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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 7 DE JUNHO DE 2017 
 
 

ATA Nº19 

 
Ao sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas 21h17, realizou-se na Se-

de da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão Pública da Assembleia da União 

das Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 11º, nº 1, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19º, nº 1, do seu Regimento, sob a presi-

dência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pela senhora Maria Margarida Rama-

lho Vidigal Pereira, segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1 Apreciação e Votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 26 de Abril de 2017; 

Ponto 2 Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da ativi-

dade e da situação financeira da União de Freguesias; 

Ponto 3 Período para Intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 4 Apreciação e aprovação da ata resumo (minuta). 

Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia de Fre-

guesia: 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: o Sr. Sérgio Miguel Henriques Quintino, Jorge Henriques 

Fernandes Borges Candeia (em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista), Leonarda de Jesus B. 

Batinas Pedroso do Couto (em substituição da Sr.ª Cátia Sofia Santos Pereira) e Maria Ferreira Seve-

rino Alves da Costa e Sofia Domingo Sousa Mendes. 
  

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Manuel Cortes Monraia e Artur Augusto Ferreira (em 

substituição da Sr.ª Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus). 
 

Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge Lourenço 

da Silva Gaio e José Alexandre Teixeira de Oliveira (em substituição da Srª. Maria Odete Sousa Da-

vid). 
 

Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: Sílvia Patrícia Garcez Batista. 
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Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os: Sr. Presidente de Junta 

José Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais Mário Barroso Gonçalves Martins, Maria da 

Graça Caldeira Pereira da Silva, António Roque Delgado e Ana Cidália Cunha Levezinho Rodri-

gues. 
 

Nesta sessão estiveram ausentes: o Sr. Hélder Antunes Baptista (justificou), Cátia Sofia Santos 

Pereira (justificou), Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus (justificou).  

 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

Procedeu-se ao preenchimento da vaga do membro da Assembleia de Freguesia segundo o pon-

to n.º 1 do art.11º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro e o art.11º do Regimento da Assembleia de 

Freguesia. Nestes termos, o Presidente de mesa chamou o membro Sofia Domingos Sousa Men-

des para ocupar a vaga de membro da Assembleia como cidadã imediatamente a seguir do Partido 

pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga, o Sr. Virgílio Luís Ramalho Dias. A 

Sr.ª Sofia Domingos Sousa Mendes foi empossada pelo Presidente da mesa e passa a ser membro 

efetivo da Assembleia de Freguesia.  

 

TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA 
 

Nos termos do n.º 2, do art.º 8º da Lei nº 169/99, de 18 setembro, o Presidente da mesa identifi-

cou e verificou a legitimidade do eleito pelo Partido Social Democrata para a Assembleia de Fre-

guesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais que disse chamar-se Sofia Domingos 

Sousa Mendes, com o estado civil de casada, tendo de seguida sido chamada a assinar a presente 

ata e a ocupar o respetivo lugar na Assembleia: 

 

 

_________________________________________ 

Sofia Domingos Sousa Mendes 

 

Confirmo a presente tomada de posse 

O presidente da mesa, 

 

 

________________________________________ 

José António de Barros Martins 
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Procedeu-se de seguida à leitura do voto de louvor do membro Carlos José Botelho Anjos de As-

sis pelo Presidente da Assembleia e à sua entrega presencial pelo presidente do executivo. O Se-

nhor Carlos José Botelho Anjos de Assis agradeceu as palavras de apreço e retribuiu as mesmas. 

 

O senhor Filipe Eduardo Ménagé Melo na qualidade de morador na Urbanização Quinta Nova di-

rigiu-se à Assembleia para apresentar a sua insatisfação relativamente à localização, ao ruído efe-

tuado e à demora na remoção do mobiliário da festa da vila, realizada na urbanização Quinta Nova 

e organizada pela Junta de Freguesia. Pediu para que no próximo ano fosse considerado outro 

local.  

O Presidente de mesa informou que a Festa cumpriu as normas legais e que todas as licenças fo-

ram obtidas com a autorização escrita do próprio condomínio.  

O Presidente do executivo alertou o morador que se tivesse dirigido ao executivo antes do início 

da festa o resultado poderia ser outro. No entanto, informou que a mesma cumpriu a lei do ruido 

deixando à disposição a consulta dos documentos e convidou o cidadão a estar presente numa 

reunião de executivo, aberta ao público, para poderem falar sobre o assunto. Relativamente à loca-

lização da festa informou que a freguesia não dispõe de um espaço próprio como outras freguesias, 

embora fosse merecedora de um. 

 

Ordem do Dia 

 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 26 de Abril de 

2017. 

Nada havendo a referir, a ata foi colocada a votação e foi aprovada por maioria dos membros com 

12 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS e 3 votos do PCP e 1 voto do BE) e com 1 voto de 

abstenção (1 voto do PSD) do membro Sofia Domingos Sousa Mendes pelo motivo de se encontrar 

ausente na última assembleia.  

 

 

Ponto 2 – Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

atividade e da situação financeira da União de Freguesias. 

 

O presidente do executivo iniciou este ponto informando que no plano financeiro nada de pertinen-

te tem para salientar, não existindo dívidas por parte da junta de freguesia.   
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Relativamente ao plano de atividades achou pertinente salientar que: 

O executivo continua a colaborar com a Câmara de Alenquer na alteração toponímica em várias 

zonas da freguesia e em todo o procedimento relacionado com este tema, nomeadamente na colo-

cação das novas placas.  

No passado dia 04 de Maio do presente ano, o presidente do executivo foi recebido pelo presiden-

te da Câmara Municipal de Alenquer, com o chefe de gabinete José Augusto Honrado e o técnico o 

sr. Joaquim António, onde abordou os presentes sobre vários assuntos pendentes na freguesia: 

1º - Pedonal desde a Meirinha até ao Tejo. Neste ponto ficou assente que devido à limitação do 

espaço para construir a obra, ficou acordado a CMA diligenciar junto do proprietário para a cedência 

definitiva do terreno necessário para o efeito. 

2º - Reparação da cobertura do ringue no bairro 25 de Abril – A cobertura referida, montada pela 

junta no passado, encontra-se degradada de forma a constituir perigo para os utilizadores. A câma-

ra acordou retirar a cobertura e inactivar o espaço até se encontrar uma solução ajustada para o 

problema. O presidente do executivo deixa o alerta que se em breve não se resolver o problema a 

junta irá atuar. 

3º Reparação do asfalto na Rua das Tulipas, na zona da Guizanderia, ficou acordado a CMA ana-

lisar a situação para proceder ao seu alcatroamento. No entanto, a demora na análise levou a junta 

de freguesia a contratar uma empresa adjudicando a obra de alcatroamento. 

4º Na Rua Castelo Melhor, perto do prédio Orquídea, falta uma tampa (da responsabilidade do 

condomínio) no edifício. A CMA prontamente vedou a zona mas até ao momento, o condomínio 

ainda não recolocou a tampa. Os residentes pediram para ser colocado um pilarete na esquina a 

que a junta atendeu ao pedido. 

5º Na Rua da Paz existe um lote de terreno ao abandono. Desde maio de 2013 que a Junta de 

Freguesia aguarda o projecto da CMA para o local. Nesta reunião ficou acordado a CMA analisar a 

situação. 

6º Cruzamento da Rua Pinto Barreiros com a Rua Vaz Monteiro. Ficou acordado a CMA junto das 

Infraestruturas de Portugal, SA encontrar uma solução para o problema. 

7º Desvio de trânsito a veículos pesados da Vila do Carregado ficou acordado a CMA analisar a 

situação. 

O Presidente do executivo esteve Presente na Assembleia Municipal de Alenquer, onde abordou 

os seguintes temas: 
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1º Situação do Parque Infantil no lugar da Torre: A CMA informou que foi estabelecido um Proto-

colo com a Cruz Vermelha onde refere que o parque infantil poderá ficar ali. No entando, já se pas-

sou alguns meses e o parque encontra-se inactivo nos mesmos termos como foi deixado. 

2º Construção de uma rotunda no cruzamento da Rua Pinto Barreiros com a rua Vaz Monteiro: A 

Câmara de Alenquer informou que as Infraestruturas de Portugal, SA comunicaram a impossibilida-

de técnica da colocação de uma rotunda naquele local. 

3º Postura de trânsito na rua António Correia Baharém: a CMA informou que irá rectificar e requa-

lificar a postura de trânsito naquele local de forma ajustada ao pretendido.  

 

O membro Artur Ferreira sugeriu ao executivo que no acordo a ser estabelecido com a família Pin-

to Barreiros também fosse contemplado uma língua de terreno que ligasse a Ponte da Couraça com 

a Rua Mártir São Sebastião, logo à entrada do Carregado (entre muros).  

 

O membro José Oliveira lembrou que o projecto do pedonal da Meirinha remonta o ano de 2009. 

Desde então, temos ouvido promessas e desculpas e a obra não se concretiza. Nestes termos, 

questionou o executivo se a via tem largura suficiente para ser construída.  

O Presidente do executivo informou que a estrada da Meirinha parece possuir largura suficiente 

para ser construído o pedonal. No entanto, o executivo gostaria de aproveitar esta janela de oportu-

nidade para possuirmos uma obra mais segura com outras condições.  

  

A Srª Leonarda de Jesus Couto tomou a palavra para pedir uma solução para o trânsito de pesa-

dos na Rua Pintos Barreiros dando como argumento que a poluição existente naquele troço coloca 

em risco a saúde dos moradores, pelo pó libertado e respirado. 

 

O Sr. Artur Ferreira lembra que ainda aguarda informação sobre a situação dos Baptistas e relem-

bra que existe um projecto de uma rotunda para o Cruzamento da Rua Pinto Barreiros e a Rua Vaz 

Monteiro.  

 

Ponto 3 – Período para Intervenção e esclarecimento ao público. 

 

O senhor Filipe Eduardo Ménagé Melo abordou os mesmos assuntos já referidos no período an-

tes da ordem do dia. 
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Ponto 4 – Apreciação e aprovação da ata resumo (minuta). 

O Sr. Presidente da Assembleia leu o texto da deliberação correspondente aos pontos da ordem 

do dia números 1 e 4 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do plenário, ten-

do sido aprovada por unanimidade com 13 votos a favor (5 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos do 

PCP e 1 voto do BE). A votação teve em vista o disposto no nº3 e nº4 do art.º 57º da Lei nº75/2013, 

de 12 de Setembro.  

 

Deu-se por encerrada a sessão pelas 22:50 do dia 7 de Junho de 2017, da qual se lavrou a presen-

te minuta de ata que depois de lida em voz alta e aprovada vai ser assinada nos termos da lei. 

 

 

O PRESIDENTE DA MESA, 

 

José António de Barros Martins 

 

 

O 2º SECRETÁRIO DA MESA, 

 

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 

 

 

 


