Ata n.º 88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, 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 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. Estiveram presentes os seguintes Membros da Assembleia de Freguesia: Hugo Henriques,
Olga Prada, Diogo Sousa, Paulo Oliveira, Elisa Brás, Mário Lopes e Luís Pereira, em substituição da
Célia Pedro. Esteve ausente o membro Célia Pedro. --------------------------------------------------------------A ata n.º 87, da reunião de Assembleia de Freguesia de 24 de junho de 2019, foi colocada a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade. Foi assinada pelos elementos presentes no final da reunião
desta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia leu, deixando disponível para consulta dos
interessados, a correspondência que esta Assembleia de Freguesia recebeu: (a) email da Câmara
Municipal de Óbidos a convidar os elementos da Assembleia de Freguesia para estarem presentes
na assinatura de contrato que irá permitir a construção do novo quartel da GNR de Óbidos, tendo
estado presentes o Presidente e a Primeira secretária desta Assembleia de Freguesia; (b) email do
senhor Luizinho Leal, de 23 de setembro de 2019, referente ao artigo 34.º Código do Procedimento
Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro; (c) email da senhora Célia Pedro, de 23 de
setembro de 2019, apresentando a justificação da sua ausência na reunião; (d) email do senhor
Luizinho Leal, de 23 de setembro de 2019, com observações diversas sobre a história da freguesia da
Amoreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Inscreveu-se para usar da palavra o senhor Paulo Oliveira que solicitou esclarecimentos
a respeito dos seguintes assuntos: (i) o processo da casa do Seixo; (ii) obra do passeio na EN114; (iii)
chamou a atenção que os caixotes do lixo estão mais cheios; (iv) no âmbito da delegação de
competências para as Juntas de Freguesia, vai haver algum financiamento para a Amoreira.----------A senhora Presidente da Junta de Freguesia apresentou os seguintes esclarecimentos: (i) os projetos
de especialidades da Casa do Seixo foram entregues a uma entidade externa, a Arquiteta da Câmara
Municipal avaliou os projetos e identificou 50 pontos que considera que devem ser melhorados. Já
mostrou o seu descontentamento relativamente a esta situação por representar mais atrasos no
processo. Referiu que o próprio Presidente de Câmara não está satisfeito e deu orientações para que
este processo avance para concurso público. (ii) A obra do passeio na EN114, foi parada por um fiscal
das Infraestruturas de Portugal. Esta entidade está a obrigar a apresentar um projeto para esta obra,
o Vereador José Pereira informou que a Arq. Mafalda está incumbida deste projeto. (iii) Quanto aos

contentores de resíduos seletivos vai informar a Câmara Municipal sobre o assunto; (iv) também na
questão das transferências financeiras no âmbito da delegação de competência para as Juntas de
Freguesia já demonstrou o seu descontentamento ao executivo camarário, pelo facto da freguesia
da Amoreira não estar contemplada nesta fase. Considera que existem várias obras prioritárias: Casa
do Seixo, Rua do Jabué, asfalto em diversas ruas da aldeia. A senhora Presidente da Junta de
Freguesia informou ainda que quanto à situação da ETAR, identificada em Assembleia passada por
um cidadão, reencaminhou o processo para a Câmara Municipal, que contactou as Águas do
Atlântico. Foram informados que a ETAR se encontra desativada e que não existe qualquer problema
no local, uma vez que a água é tratada. Após esta informação foram enviadas fotografias do local
para as Águas do Atlântico. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – A senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a atualização da Tabela de
Taxas e Licenças se deve à necessidade de incluir neste documento o livro “Senti(dos) Amor(eira)”,
resultado de um trabalho realizados com crianças da Freguesia. Parte da receita irá reverter para o
CSCRA, no valor de 1€ por livro. ----------------------------------------------------------------------------------------A secretária Olga Prada sugeriu que a Tabela de Taxas e Licenças para este tipo de artigos não fosse
detalhada e apresentasse os produtos agrupados por categorias, para que seja mais expedita a
gestão executiva da Junta de Freguesia. 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)
efetuaram-se os transportes habituais das crianças, das refeições e dos utentes da CERCI Peniche;
(2) Foi dado apoio no projeto “Medicina Vai” com transporte e refeições de um grupo de jovens
estudantes do curso de Medicina da Faculdade de Medicina do Porto que estiveram na Freguesia de
Amoreira nos dias 10 e 11 de setembro a desenvolver diversas atividades com crianças e idosos; (3)
Foi dado apoio ao projeto “Just a Change” (logística, transportes, refeições, mão-de-obra) que
permitiu reabilitar a casa de uma pessoa carenciada da Freguesia; (4) Desenvolvimento, pelo
segundo ano consecutivo, do projeto de ocupação de tempos livres que permitiu a integração de 1
jovem da Freguesia; (5) Foi pedido apoio ao Agrupamento de Escolas com vista à sinalização de
crianças e jovens para eventual atribuição do Prémio de Mérito ao abrigo do Regulamento existente;
Comunicação – (6) Continuaram a ser atualizados o site, Instagram e Facebook da Freguesia; Saúde
– (7) Continuámos a dinamizar a “Academia de Saúde e Bem-Estar da Amoreira” com tertúlias e apoio
na deslocação a consultas de nutrição; (8) Foi dado apoio administrativo na Extensão de Saúde de
Amoreira; Obras/Intervenções – (9) Limpeza/manutenção de caminhos e taludes – intervenção com
roça caniços e niveladora; (10) Aplicação de massas frias; (11) Aplicação de placas toponímicas para
identificação/sinalização de caminhos em Vale Benfeito; (12) Continuação dos trabalhos no Parque
do Rio – pintura dos sanitários, vedação do parque infantil; (13) Manutenções diversas no Jardim de
Infância para preparação do início do ano letivo; (14) Substituição de sinalização danificada em
Amoreira; (15) Trabalhos de manutenção diversos – pinturas na zona envolvente da Igreja e nas

instalações da Junta onde funcionam as análises clínicas; Cultura – (16) Apoio ao Festival da Ginja;
(17) Continuação da recolha histórica sobre a Amoreira; (18) Catalogação de livros para a futura
Biblioteca (registo de cerca de 700 livros); Ambiente – (19) Participação da Unidade Local de Proteção
Civil de Amoreira em formação realizada no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Óbidos; (20)
Apoio à população no encaminhamento/esclarecimento de dúvidas e questões sobre a temática da
limpeza de terrenos (contacto com particulares); (21) Identificação e comunicação à Proteção Civil
Municipal de situações de perigo (poços e charcas) que foram, posteriormente, sinalizadas pelo
referido serviço; Outras atividades/dinâmicas – (22) Realização do Mercado Mensal; (23) Apoio à
Comissão de Festas 2019; (24) Apoio à Comissão de Organização do 3º Passeio de Motas Clássicas
realizado em Vale Benfeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia referiu ainda que está disponível para corrigir alguma
informação que esteja incorreta no site da Junta de Freguesia, nomeadamente as questões
identificadas no email, de 23 de setembro de 2019, do senhor Luizinho Leal. Sugeriu que o grupo de
trabalho do Convento de Vale Benfeito apresentasse uma proposta com novos contributos. ---------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia solicitou aos presentes, mas também a toda a população
que identificasse, na aplicação “Eu vi”, os poços abertos que existam na Freguesia. No âmbito do
trabalho de Proteção Civil, o senhor Mário Lopes, avisou o Comandante dos Bombeiros da presença
da vespa asiática na zona da Praia d’el Rei. Embora só se possa atuar com a identificação do ninho,
estão a ser preparadas armadilhas para distribuir por toda a freguesia. -------------------------------------Ponto Quatro – Inscreveram-se para usar da palavra o senhor Luizinho Leal, o senhor Carlos Jorge e
o senhor António Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Carlos Jorge tomou da palavra e apresentou as seguintes questões: (1) já que a ETAR não
está a funcionar deve destruir-se, possui um poço contaminado pelas águas descarregadas na ETAR
e a vala de rega também está contaminada, as pessoas andam a regar com água imprópria. (2) O
fiscal das Infraestruturas de Portugal devia ter deixado o registo do que considerava estar errado, a
Junta de Freguesia devia tratar deste assunto com fotografias e uma participação diretamente às
Infraestruturas de Portugal, sem passar pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------O senhor Luizinho Leal tomou da palavra e apresentou as seguintes questões: (1) a situação da ETAR
devia ser denunciada à Agência Portuguesa do Ambiente; (2) a Amoreira está ao abandono,
considera que esta Assembleia de Freguesia deve ir a uma reunião de Câmara Municipal ou
Assembleia Municipal expor a situação; (3) Freguesia menos dividida, mas abandonada, descrente,
envelhecida, desinteressada e recolhida, situações que se mantêm após 2 anos de mandato; (4)
sugere a celebração do Dia da Freguesia; (5) felicita a senhora Presidente de Junta de Freguesia pela
abertura para corrigir o texto do site da Junta de Freguesia; (6) considera haver inexistência de
investimento público e privado na freguesia; (7) o Festival da Ginja está na penúria, jamais será um
contributo para a economia local e está a ser realizado num canto, sendo até rival da festa da

Padroeira, considera faltar um estudo sobre o Festival da Ginja; (8) contesta a identificação da
Amoreira como aldeia histórica. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor António Rodrigues tomou da palavra para informar que no caminho da Serra, após o
moinho de madeira, se encontra um buraco no chão com um ninho de vespas, que considera poder
ser potencialmente perigoso. --------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte e
duas horas e vinte minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente lida e assinada
por todos os presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Henriques:_________________________________________________________________________________
Olga Prada:_____________________________________________________________________________________
Diogo Sousa:____________________________________________________________________________________
Paulo Oliveira:___________________________________________________________________________________
Elisa Brás: ______________________________________________________________________________________
Mário Lopes:____________________________________________________________________________________
Luís Pereira:____________________________________________________________________________________

