
Ata n.º 89 

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

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, 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 – Discussão e eventual aprovação dos documentos previsionais para 2020 e respetivo 

mapa de Pessoal; Ponto Três –- Discussão e eventual aprovação do Regulamento da Biblioteca de 

Amoreira; Ponto Quatro – Apreciação e eventual aprovação da alteração à tabela de Taxas e 

Licenças; Ponto Cinco - Informação da Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; 

Ponto Seis – 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, Célia Pedro, Paulo Oliveira e Marco Henriques em 

substituição do Mário Lopes. Esteve ausente a senhora Elisa Brás e o senhor Mário Lopes. ------------- 

A ata n.º 88, da reunião de Assembleia de Freguesia de 24 de setembro 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 referiu, deixando disponível para consulta dos 

interessados, a correspondência que esta Assembleia de Freguesia recebeu: (a) email enviado pelo 

Sr. Luizinho Conceição Leal, a 26 de setembro, onde continha toda a informação da sua 

intervenção na assembleia de 25 de setembro de 2019; (b) email enviado pelo Eng. Pedro 

Henninger, das Águas do Tejo Atlântico, a 24 de outubro, em resposta ao email da Junta de 

Freguesia, a reportar a situação da ETAR da Amoreira e a pedir esclarecimentos; (c) enviado pelo 

Sr. Luizinho Conceição Leal, a 20 de dezembro, onde continha os temas da sua intervenção 

enquanto elemento do público para a presente reunião de Assembleia de Freguesia.-------------- 

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

A senhora Célia Pedro questionou a respeito da reunião entre forças partidárias para redigir um 

documento a dirigir ao Executivo Municipal sobre a situação das obras da casa do Seixo. A senhora 

Célia Pedro referiu ainda que, em dias de mercado, a saída do CSCRA tem o trânsito cortado.--------- 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia esclareceu que a reunião das forças partidárias tem 

de ser solicitada por uma das partes. Nesta sequência a senhora Célia Pedro ficou de enviar um email 

à mesa da Assembleia a solicitar a reunião para dia 10 de fevereiro de 2020.------------------------------- 

Relativamente à situação do trânsito em dias de mercado, a senhora Presidente da Junta de 

Freguesia esclareceu que esta entidade solicita à Câmara Municipal a emissão de um edital a 

comunicar o corte de trânsito à GNR e aos Bombeiros, mas reconhece que nem sempre o sinal de 

trânsito é tapado nestes dias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



A senhora Olga Prada questionou em que fase se encontra o processo das obras da casa do Seixo, 

solicitou a possibilidade de acompanhar a visita à ETAR enquanto membro da Assembleia de 

Freguesia, considera que a Câmara Municipal e a APA devem também estar representadas, e 

interrogou se o estudo do Festival da Ginja já foi apresentado ao executivo da Junta de Freguesia.--- 

A senhora Presidente da Junta de Freguesia informou que está a ser preparado o processo da Casa 

do Seixo para concurso, o relatório do Festival da Ginja está a ser elaborado pela Jéssica Silva, mas 

ainda não foi entregue ao executivo da Freguesia e reforçou que a Junta de Freguesia contactou o 

engenheiro das Águas do Tejo Atlântico, facto que resultou no email que foi referido na 

correspondência no início desta reunião, no entanto a Junta de Freguesia não é detentora de 

evidências, daí também a importância da visita do técnico.------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – A senhora Presidente da Junta de Freguesia comunicou que o Mapa do Pessoal em 

análise inclui uma candidatura ao IEFP, no âmbito do emprego protegido, relativo a um posto de 

trabalho que representa uma mais valia importante para a execução dos trabalhos de cantoneiro na 

Praia d’el Rei. No que respeita ao orçamento referiu as questões mais preponderantes: (i) 

investimentos – casa mortuária, para resolver problemas de infiltrações e criar mais conforto; 

calcetamentos, programa Valorizar, do Turismo de Portugal, na sequência de um convite da Câmara 

Municipal às Juntas de Freguesia do Vau e da Amoreira, para a aquisição de equipamentos para 

pessoas com mobilidade reduzida e WC adaptados, a candidatura foi apresentada pela Câmara 

Municipal, com aprovação dos executivos das Juntas de Freguesia envolvidas e terá financiamento 

de 70%, sendo que a Câmara Municipal cobre o restante investimento; iluminação do Parque do Rio.- 

A senhora Célia Pedro colocou as seguintes questões relativamente aos documentos em análise: (i) 

a quem reporta o pessoal em regime de avença e pessoal em outra situação; (ii) gastos com a 

eletricidade de 1.500€, as despesas da antiga Escola Primária estão  incluídas; (iii) a que corresponde 

a despesa outros prémios e apoios no valor de 2.000€; (iv) os valores de despesas de capital em 2019 

e 2020 são muito diferentes, qual é a razão; (v) a que corresponde o valor de 71.323€ de 

equipamentos na Praia d’el Rei e parques e jardins.---------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu: (i) esses postos de trabalho são do Sr. Branco 

e do Sr. Faustino; (ii) as despesas de eletricidade da antiga Escola Primária são suportadas pela 

Câmara Municipal e as crianças do Jardim Waldorf da Amoreira apenas utilizam as instalações na 

parte da manha; (iii) os prémios são o incentivo à natalidade e o prémio de mérito, este último não 

pode ser atribuído porque a criança que a Direção do Agrupamento indicou não frequenta o 

Complexo Escolar do Furadouro; (iv) as diferenças reportam a uma reorganização das rúbricas que 

foi sugerida pela nova empresa que faz o serviço de apoio contabilístico à Junta de Freguesia, aqui 

está também incluída a obra, no valor de 20.000€, do passeio da Praia d’el Rei que passou neste 

orçamento para a gestão da Câmara Municipal; (v) os parques e jardins são só na aldeia da Amoreira, 

incluem os equipamentos do Parque do Rio e outras áreas ajardinadas da aldeia.------------------------- 



A senhora Olga Prada agradeceu o envio da nota explicativa dos documentos previsionais, 

considerando um bom documento, mas que, no entanto, poderia ter mais informação que auxiliasse 

a leitura dos documentos e eventualmente levasse a menos dúvidas apresentadas em sede de 

reunião de Assembleia de Freguesia. A senhora Olga Prada questionou sobre as seguintes rúbricas: 

Orçamento de Despesa – (i) Estudos, pareceres e consultoria, aumento para 2.500€ em 2020; (ii) 

Assistência técnica, aumento para 2.300€ em 2020; (iii) porque é que a rúbrica Iluminação Pública 

não consta deste orçamento; Plano Plurianual de Investimentos – (iv) aquisição de viatura; (v) 

Ecopista Furadouro; Orçamento de Receita – (vi) aluguer de salas.--------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu: (i) despesas com a empresa de contabilidade, 

(ii) despesas com a empresa de informática, (iii) as despesas com a iluminação pública estão incluídas 

na rúbrica de parques e jardins; (iv) aquisição de viatura diz respeito à amortização de capital; (v) o 

valor da Ecopista Furadouro é referente ao encerramento de contas e dos serviços a mais, a Arq. 

Mafalda vai definir o valor concreto que se deve pagar; (vi) o aluguer de salas corresponde ao aluguer 

da sala de análises clinicas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

tendo sido aprovado por maioria, com duas abstenções. --------------------------------------------------------- 

Ponto Três – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia referiu que se pretende regulamentar a 

utilização da Biblioteca, aproveitando os livros que já existem e que continuam a ser doados à Junta 

de Freguesia. Informou que o Espaço Cidadão tem tido muitos problemas e a intenção da Junta de 

Freguesia é alugar um espaço até que a Casa do Seixo esteja disponível, para albergar estes serviços 

e também instalar a Biblioteca.------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Olga Prada referiu que, na sua opinião, o regulamento é muito extenso e restritivo na 

utilização e liberdade do utilizador. Considera que numa comunidade com a da Amoreira e seguindo 

os objetivos plasmados no próprio regulamento, a intenção devia ser de “abrir as portas” à 

comunidade para que os livros cheguem ao maior número de famílias. A senhora Olga Prada sugeriu 

a elaboração de um resumo com as regras e condutas mais elementares para a informação dos 

utentes. Parabenizou o executivo da Junta de Freguesia pela iniciativa que considera importante para 

a comunidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Diogo Sousa reforçou que a biblioteca terá elementos da DCPC e que este espaço não é da 

Autarquia, pelo que tem de ser muito salvaguardado.------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto Quatro – Não havendo intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação da alteração 

à tabela de Taxas e Licenças tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 



Ponto Cinco - 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) 

houve a apresentação de dois livros (A borboleta bombeira e Senti(dos) Amor(eira)), no FOLIO; (3) 

palestra “Inclusão em contexto escolar”, uma iniciativa do Jardim Waldorf da Amoreira com o apoio 

da Junta de Freguesia; (4) oferta do livro Senti(dos) Amor(eira) como lembrança de Natal ao Jardim 

de Infância da Amoreira, com o objetivo de promover a leitura; (5) oficina do conto itinerante 

deslocou-se, pelas mãos do António Rodrigues, ao Complexo Escolar do Alvito para apresentar o 

“Moinho da Carlota”; (6) apresentação de candidatura no âmbito da medida “emprego apoiado em 

mercado aberto”, para pessoas portadoras de deficiência; Comunicação - (7) continuaram a ser 

atualizados o site, Instagram e Facebook da Freguesia; (8) continuou a ser dinamizada a “Academia 

de Saúde e Bem-Estar da Amoreira”, com tertúlias, apoio na deslocação a consultas de nutrição e 

atelier de tapeçaria; (9) foi submetida candidatura ao programa “Valorizar – Turismo Acessível”, para 

dotar a praia de equipamentos que permitam a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida; 

Obras/Intervenções - (10) limpeza e manutenção de caminhos e taludes, intervenção com roça 

caniços e pá niveladora; (11) aplicação de massas frias; (12) substituição de sinalização danificada 

em Amoreira e Praia d’el Rei; Cultura – (13) continuação da recolha histórica sobre a Amoreira, início 

dos trabalhos de estabelecimento de parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Lourinhã e Junta 

de União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia; (14) catalogação de livros para futura biblioteca; (15) 

dinamização do “Mercado de Natal” na Praça; (16) impressão de um novo número da “Revista 

Amoreira”; Outras Atividades/Dinâmicas – (17) realização do Mercado mensal; (18) Iluminação de 

Natal e Presépio em tamanho real.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Carlos Jorge tomou da palavra e apresentou as seguintes questões: (1) continua a mostrar 

a sua preocupação com a situação da antiga ETAR, considera que se deve demolir o que está 

desativado, a má utilização da construção está a poluir as águas dos poços dos terrenos circundantes, 

é um atentado à saúde pública, gostava de estar presente na visita do técnico das Águas do Tejo 

Atlântico, e quis saber porque é que as lamas são depositadas nesta ETAR e não na ETAR da Charneca; 

(2) considera que a Unidade Local de Proteção Civil devia ser mais ativa; (3) reportou preocupação 

quanto à situação do “Carlitos”, que necessita de assistência social; (4) devia haver na aldeia 

contentores para resíduos que não é possível reciclar, como entulho de obras, colchões, frigoríficos, 

resíduos que se vêm pelas bermas das estradas.--------------------------------------------------------------------- 

O senhor Luizinho Leal tomou da palavra e apresentou as seguintes questões: (1) qual a estimativa 

do valor da obra da casa do Seixo, (2) demostra tristeza pela redução de competências da Junta de 

Freguesia da Amoreira, relativamente às restantes do concelho; (3) é importante realizar estudos 

sobre temáticas de desenvolvimento da freguesia para que “as coisas avancem”.------------------------- 



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:___________________________________________________________________________________ 

Marco Henriques:________________________________________________________________________________ 

 


