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AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 30 DE SETEMBRO DE 2015 
 
 
 

ATA Nº12 

 

Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quinze, pelas 21h06, realizou-se na 

Sede 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 Nº 

75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19º, nº 1, do seu Regi-

mento, sob a presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pelo senhor 

António Roque Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respectiva-

mente 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 24 de Junho de 2015; 

Ponto 2: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade e si-

tuação financeira da União de Freguesias; 

Ponto3: Período de intervenção e esclarecimento ao público. 

 

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

Freguesia: 

Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, Sérgio 

Miguel Henriques Quintino (em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista), Jorge Henriques Fer-

nandes Borges Candeia (em substituição da Srª. Cátia Sofia Santos Pereira) e Maria Ferreira Se-

verino 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). 
 

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 Sr. Carlos José 

Botelho Anjos de Assis, Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues e o Pedro Afonso Ferreira Mon-

teiro. 
 

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

Santos Pereira (justificou) e Sílvia Patrícia Garcez Batista (justificou). 
 

 

Não se registando intervenções o Presidente de mesa tomou a palavra para dar início à ordem 

do dia. 

 

Ponto 1 – Discussão e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 24 de Junho 

de 2015. 

Questionados os membros de assembleia sobre a possibilidade de um pedido de ressalva e 

perante a ausência de qualquer pedido, a ata foi colocada a votação sendo aprovada por maio-

ria com 10 votos a favor (4 votos do PSD, 4 votos do PS, 2 votos do PCP) e com 2 votos de abs-

tenção (1 voto do PSD e 1 voto do PCP) do Sr. Sérgio Miguel Quintino e do Sr. José Alexandre 

Teixeira de Oliveira pelo motivo de se encontrarem ausentes na última assembleia.  

 

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

da actividade desta e da situação financeira da União de Freguesias. 

Neste ponto, o executivo colocou a Assembleia ao corrente das várias acções desencadeadas 

pela Junta de Freguesia nos diversos setores da sua jurisdição, através de um resumo escrito, 

distribuído antecipadamente em suporte papel, suportado pela exposição oral do Presidente do 

executivo e por um registo fotográfico apresentado em foto-show, suportado pela exposição oral 

do Sr. Carlos Assis, secretário do executivo.  

Neste ponto, o executivo teve o intuito de destacar: 
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O envio de vários emails e petições dos fregueses reclamando a falta de limpeza urbana nas 

zonas do Carregado, Guizanderia e Ferraguda. Zonas da responsabilidade da Câmara Municipal 

de Alenquer que perante as reclamações informou que tem feito o possível. 

O alerta efectuado às Estradas de Portugal para a necessidade urgente da limpeza das bermas 

na Estrada Nacional 3, mais precisamente, entre a localidade do Casal Pinheiro e a Vila do Car-

regado. 

Que a Câmara foi questionada quanto à situação das descargas de águas residuais na Ribeira 

do Sarra. A mesma informou que durante o Outono irá efectuar os trabalhos de limpeza. 

A auscultação efectuada à população residente no sentido de manifestarem a sua opinião rela-

tivamente à nova toponímia atribuída: Rua da Fonte, na zona da Fonte, nos Casais da Marmelei-

ra; Rua da Igreja, Rua José Ferreira Borges e Rua D. Deodata Lains Grilo na zona de Cadafais, 

em que nas duas últimas o troço já existia mas foi prolongado até ao Beco.  

A divida da Câmara Municipal de Alenquer para com esta União de Freguesias que totaliza 

cerca de 91.091,46€ em: Acordos de execução (50.222,55€),Transportes escolares (4.348,12€), 

no Acordo de Colaboração (10.000,00€) e Despesas de Capital (Freguesia do Carregado 

17.021,79€ e Freguesia de Cadafais 9.499,00€).  

  O email enviado para as Estradas de Portugal salientando a necessidade urgente da coloca-

ção de semáforos limitadores de velocidade na Estrada Nacional 3 junto ao cruzamento da loca-

lidade do Casal Pinheiro.  

O donativo efectuado de 1000,00€ a favor dos Bombeiros Voluntários de Alenquer para favore-

cer a aquisição de uma ambulância que irá servir os fregueses desta União de Freguesias. 

A atribuição do donativo de 778,43€ para auxiliar a Loja Social na compra de produtos alimen-

tares para os cabazes de apoio às famílias. 

Que o Grupo Intermarché ofereceu 24 mochilas com material escolar para distribuir pelas famí-

lias carenciadas da Loja Social.  

A concretização do concurso da “Rainha das Vindimas”, no passado dia 9 de setembro, onde 

se elegeu a representante da União das Freguesias de Carregado e Cadafais. 

A limpeza do caminho Porto Carro, nas Preces, solicitada na assembleia anterior pelo senhor 

Jorge Amado. 

O abatimento de 15 palmeiras contaminadas com a praga do escaravelho e o aluguer de uma 

retroescavadora para efetuar os trabalhos.  

A limpeza das bermas de diversas estradas e caminhos, nomeadamente, Refugidos e Torre. 

A construção de resguardos de protecção para os contentores do lixo com correntes de con-

tenção.  
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A aplicação de uma grelha em Refugidos para drenar a água que vem dos aerogeradores. 

Uma intervenção necessária porque provoca inundações no pátio de um dos moradores. 

Terminou a sua apresentação informando os membros da Assembleia da pretensão da aquisi-

ção de um aspirador de resíduos urbanos para apoiar a limpeza dos verdes, nomeadamente das 

valetas e da relva. 

Terminada a exposição efectuada pelo executivo e no período de esclarecimentos, a Srª. Maria 

Margarida Vidigal pede a palavra para fazer o reparo de que nos Jardins de Cadafais as plantas 

estão a morrer por falta de água. O executivo informou que foi uma falha da empresa que foi 

contratada para efetuar a rega nos espaços verdes da União de Freguesias e por a mesma não 

estar a cumprir com o serviço acordado, a Junta de Freguesia tomou a decisão de rescisão do 

contrato. 

 

Nada mais havendo a salientar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão 

pelas 22:12 do dia 30 de Setembro de 2015, da qual se lavrou a presente 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 

 


