta de Freguesia; (2) é necessário realizar arranjos na calçada 

na zona central da aldeia; (3) falta um ecoponto-pilhão numa zona mais central, como já houve na 

sede da Junta de Freguesia; (4) o site da Junta de Freguesia devia estar mais atualizado, 

nomeadamente com fotos de todos os eleitos. ---------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia esclareceu que se mantiveram as condições para 

aquisição da carrinha de acordo com os documentos aprovados em Assembleia de Freguesia, 

particularmente na adenda Contrato Interadministrativo celebrado entre o Município de Óbidos e a 

Junta de Freguesia de Amoreira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia comunicou que: (i) estão previstas intervenções na 

calçada na rua Dr. Amílcar Campos, na zona do talho; (ii) vai propor à Eng. Catarina Canha, da Câmara 

Municipal a colocação de outro ecoponto-pilhão numa zona mais central; (iii) solicitou aos eleitos 

presentes que enviem fotografia para o email da Junta de Freguesia por forma a que se possa 

atualizar a informação no site. 

Seguidamente tomou da palavra o senhor Carlos Jorge que teceu as seguintes considerações: (1) a 

Junta de Freguesia tem responsabilidade sobre as licenças dos cães, pelo que deve agir a este nível 

no que respeita á situação do cão já abordada nesta reunião de Assembleia; (2) a sinalização local é 

da responsabilidade da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia e esta última devia estar mais 

atenta a esta situação; (3) a senhora Presidente como autoridade máxima da Freguesia devia ter 

atenção a diversas situações – no cemitério foram muitos metros cúbicos de calçada em bom estado 

para o lixo, devia haver um mapa da Freguesia na Praça; realizar a “Feira do Livro” na Praça foi uma 

boa iniciativa, mas não havia condições para os participantes; a cedência de uma sala da antiga escola 

primária para o Jardim Waldorf deveria resultar numa interação com as crianças do Jardim de 



Infância da Amoreira pelo menos uma vez por semana; muitos Amoreirenses esquecem que a 

freguesia tem mar, a Junta devia promover eventos sobre este tema. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Hugo Henriques:_________________________________________________________________________________ 

Olga Prada:_____________________________________________________________________________________ 

Célia Pedro:_____________________________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira:___________________________________________________________________________________ 

Mário Lopes:____________________________________________________________________________________ 

Elisa Brás:______________________________________________________________________________________ 


