
Ata n.º 94 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 aprovação do Protocolo de Parceria entre a Casa do Povo 

do Concelho de Óbidos e a Junta de Freguesia de Amoreira; 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, Célia Pedro, Elisa Brás e Luís Pereira em substituição do Paulo Oliveira. Esteve ausente o 

senhor Mário Lopes e o senhor Paulo Oliveira.---------------------------------------------------------------------- 

A ata n.º 93, da reunião de Assembleia de Freguesia de 27 de abril de 2021, foi colocada a votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia fez referência à correspondência que esta 

Assembleia de Freguesia recebeu, deixando-a disponível para consulta dos interessados: (a) 

publicidade, (b) justificação de falta do Sr. Paulo Oliveira, (c) email do Sr. Luís Pereira.------------------- 

Ponto Um – Não houve inscritos neste ponto. -------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia enquadrou o contexto do Protocolo de 

Parceria entre a Casa do Povo do Concelho de Óbidos e a Junta de Freguesia de Amoreira, sendo este 

para apoio a famílias e jovens residentes na freguesia. Não havendo intervenções, foi colocada a 

votação nominal a aprovação do 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) Foram 

efetuados os transportes habituais das refeições para o jardim de Infância e dos utentes da CERCI 

Peniche; (2) Apoio aos Censos 2021; Comunicação – (3) Continuaram a ser atualizados o Site e o 

Facebook da Freguesia; Obras/Intervenções – (4) Aplicação de massas frias; (5) Trabalhos no Parque 

do Rio – sinalização, pérgola, mobiliário urbano; (6) Pinturas dos muros do cemitério; (7) Colocação 

de novas floreiras na Praça, Cultura – (8) Continuação dos trabalhos de instalação da Biblioteca na 

Antiga Escola Primária; (9) Nova edição da revista Amoreira; (10) Registo para criação de Pequena 

Biblioteca Comunitária – Little Free Library; Turismo/Promoção da Freguesia: (11) Desenvolvimento 

de um estágio do 3.º ano do curso de Turismo, para o desenvolvimento do roteiro da Freguesia; 

Saúde/Proteção Civil – (12) Testes COVID aos funcionários e aos membros da Unidade Local de 

Proteção Civil (ULPC); (13) Participação da ULPC em reunião com todas as Unidades do concelho de 

Óbidos; Património – (14) Intervenção na Guarita com argamassas de cal e areia, referência ao 

relatório da técnica de Conservação e Restauro responsável pela intervenção, Dra Arlinda Ribeiro.-- 



O Senhor Luís Pereira pediu para usar da palavra, sugerindo o investimento na recuperação do muro 

ao longo da guarita, afirmou também que considera lamentável que a obra da Casa do Seixo ainda 

não esteja concretizada neste mandato.------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – Não houve intervenções neste ponto. ------------------------------------------------------------

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

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

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

uma horas e quarenta e cinco 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: ____________________________________________________________________________________ 

Elisa Brás: ______________________________________________________________________________________ 

Luís Pereira:___________________________________________________________________________________ 


