
Ata n.º 95 

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

Aos catorze dias do mês de setembro 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 - Informação da Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto Três 

– 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, Célia Pedro, Paulo Oliveira e Mário Lopes. Estiveram ausentes o senhor Diogo 

Sousa e a senhora Elisa Brás. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 diversa, (b) email de dia 16 de julho, da Sra. Célia Pedro colocando questões a respeito 

da Casa dos Seixos, (c) email de dia 02 de agosto, da Sra. Célia Pedro reforçando o pedido de 

esclarecimentos a respeito da Casa dos Seixos, (d) email de dia 12 de agosto, da Sra. Presidente de 

Junta, em resposta à Sra. Célia Pedro; (e) email de dia 12 de agosto, do Sr. Luís Pereira identificando 

o situação da falta de iluminação pública na Rua Santo António; (f) justificação de ausência da Sra. 

Elisa Brás.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A ata n.º 94, da reunião de Assembleia de Freguesia de 24 de junho de 2021, foi colocada a votação, 

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

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

A senhora Célia Pedro: (i) lamentou o facto de a obra do passeio da EN114 não ter sido concluída; (ii) 

mostrou preocupação com a situação das moscas na freguesia, situação que se tem vindo a agravar; 

afirma que tem que haver solução para este problema de saúde pública; (iii) em relação à situação 

da Casa dos Seixos, transcreve-se nesta ata a intervenção que foi fornecida via email pela oradora: 

“Pretendemos que fique claro e registrado na Ata desta Assembleia de Freguesia que a nossa 

conduta ao longo dos 4 anos de mandato deste Executivo, sempre se pautou num espírito de 

colaboração, respeito e vontade de ajudar no progresso da nossa Freguesia. Dito isto, informámos 

que enviámos email no dia 16/07a solicitar esclarecimentos acerca da envolvência da referida Obra. 

Por falta de resposta foi feito reforço do pedido a 04/08 e a 10/08; obtivemos depois resposta da 

Sra. Presidente a 12/08. Lamentámos a resposta tardia ao nosso pedido de esclarecimentos acerca 

da Obra, bem como o seu teor, pois vem lamentar a "nossa ausência na cerimônia" e que, se 

pretendíamos esclarecimentos aquele seria o local e o momento certo para os obter. Ora, como 

membros desta Assembleia de Freguesia, afirmámos que gostaríamos que ficasse claro que, não 

cabe aos membros da Assembleia de Freguesia justificar a ausência na cerimónia, mas, a nosso 

entender, cabe à Presidente de Junta esclarecer os membros do órgão máximo desta freguesia, 

lembrámos que representamos o povo que nos elegeu. Povo esse que merece conhecer os contornos 



da obra de requalificação para as futuras instalações da Junta de Freguesia tão desejada e tanta falta 

tem feito a estes fregueses. Referimos que sentimos assim, falta de transparência e ausência de 

esclarecimentos por parte deste Executivo sobre este assunto. Para que ficasse do conhecimento de 

todos e do público, foram por mim lidos os pontos do nosso email e mencionamos que pretendíamos 

ser esclarecidos sobre os contornos desta obra, quais os protocolos e acordos com a CMO e o espaço 

O, nomeadamente: "Queremos saber, depois da obra concluída, qual o procedimento a adotar para 

que a Junta de Freguesia usufrua do espaço?, Irá esta JFA pagar uma renda para a sua utilização?, 

Está previsto o espaço ser utilizado também por outras entidades?, Se sim, em que termos?" Para 

finalizar afirmámos que, permanece a visível e total falta de esclarecimentos por parte deste 

Executivo aos membros do órgão máximo de poder local desta freguesia, pois até aquele dia não 

obtivemos respostas a estas questões.”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A secretária Olga Prada tomou da palavra reforçando que tem uma perspetiva diferente dos 

acontecimentos da Casa dos Seixos e que considera importante trazer para a reflexão diferentes 

pontos de vista para melhor esclarecer a situação. Considera lamentável que sendo a Casa dos Seixos 

um assunto tão referido nas reuniões de Assembleia de Freguesia, mas também nos diversos locais 

da aldeia, tenha havido tão pouca presença de Amoreirenses no ato de consignação da obra da Casa 

dos Seixos. Referiu, que considerou uma oportunidade perdida, para quem quer ser mais e melhor 

informado, dado que o Senhor Presidente da Câmara esteve presente neste ato. Referiu que ela 

mesma aproveitou o momento para colocar algumas questões ao Senhor Presidente de Câmara. Das 

reuniões de Assembleia de Freguesia que participou, e tanto quanto se recorda, sempre foram 

prestados os esclarecimentos e apresentada informação atualizada sobre o processo em causa. Não 

considera que haja falta de transparência da parte do executivo desta Freguesia. Coloca, ainda, uma 

questão a respeito do ponto de situação das obras, questionando se estão a decorrer conforme o 

previsto. Parabeniza a Junta de Freguesia pela inauguração da Biblioteca da Freguesia, sonho não só 

da Presidente de Junta, mas de muitos Amoreirenses. Considera que será um espaço cultural que 

reforça e promove a identidade da nossa terra. --------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente de Junta menciona que a obra da Casa dos Seixos é uma realidade porque este 

executivo teve a determinação e a força para o fazer acontecer. Referiu que não foi certamente pela 

capacidade, que a oposição (PS) tanto afirma possuir, que este processo se concretizou. Pois se este 

executivo tivesse ficado à espera da contribuição da oposição ainda estaríamos sem obra. Relembrou 

a postura adotada pelo partido PS, tanto ao nível do executivo camarário, como em Assembleia 

Municipal, que votou contra e em abstenção, respetivamente, considerando que esta obra era 

"inoportuna e pouco urgente". Repudia a acusação de falta de transparência quando todos os 

assuntos foram sempre esmiuçados em todas as sessões de Assembleia de Freguesia. Esclareceu 

que a obra está a decorrer como previsto, informando que o construtor, no ato de consignação 

da obra, se mostrou otimista quanto à sua execução, referindo que a deveria concluir até mesmo 

antes do prazo contratado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



Ponto Dois – 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) Atribuição de bolsa de mérito a aluna de 1º ciclo da Freguesia; (3) Realização da iniciativa 

“Óbidos a Dançar”, no parque do Rio, celebrando assim a conclusão das intervenções de 

requalificação do parque; Comunicação – (4) Continuaram a ser atualizados o Site e o Facebook da 

Freguesia; Obras/Intervenções – (5) Aplicação de massas frias; (6) Pequenos trabalhos de 

conservação do Jardim de Infância da Amoreira; (7) Limpeza de bermas e taludes; (8) Colocação de 

novos abrigos de passageiros; (9) Colocação de mobiliário urbano na Praça; (10) Instalação elétrica 

na casa mortuária; (11) Colocação de sinalização na Praia d’el Rei; (12) Diversas pinturas de 

construção civil (muros, fonte, lavadouros); (13) Intervenções na escola primária para instalação da 

biblioteca; (14) Início da intervenção na pintura mural no pórtico de entrada no cemitério; (15) 

Assinatura, pelo Município de Óbidos, do auto de consignação e início da obra da Casa dos Seixos; 

Cultura – (16) Inauguração de espaço identitário e de dinamização cultural na Antiga Escola Primária: 

Biblioteca, Fonoteca, Espaço Memória e Espaço para Exposição, este último com fotografias de Pedro 

Inácio e de Carlos Inácio (exposição denominada “A Alma dos Moinhos”); (17) Abertura da Pequena 

Biblioteca Comunitária “Little Free Library”, “O Moinho” na Praça Dr Azeredo Perdigão registando-

se já um movimento de cerca de 100 livros; (18) Preparação de nova edição da Revista Amoreira; 

Turismo/Promoção da Freguesia: (19) Finalização do roteiro turístico da Freguesia; Proteção Civil – 

(20) Participação da Unidade Local de Proteção Civil na sinalização de problemas com o escoamento 

de águas provenientes da Estação Elevatória localizada na Estrada do Ameal; Atividades de apoio à 

população no âmbito do COVID 19: (21) Mediações várias com o Serviço de Finanças, Conservatória, 

Município de Óbidos e Segurança Social; (22) Apoio a diversas famílias com a submissão de processos 

a apoios vários, promovidos pelo Município de Óbidos; (23) Desinfeções em espaços públicos; Outras 

informações: (24) Reinício do Mercado Mensal no Campo de Futebol; (25) Resultados Preliminares 

dos Censos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia mencionou também, a respeito dos resultados 

preliminares dos Censos 2021, transcrevendo-se a informação fornecida ”salientamos o crescimento 

verificado na Freguesia e em jeito de conclusão, a terminar mandato, concluímos o seguinte: foram 

quatro anos muito particulares, atípicos, com registo de uma pandemia pelo COVID 19 que atingiu 

praticamente metade do mandato. Mesmo assim, saímos com sentimento de dever cumprido e 

destacamos as seguintes intervenções realizadas: (1) Arranque das obras da Casa dos Seixos; (2) 

Intervenção no Bairro do Jabué; (3) Melhoramentos realizados na Casa Mortuária com introdução 

de mobiliário, resolução das infiltrações de água no edifício e colocação de luz elétrica; (4) 

Melhoramentos no Parque do Rio: iluminação, sistema de rega automático, nova ponte, mobiliário 

urbano, sinalética, reabilitação dos espaços desportivos, parque infantil e parque de merendas, 

construção dos sanitários; (5) Intervenção no cemitério: reabilitação de muros, calcetamentos vários; 

(6) Início da Intervenção no pórtico de entrada no cemitério: reabilitação da pintura mural; (7) 

Intervenção na Guarita; (8) Colocação de mobiliário urbano e plantas na Praça Dr. Azeredo Perdigão; 



(9) Criação do Espaço do Cidadão; (10) Criação de novo espaço identitário e de dinamização cultural: 

Biblioteca, Fonoteca, Espaço Memória; Espaço de Exposição; (11) Criação e instalação na Praça Dr. 

Azeredo Perdigão de uma pequena biblioteca comunitária: Little Free Library “O Moinho”; (12) 

Organização interna de espaços: Criação de sala de arquivo da Junta de Freguesia; Criação de espaços 

distintos para guardar materiais (Comissão de Festas, GDA, Biblioteca); (13) Criação da Academia de 

Saúde e Bem-Estar; (14) Criação da Unidade Local de Proteção Civil da Amoreira; (15) Comemoração 

do Dia Nacional dos Moinhos Abertos com diversas iniciativas culturais; (16) Criação dos mercados 

temáticos na Praça (Natal, Primavera); (17) Criação dos “Livros na Praça”; (18) Criação do Programa 

de Ocupação de Tempos Livres para Jovens da Amoreira; (19) Revisão dos Regulamentos de “Prémios 

de Mérito” e do “Bebé Amoreira”; (20) Estabelecimento de parceria com o Município de Óbidos na 

Rota dos Moinhos; (21) Criação de roteiro turístico da Freguesia; (22) Levantamento histórico da 

Freguesia e participação em livro sobre o mosteiro do vale benfeito; (23) Desenvolvimento de 

palestras e workshops sobre educação em conjunto com associações como Jardim Waldorf e com o 

Jardim de Infância da Amoreira; (24) Dinamização de oficinas criativas com crianças e jovens das 

quais resultaram livros como “A Borboleta Bombeira”,” Sentir Amoreira” ou “O Moinho da Carlota” 

este último não editado. Creio que todos estes dados refletem trabalho, envolvimento, dinamismo. 

Tudo menos a referida estagnação que se apregoa. “Ruas a fervilhar”, “crianças e jovens na rua” 

estas realidades são construídas pelas pessoas, constroem-se por todos nós, no terreno, no dia-a-

dia. Valerá a pena refletirmos acerca do que cada um de nós faz e de que forma estará a contribuir 

para isso. O desenvolvimento desta Junta de Freguesia e, consequentemente, da Amoreira faz-se 

através de um conjunto de pequenos passos e iniciativas que não passam por: (a) votar em abstenção 

protocolos como sendo o dos CTT que permitia um aumento de receita pela JF; (b) votar contra 

orçamentos com a teoria de que beneficiam populações, como se a comunidade de Vale Benfeito ou 

Vale de Janelas não merecesse investimentos só porque não reside na localidade de Amoreira. Em 

jeito de despedida, apresento toda a abertura para poder continuar a contribuir, sempre que possível 

e me for solicitado, para o desenvolvimento da Amoreira. Agradeço a colaboração de todos nesta 

Assembleia, a forma como me permitiram aprender e crescer enquanto profissional e pessoa. Muito 

obrigada a todos e votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais.” ------------------------------------ 

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

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

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

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia agradeceu a colaboração de todos os 

membros da Assembleia de Freguesia na condução dos trabalhos, sem a sua ajuda a sua missão teria 

sido muito mais difícil; as suas intervenções sempre pautaram pelo respeito e pela educação com 

todos os membros desta Assembleia; as suas intervenções tiveram sempre em primeiro lugar o 

interesse da Freguesia da Amoreira acima de qualquer interesse partidário. Agradeceu ainda, a todo 

o executivo ainda em funções, na pessoa da Sra. Presidente de Junta, o seu esforço de tentar 

satisfazer as necessidades dos fregueses da Amoreira, colocando muitas vezes o interesse da 



freguesia da Amoreira à frente da vida pessoal e familiar; agradeceu a participação dos fregueses 

que intervieram nas várias Assembleias de Freguesia ao longo destes quatro anos e que dessa forma 

contribuíram para uma Amoreira melhor; agradeceu aos colaboradores da Junta de Freguesia que 

sempre que esta Mesa solicitou informação prontamente se disponibilizaram para nos ajudar. Deu 

por encerrada a sessão, às vinte e duas horas e vinte 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:____________________________________________________________________________________ 


