
Ata n.º 79 

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

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, 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 do Presidente da Junta de freguesia à Assembleia de Freguesia; 

Ponto três – depois da ordem do dia. Esteve ausente a senhora Marina Brás. O Presidente da 

Assembleia de Freguesia deu início à reunião, lendo a ordem de trabalhos. --------------------------------- 

Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra o senhor Luís Pereira, a secretária Olga Prada e o 

senhor Luís Leonardo. Tomou da palavra o senhor Luís Pereira tecendo as seguintes considerações: 

(i) propõe um voto de pesar desta Assembleia pelo falecimento do senhor Luciano, ex-autarca da 

Freguesia; (ii) lamenta a falta de painéis para afixação de propaganda das candidaturas às eleições 

Autárquicas; (iii) lamenta o facto das obras da futura sede da Junta de Freguesia não terem sido 

executadas; (iv) lamenta que o inicio das obras da ciclovia tenham coincidido com o período de 

campanha eleitoral. A secretária Olga Prada felicitou a iniciativa e esforço do grupo que este ano 

organizou a festa, que em tão pouco tempo conseguiu organizar um evento digno e que possibilitou 

manter esta bonita tradição, questionou também o senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre 

as contas do Festival da Ginja e se teve retorno da opinião de visitantes e comerciantes sobre a 

localização da edição do Festival da Ginja deste ano. O senhor Luís Leonardo agradeceu o convite 

que o senhor José Simões lhe endereçou para fazer parte da sua equipa, dando-lhe oportunidade de 

servir a comunidade, reforçou que foi um prazer e que aprendeu muito com todas as pessoas com 

quem colaborou durante todos estes anos.--------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que a despesa total do Festival da Ginja foi cerca 

de 8.000€ e que os comerciantes gostaram da mudança de local para a realização do evento, no 

entanto, chamou a atenção para o facto daquele espaço ser do CSCRA pelo que, a equipa que no 

futuro organize este evento, tem de ter essa questão em consideração.------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a escrutínio o voto de pesar pelo 

falecimento do senhor Luciano, que foi aprovado por unanimidade. Foi também colocada a votação 

a proposta indicada pelo senhor Luís Pereira em Assembleia passada, relativa a um voto de louvor 

aos funcionários da Junta de Freguesia pelo trabalho desenvolvido, tendo sido aprovado por maioria, 

com voto contra da senhora Lúcia Guincho, que apresentou intenção de voto, justificando que 

considera que nem todos os funcionários da Junta de Freguesia se dedicam de igual forma.------------ 

Ponto Dois – O Senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou a seguinte informação à 

Assembleia de Freguesia: (i) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral de 

Depósitos – 4.848,33€ - Caixa Agrícola – 6.387,81€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.024,78€ - BPI – 

20.341,75€ - numerário – 1.255,87€; (ii) atualmente existe um valor em dívida de faturas não 



vencidas de cerca de 4.000€ que correspondem à aquisição de um equipamento para o parque do 

rio de cima, este equipamento está atualmente a ser montado nos armazéns da Junta de Freguesia 

para posteriormente ser implantado no local. ----------------------------------------------------------------------- 

Dado ser o seu último mandato como Presidente da Junta de Freguesia, o senhor José Simões quis 

fazer uma resenha sobre as obras que realizou ao longo dos seus três mandatos: (i) calcetamentos – 

estrada do Vau e estrada Nova, rua da Guarita, rua 1.º de Maio, rua Formosinho Sanches, rua Padre 

Moura, rua da Mina, rua do Centro Social, rua do cemitério, rua da farmácia, rua do Jabué, rua Teresa 

Garcia, rua do Rio de Cima, rua Milai, Bairro dos Hortas, estrada dos arrabaldes, (ii) alcatroamento - 

rua da Silveira e dos portões; (iii) muro a delimitar o cemitério; (iv) colocação de placas de sinalética 

urbana; (v) construção do abrigo da Extensão do Centro de Saúde; (vi) realização do Festival da Ginja; 

(vii) execução do presépio e de iluminação de Natal; (viii) construção do Parque de Desporto com 

equipamentos para séniores e crianças; (ix) realização da iluminação e sistema de bombagem da 

água da Fonte; (x) conclusão da iluminação do Parque Desportivo; (xi) aquisição de novos 

equipamentos informáticos; (xii) construção de novos espaços ajardinados – Rio de Cima (que incluiu 

a compra do terreno que era uma “lixeira”), junto à casa paroquial, Hortas do Casal, na rua da 

Guarita, rua Padre Moura; (xiii) construção do muro de pedra na rua Formosinho Sanches e do muro 

do Centro Social; (xix) colocação de painéis em volta do campo sintético; (xx) alargamento da estrada 

na ponte junto ao Rio de Cima e na ponte do Casal Brás; (xxi) mudança de terras no cemitério, 

colocação de calçada envolvendo todo o cemitério e construção de dois armazéns na parte inferior 

do cemitério, com cerca de 150m2; (xxii) obras de melhoramento na casa mortuária, 2 wc com 

privacidade, rebaixamento do teto, arranjo da placa; (xxiii) construção do armazém da Junta com 

cerca de 200m2; (xxiv) organização da feira mensal, que representou mais de 30.000€ em terrados; 

(xxv) estudo da heráldica da freguesia, que na altura era a única freguesia do distrito de Leiria sem 

brasão; (xxvi) legalização de todos os terrenos pertencentes à junta de Freguesia; (xxvii) início da 

sobras de construção da ciclovia; (xxviii) aquisição de novos equipamentos – carrinha, aspirador 

urbano, soprador, corta relva e carro de relva, corta caniços, pulverizador, gerador, etc. O Presidente 

da Junta de Freguesia agradeceu à Mara, ao Pedro, ao Senhor João e ao Senhor Luciano, que já partiu, 

e a todos os outros que o acompanharam estes anos, pelo apoio e disponibilidade, que trabalharam 

muito para o engrandecimento desta Freguesia. Referiu ainda que a Festa deu um lucro de cerca de 

4.000€, agradeceu em particular a ajuda que o senhor José João e o senhor Jorge Gomes deram no 

peditório. Terminou com um comentário, referindo que no Dicionário da Porto Editora cacique é um 

chefe político que dispõe dos votos dos eleitores de uma localidade.------------------------------------------ 

Ponto Três – Inscreveu-se para usar da palavra o senhor Jorge Gomes que afirmou ter ficado 

impressionado com o espírito de comunidade durante a organização e realização da festa da aldeia, 

sentiu que todos se juntaram sem olhar a interesses próprios.-------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a forma como os elementos da 

Assembleia estiveram nas sessões, em que puxaram pelo bem da freguesia, independentemente dos 



ideais políticos diferentes, embora tenha havido alturas em que as discussões foram um pouco mais 

acesas. Acrescentou que foi um prazer presidir a esta Assembleia.--------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia mostrou-se disponível para qualquer das equipas que 

venha a ser eleita no próximo dia 1 de outubro.--------------------------------------------------------------------- 

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

uma horas e cinquenta e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente 

lida e assinada por todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Henriques:_______________________________________________________________ 

Olga Prada:___________________________________________________________________ 

Lúcia Guincho:_________________________________________________________________ 

Luís Pereira:___________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira:_________________________________________________________________ 

Luís Leonardo:_________________________________________________________________ 


