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AATTAA    

DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 28 DE SETEMBRO DE 2016 
 
 
 

ATA Nº16 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas 21h06, reali-

zou-se na Escola Básica dos Casais da Marmeleira, a sessão Pública da Assembleia da União 

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

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

presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pelo senhor António Roque 

Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respectivamente primeiro 

secretário e segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto 1: Apreciação e Votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 30 de Junho de 

2016; 

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 de intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 4: Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 

 

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

Freguesia: 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Sérgio Miguel Henriques Quintino e Maria Ferrei-

ra Severino Alves da Costa. 
 

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Manuel Cortes Monraia e Dália Maria Gonçalves Flo-

res de Jesus. 
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Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Paulo Jorge Lou-

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

Sousa David que pediu a renovação da suspensão de mandato). 

 

Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos: 

Sr. Presidente de Junta José Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais Carlos José Botelho 

Anjos de Assis, Mário Barroso Gonçalves Martins e Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva. 
 

Nesta sessão estiveram ausentes: o Sr. Hélder Antunes Baptista (justificou), Virgílio Luís Ra-

malho Dias (não justificou), Cátia Sofia Santos Pereira (não justificou) e Sílvia Patrícia Garcez 

Batista (não justificou). 
 

  

Período de Antes da Ordem do Dia 

 

Iniciou-se a sessão com a entrega de dois votos de louvor aos digníssimos senhores: Arsénio 

da Assunção Carvalho e Jorge Florindo Vicente Catarino, aprovados por unanimidade na sessão 

ordinária de Assembleia de 25 junho de 2014. 

De seguida, foi colocada a votação dos membros a apreciação do documento proposto pelo 

grupo PCP intitulado “Projeto de Lei n.º231/XIII/1ª – Estabelece o Regime para a Reposição de 

Freguesias”, previamente distribuído, que foi aceite para apreciação pelos membros com 8 votos 

a favor (1 voto do PSD, 4 votos do PS e 3 votos do PCP) e 2 abstenções (2 votos do PSD). 

O senhor João Vicente pediu a palavra para explicar a motivação que leva o grupo político do 

PCP a apresentar o projecto de Lei na Assembleia da República. No entender do seu Grupo 

Politico a presente Lei n.º75/2013, de 12 de setembro que se encontra em vigor e define o regi-

me jurídico autárquico, foi apresentada aos grupos políticos com a intenção de tornar as Fregue-

sias mais autónomas com uma política de proximidade. No entanto, o que se verificou foi a ex-

tinção de algumas Freguesias e o surgimento de Freguesias maiores, com orçamentos menores 

dos já existentes. Nestes termos, apresentam o presente projecto Lei com o intuito de reverter a 

política de junção das Freguesias. 

O membro José Martins apoiou a posição tomada e reforçou as palavras referidas com o ar-

gumento que existem duas Freguesias diferentes, uma de cariz urbano e a outra de cariz rural 

que leva a diferentes investimentos. 

O senhor Paulo Gaio salientou o lado moral da questão. Lembrando que mesmo que não exis-

ta uma extinção das Freguesias envolvidas, uma Freguesia acaba por sobressair em relação às 
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restantes e os elementos que definem cada uma acabam por ser esquecidos com o surgimento 

de novos brasões, bandeiras etc.  

Depois de devidamente apreciada, foi colocada a votação a proposta de reverter a União das 

Freguesias para os termos como vigorava até setembro de 2013, sendo aprovada por maioria 

com 8 votos a favor (1 voto do PSD, 4 votos do PS e 3 votos do PCP) e 2 votos de abstenção (2 

votos do PSD). O resultado da votação será enviado para a Assembleia da República.    

 

 

Ordem do Dia 
 

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 30 de junho 

de 2016. 

Após uma breve apreciação a ata foi colocada a votação e foi aprovada por maioria dos mem-

bros com 8 votos a favor (2 votos do PSD, 3 votos do PS, 3 votos do PCP) e com 2 votos de abs-

tenção (1 voto do PSD e 1 voto do PS) dos membros Maria Ferreira Severino Alves da Costa e 

Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus pelo motivo de se encontrarem ausentes na última ses-

são.  

 

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 realçou os pontos mais pertinentes informando os membros que: 

Foi enviado para a Câmara Municipal de Alenquer algumas queixas de fregueses da zona da 

Guizanderia e Ferraguda que reclamam da falta de limpeza urbana. 

Foram enviados para a CMA vários ofícios da população que solicita a desbaratização e desra-

tização de algumas zonas da Freguesia. 

 A Junta de Freguesia recebeu um e-mail da Câmara Municipal de Alenquer solicitando um pa-

recer do executivo para sugestão de alguns nomes para determinadas ruas. O executivo desig-

nou um elemento para auscultar algumas pessoas no terreno de modo a sugerir alguns nomes 

com significado para a Freguesia e para a população, que posteriormente enviou à CMA. A 27 

de junho de 2016, ao ter conhecimento do manifesto popular reencaminhou-o para a Câmara 

Municipal onde, e de acordo com o desígnio do Abaixo-assinado, solicitou a alteração da topo-
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nímia atribuída à Rua Diamantino de Almeida Vicente e da Praceta Diamantino de Almeida Vi-

cente para Rua da Bela Vista e Praceta da Bela Vista. A Câmara responde que deu como defini-

tivo os nomes atribuídos justificando que já foram emitidas muitas declarações de alteração para 

as mencionadas moradas. No entanto, a Junta respondeu e reafirmou que face à vontade popu-

lar expressa não vê inconveniente nenhum na mudança dos nomes solicitados. 

No âmbito do trânsito, foi pedido à Câmara a remarcação do estacionamento na Praceta Infan-

te Dom Henrique. Foi solicitado novamente à Câmara a reparação da Estrada do Torino, nos 

Casais da Marmeleira. Foi reforçado o pedido de alteração da Postura de trânsito na Guizande-

ria. Foi pedida uma resposta efectiva para a Rua António Correia Baharém, uma rua que neces-

sita de sinais verticais de permissão e restrição de trânsito, sinais horizontais, marcação do piso, 

marcação de lugares para estacionamentos, lombas, etc. Foi pedido, a requalificação da Postura 

de trânsito na rua da Liberdade, no troço do Bairro 25 de Abril, para uma rua de um só sentido, 

para permitir desta forma o estacionamento de um lado da estrada, com a anulação de uma das 

passadeiras situadas em frente da antiga escola. 

No âmbito cultural, a Freguesia tornou a participar no concurso “Rainha das Vindimas” no qual 

alcançou o 1º lugar a nível do concelho e um honroso 2º lugar a nível nacional. 

Foi adquirido novo equipamento como um corta relvas, duas roçadoras e efetuaram algumas 

reparações nos já adquiridos como na barquinha. Montaram um termoacumulador no balneário 

dos funcionários, cedido pelo supermercado Bricomarché. 

No âmbito da limpeza e preservação: efectuaram a limpeza de um terreno junto ao cemitério 

dos Cadafais, do terreno circundante ao Centro Escolar do Carregado no Casal do Sarra, das 

valetas nos Casais da Marmeleira e das bermas nos caminhos vicinais da Freguesia. 

Repararam os bancos de jardim na urbanização Quinta Nova e substituíram os bancos de jar-

dim na rua da Grécia. Colocaram três resguardos para contentores do lixo, nos Casais da Mar-

meleira. Repararam as calçadas em algumas zonas da Freguesia. Substituíram o pavimento da 

casa de banho no jardim Rosa Silva. 

Relativamente a protocolos, o executivo informou que o Protocolo com o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional está a findar.  
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Ponto 3 – Período de intervenção e esclarecimento ao público. 

O presidente de mesa aproveitou o momento para esclarecer que neste ponto a população di-

rige-se aos membros da Assembleia e assim sendo esclareceu que relativamente ao assunto 

levantado sobre toponímia a Assembleia não foi informada em nenhum momento do assunto e 

não foi convidada a dar o seu parecer relativamente aos nomes atribuídos. 

O membro José Oliveira tomou a palavra para relatar os factos que originaram o abaixo-

assinado apresentado na Junta de Freguesia e dado a conhecer na anterior Assembleia de Fre-

guesia. 

No dia 23 de junho foi colocado na caixa de correio dos moradores, por um elemento da Câma-

ra, um documento datado de 15 junho de 2016, informando o novo nome a partir da qual iria ser 

designada a sua rua. A população, principalmente a mais antiga, indignada pelo nome atribuído 

dirigiu um Abaixo-assinado que no dia útil seguinte, dia 27 de junho, foi enviado à Junta de Fre-

guesia e posteriormente foi enviado para a Câmara Municipal de Alenquer. Perante a resposta 

do executivo de Junta, que informava tratar-se de um assunto da competência da Câmara, no 

dia 11 de julho, alguns elementos da população foram à reunião de Câmara manifestar a sua 

intenção. No entanto, e mais uma vez o Executivo da Câmara não conseguiu responder aos 

seus desígnios.  

Terminou a sua intervenção questionando os membros de Assembleia “Porque razão um exe-

cutivo de Junta e um executivo de Câmara não consegue dar resposta a um pedido feito pela 

maioria da população em tempo útil? Quem representa as pessoas? A quem os contribuintes 

delegam a função de os representar? e afirma, “A população neste momento não se sente re-

presentada por ninguém”. 

O senhor Paulo Gaio frisou que era contra a mudança repentina dos nomes das ruas e de certo 

modo acha escandaloso a Câmara não considerar um Abaixo-assinado que mostra a vontade da 

população. 

O membro João Vicente afirmou ter tido conhecimento do trabalho que iria ser feito pela Junta 

de Freguesia pelo senhor Paulo Gaio, e estranhou a falta do pedido de parecer à Assembleia de 

Freguesia como era costume ser feito. No entanto, propôs à Assembleia que fosse efectuada, 

em conjunto com o executivo, uma reformulação da proposta elaborada com o intuito de pedir a 

alteração do nome das ruas citadas para ser enviada à Câmara de Municipal de Alenquer.  

Na opinião do senhor José de Oliveira a alteração dos nomes, neste momento, já seria um ato 

prejudicial, justificando que durante este tempo muitas pessoas já efectuaram as mudanças de 
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morada e deste modo já iria gerar algum transtorno nas suas vidas podendo inclusive originar 

algum tipo de conflito.  

O senhor Luís Correia, morador nos Casais da Marmeleira, solicitou que o assunto fosse no-

vamente levado à Câmara Municipal de forma a sentirem-se democraticamente cidadãos. E es-

clareceu que o senhor Diamantino de Almeida Vicente prejudicou muito os habitantes daquele 

local. Deste modo e no seu ver, a toponímia de um local deve lembrar pessoas que foram impor-

tantes e com valor para as pessoas daquele local, o que não é o caso. 

O senhor Jorge Pena, morador dos Casais da Marmeleira há mais de 25 anos, informou os 

presentes que em tempos já constou uma placa identificando o local como Urbanização da Bela 

Vista. Indignado com a situação e com o nome atribuído, questionou porque nestes momentos a 

população não é auscultada na sugestão do nome a atribuir.  

O senhor António Gomes, morador nos Casais da Marmeleira e vizinho do senhor José Oliveira 

questionou porque motivo foi informado de uma morada diferente do senhor José Oliveira sendo 

morador no mesmo prédio. Questionou ainda que motivo justifica as alterações de morada e 

quais as consequências para alguém que não o faça. Foi informado que só na Câmara poderá 

obter as respostas às perguntas colocadas. 

O senhor Nuno Alves, morador há 40 anos nos Casais da Marmeleira, questionou a Assem-

bleia no intuito de saber como a Assembleia procederia a análise dos nomes propostos pelo 

executivo. Reforçou a ideia de que a população deveria ter a oportunidade de dar a sua opinião. 

No Casal do Salto, local onde mora, aconteceu a mesma situação, foi atribuído o nome de Rua 

Florindo Ramalho quando existia na sua rua uma pessoa com relevância para a mesma.  

Prontamente o Presidente de mesa esclareceu o procedimento que normalmente a Assembleia 

efetua na apreciação dos nomes sugeridos. 

Perante as declarações prestadas, o presidente de Junta convidou a todos, a estarem presen-

tes na próxima Assembleia Municipal, no dia 30 de Setembro, onde vai colocar esta situação e 

onde poderão obter as respostas que procuram. No entanto, comprometeu-se a enviar para a 

Câmara Municipal novamente o pedido da população. 

A senhora Claúdia Verdilheiro solicitou que a situação fosse resolvida o mais breve possível 

justificando que as pessoas que assinaram o Abaixo-assinado brevemente terão de renovar a 

sua documentação e não sabem como proceder perante o impasse gerado. 

Perante os testemunhos ouvidos, a Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade dos 

seus membros com 10 votos a favor enviar à Assembleia Municipal um documento que demons-

tre a vontade esplanada nesta sessão.  
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Ponto 4 – Apreciação e aprovação da minuta da ata. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia leu o texto elaborado em minuta, 

que submeteu de imediato à votação do plenário, tendo sido aprovado por unanimidade com 10 

votos a favor (3 votos do PSD, 4 votos do PS, 3 votos do PCP). A votação teve em vista o disposto 

no nº3 e nº4 do art.º57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.  

 

Deu-se por encerrada a sessão pelas 23:58, do dia 28 de setembro de 2016, da qual se lavrou a 

presente minuta da 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 1º SECRETÁRIO DA MESA, 

António Roque Delgado 

 

O 2º SECRETÁRIO DA MESA, 

Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira 
 

 
 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA, 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


