
 

Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais 

Avenida Associação Desportiva do Carregado nº14, 2580-600 Carregado, Telefone: 263 852 739  Fax:263 855 903 e-mail assembleia@carregado.pt 

 

 

 
 

  

AATTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA    

UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAARRRREEGGAADDOO  EE  CCAADDAAFFAAIISS    

REALIZADA A 08 DE JUNHO DE 2018 
 
 
 

ATA Nº4 

 
Ao oitavo dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h14, realizou-se na Se-

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

ão 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 Carlos Manuel de Melo Gomes Areal coadjuvado pela se-

nhora Ana Isabel Machado Carvalho, segunda secretária, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 30 de Abril de 2018; 

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

e da situação financeira da Freguesia; 

Ponto 3: Tomada de posição da Assembleia de Freguesia perante o eventual encerramento da Agência 

da Caixa Geral de Depósitos do Carregado; 

Ponto 4: Período para intervenção e esclarecimento ao público; 

Ponto 5: Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 

 

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

Freguesia: 

Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. João Pedro Machado Ganchas, Susana Pombo Delgado 

Jorge, Catarina Filomena Neves de Oliveira Lourenço, Marisa Alexandra Gomes Neves (em 

substituição da Sr.ª Patrícia Alexandra Maurício Cabral) e João Domingos Verdilheiro Costa (em 

substituição da Sr. Edgar Manuel Lopes Pereira). 
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Pelo Partido Social Democrata, PSD: os Srs. Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva, Mário 

Barroso Gonçalves Martins, Ângela Isabel Moreira Marcelino (em substituição do Sr. António Ro-

que Delgado) e Sérgio Miguel Henriques Quintino (em substituição da Sr.ª Ana Cidália Cunha Leve-

zinho Rodrigues). 
  

Pelo Partido Comunista Português, PCP: o Sr. João Luís Vieira Vicente. 
 

Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: o Sr. João Fernando Grais (em substituição do Sr. Edgar 

Filipe dos Santos Alves) 
 

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

Sr. Presidente de Junta José António de Barros Martins e os Vogais, José Manuel Cortes Mon-

raia, Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, Anabela de Sousa Ribeiro Cristóvão e Jorge Ma-

nuel Viditas de Sousa. 
 

Nesta sessão estiveram ausentes: a Sr. Edgar Manuel Lopes Pereira (justificou), Patrícia Ale-

xandra Maurício Cabral (justificou), António Roque Delgado (justificou), Ana Cidália Cunha Leve-

zinho Rodrigues (justificou) e Edgar Filipe dos Santos Alves (justificou). 

 

 

Período de Antes da Ordem do Dia 

 

Do público presente pretendeu manifestar-se o Sr. José Raimundo morador na Praceta João 

Rodrigues Cabrilho que usou da sua palavra para manifestar o seu desagrado pelo cheiro exis-

tente no túnel da sua praceta. Na rua Diogo Afonso pediu para cortarem a erva existente. Apro-

veitou ainda o momento para prestar o seu desagrado pela falta de cuidado pela Freguesia, no-

meadamente pela falta de limpeza e de rega dos espaços verdes e pela falta de manutenção e 

reparação dos equipamentos nos parques. Por último, pede ao executivo que o esclareça das 

obras efectuadas na zona nova do Carregado. 

O executivo informa que em termos de obra feita de alvenaria não existe obras para apresen-

tar. No entanto, existe determinados serviços que foram estabelecidos, como o autocarro de 

serviço que liga o Carregado à estação de comboio, as calçadas na zona da Barrada têm sido 

reparadas. Para os espaços verdes, existe uma empresa contratada que realiza a sua manuten-

ção. As ervas mais altas, carecem de química ou de trator e serão brevemente limpas essas 

áreas. 
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Ordem do Dia 

 

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

de 2018. 

Efectuado o reparo no ponto 8, a substituição no último parágrafo do nome Edgar Manuel Lo-

pes Pereira por Edgar Filipe dos Santos Alves, a ata foi colocada a votação e foi aprovada por 

maioria dos membros com 7 votos a favor (4 votos do PS, 2 votos do PSD e 1 voto do PCP) e com 

5 votos de abstenção (2 votos do PS, 2 votos do PSD e 1 voto do BE) dos membros Marisa Ale-

xandra Gomes Neves, João Domingos Verdilheiro Costa, Ângela Isabel Moreira Marcelino, Sér-

gio Miguel Henriques Quintino e João Fernando Grais pelo motivo de se mostrar ausentes na 

última Assembleia.  

 

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

da atividade e da situação financeira da Freguesia. 

O Presidente do executivo tomou a palavra e pretendeu destacar os seguintes feitos da Infor-

mação escrita e distribuída a todos os membros antecipadamente por email: 

Os trabalhos para a colocação de fibra, entre a Junta de Freguesia e a delegação de Cadafais, 

terminaram. 

Foi prestado apoio social a uma freguesa idosa, que apresentava fragilidade emocional, fruto 

de acentuada violência psicológica e doméstica. A senhora ficou sinalizada através do programa 

apoio de proximidade na GNR.  

No dia 15 de maio, a Junta de Freguesia participou no protesto cívico contra as condições de 

circulação na EN3 juntamente com: a Plataforma EN3, a Junta de Freguesia da Azambuja e de 

Vila Nova da Rainha, a Câmara de Alenquer e a Câmara de Azambuja. Com este ato conseguiu-

se a construção de três rotundas, uma delas no final da estrada do Carril, no Carregado.  

A partir de agora já é possível aos cidadãos sem médico de família, marcar uma consulta pela 

plataforma da internet no Centro de Saúde no Carregado. O executivo informou ainda que o cor-

po de médicos do Centro de Saúde foi reforçado com dois médicos. 

Ao nível administrativo, uma funcionária encontra-se a frequentar a formação Espaço Cidadão, 

um curso blended-learning estando na fase online. 
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Ponto 3 – Tomada de posição da Assembleia de Freguesia perante o eventual encerramen-

to da Agência da Caixa Geral de Depósitos do Carregado. 

O Presidente de mesa tomou a palavra para apresentar este ponto. A Caixa Geral de Depósi-

tos está a receber instruções do Banco Central Europeu e da Comunidade Europeia no sentido 

de reduzir o número de balcões e o número de trabalhadores. Há cerca de um ano deu-se o 

encerramento do balcão da Abrigada e da Merceana, no concelho, ficando o balcão de Alenquer 

e do Carregado para servir os munícipes. Está em curso um novo plano de encerramento de 

balcões da Caixa Geral de Depósitos indicando o fecho de mais 70 balcões onde está incluído o 

balcão do Carregado. Neste sentido, os fregueses irão ser informados por carta. 

Perante a situação exposta o Presidente de Assembleia sugeriu a colaboração dos membros 

da Assembleia e do executivo para em conjunto e através da nomeação de representantes, ela-

borar uma carta ou uma Moção de desagrado pelo encerramento do balcão, dirigida ao corpo 

executivo da Caixa Geral de Depósitos e posteriormente dada a conhecer a todos os membros 

por email.  

Com o consenso de todos os membros a sugestão foi aceite e foram destacados os membros 

Carlos Manuel Areal, Susana Pombo Delgado Jorge, João Pedro Ganchas e Mário Barroso 

Gonçalves Martins para em conjunto com o executivo elaborar a carta de desagrado que será 

anexa a esta ata. 

 

Ponto 4 – Período para intervenção e esclarecimento ao público. 

O Presidente de mesa inicia este pondo pedindo ao executivo para ser esclarecido sobre a no-

va localização do parque de pesados, no Carregado. O executivo confirmou que é o último ponto 

da Ordem de trabalhos da próxima reunião de Câmara. No entanto, o executivo ao dia de hoje 

ainda não foi informado da nova localização nem foi convidado a dar o seu parecer sobre a 

mesma. 

O executivo informou a Assembleia que no âmbito do projecto Portugal 2020, o parque da Bar-

rada e alguns tuneis existentes na zona projectada vão ser alvo de uma requalificação. Quanto à 

caracterização dos túneis em si, são considerados uma zona pública que não pode ser vedada. 

Uma zona de passagem durante o dia, mas devidos às suas dimensões estreitas, torna-se numa 

zona de refúgio para alguns grupos desviantes, durante a noite. Os mesmos não fazem parte 

dos protocolos estabelecidos com a Câmara. No entanto, o executivo compromete-se a abordar 

este assunto com o executivo de Câmara de modo a tentar manter uma apresentação minima-

mente agradável. 
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O Sr. Domingos Henriques, morador na rua Pinto Barreiros, iniciou a sua intervenção referindo 

a atenção e a resposta do executivo para com os casos apresentados na anterior sessão de 

Assembleia de Freguesia. Alertou ainda para o pormenor que na Estrada do Carril a limpeza da 

berma ainda não foi efectuada e solicitou que se notifique a proprietária do terreno situado no 

gaveto entre a Rua Pinto Barreiros e a Avenida Cabo da Boa Esperança para limpar o terreno. 

Elucidou ainda que no seu mandato a Câmara em colaboração com a Junta de Freguesia lim-

pava regularmente os tuneis na Barrada. A Câmara fornecia a água e os produtos de limpeza e 

a Junta ajudava com a mão-de-obra. 

 

O Sr. João Grais, abordou o executivo relativamente à ocupação ilegal dos ciganos na rotunda 

dos azulejos. Uma zona nobre do Carregado, que à relativamente pouco tempo sofreu uma in-

tervenção da Câmara que originou um pequeno parque de merendas e que se o executivo não 

atuar se transforma num condomínio de ciganos. No mesmo sentido, gostaria de saber se a Câ-

mara já resolveu o impasse existente no protocolo com a EDP para a zona do parque ao longo 

do Tejo. 

Alertou para a situação de inexistência de um passeio para servir os fregueses que vão traba-

lhar na Matutano ou Banco de Portugal. 

Sugeriu a criação de um parque de lazer para realizar as festas do Carregado e terminou a sua 

exposição apelando à colocação de sinais de trânsito de alerta para a existência de animais sel-

vagens em algumas estradas no Carregado e em Cadafais, de modo diminuir as mortes dos 

animais existentes e manter a segurança dos utentes.  

O executivo informou que assim que os ciganos começaram a sedentarizar, o executivo enviou 

um email destinado às Infraestruturas de Portugal a informar a situação com a zona sinalizada 

dando conhecimento do mesmo à Câmara Municipal de Alenquer. O comandante do posto da 

GNR já acedeu a notificação para forçá-los a sair. Neste momento, o executivo aguarda que a 

GNR execute a ordem. 

Num encontro estabelecido entre o Diretor da EDP e algumas Juntas de Freguesia e coman-

dantes de corporações de bombeiros, houve a possibilidade de sugerir que a EDP apostasse na 

iluminação e na segurança dos fregueses que utilizam a zona envolvente da Termoeléctrica. A 

sugestão foi bem acolhida e dada como prioridade.   

Existe ainda um projecto de seguimento de um passeio pedonal ao longo do Tejo que vem 

desde Alhandra e pretende a sua ligação até à Azambuja. Presentemente já chega até à Vala do 

Carregado e estão a estudar o assunto das autoridades responsáveis para dar seguimento. O 

assunto não está parado. 
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De momento o executivo não possui conhecimento de nenhuma obra para dotar a estrada da 

Mendanha de um passeio embora esteja considerada uma estrada perigosa.  

O executivo informa que não possui meios para a compra de um terreno. É a Câmara que pos-

sui essa capacidade sempre com o destino de servir a população. Assim sendo, se surgir uma 

janela de oportunidade para que isso possa acontecer na zona do Carregado o executivo coloca-

rá essa hipótese na mesa. 

O executivo comprometeu-se ainda de fazer o pedido da sinalização para alertar a existência 

de animais selvagens. 

 

O Sr. José Raimundo tomou novamente a palavra para informar o executivo da existência de 

um contentor do lixo no passeio na rua Luís de Camões que dificulta a mobilidade da sua esposa 

que se desloca numa cadeira de rodas. 

Solicitou ainda que a vitrine localizada na rua Pinto Barreiros fosse retirada da esplanada do 

café e recolocada numa zona de passagem acessível a todos e sem incomodar terceiros. 

O executivo solicitou que a situação fosse sinalizada na Junta, identificando o percurso efetua-

do pelo freguês para se efetuar o rebaixamento dos passeios necessários. Está a ser efectuado 

o rebaixamento dos passeios na União de Freguesias dando-se prioridade a pessoas com mobi-

lidade reduzida. 

 

O senhor João Domingo Costa tomou a palavra para questionar o executivo se já teriam uma 

previsão para o alcatroamento da estrada do Casalinho e para a rua da Escola em Refugidos. 

Solicitou ainda um esclarecimento relativamente à escassa limpeza urbana na zona de Refugi-

dos e Preces, assim como das casas de banho públicas nas zonas de Refugido, Preces e Cada-

fais.  

O executivo informou que foi efectuada e enviada uma listagem dos locais que necessitam de 

alcatrão, onde se enquadra as Preces, o Casalinho etc. No entanto, os trabalhos de alcatroa-

mento ainda não se iniciarão. Acrescentou ainda que na rua da escola, já estiveram no local os 

inspectores da Câmara e a situação está a ser monitorizada pela mesma.  

A partir do final do presente mês, a limpeza urbana na zona de Refugidos, Preces e Casais da 

Marmeleira vai ser feita de um modo regular. A situação foi motivada pela reformada da funcio-

nária e neste momento já está resolvida. 

 

O Senhor Mário Barroso questionou o executivo sobre o ponto em que se encontra a situação 

da requalificação da Rua António Correia Baharém e o reajuste nos horários do autocarro para a 

Vala do Carregado, na Castanheira do Ribatejo.  
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O executivo respondeu que a intervenção na rua António Correia Baharém vai ser realizada em 

2019 e a caução já foi dispensada. Quanto ao horário dos autocarros se ajustarem com os horá-

rios dos comboios ainda não houve mudanças. 

 

O Sr. João Domingos tomou a palavra para questionar o executivo do ponto da situação da 

Quinta da Amoreira. O executivo responde que a sua prioridade é a sua legalização.  

 

Ponto 5 – Apreciação e votação da ata resumo (minuta). 

A Secretária da Assembleia leu o texto da deliberação correspondente aos pontos da ordem do 

dia números 1, 3 e 5 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do plenário, 

tendo sido aprovada por unanimidade com 13 votos a favor (6 votos do PS, 4 votos do PSD e 2 

votos do PCP e 1 voto do BE). 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 23h24min do dia 08 de Junho de 2018, 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, 

Carlos Manuel de Melo Gomes Areal 

 

 

 

O 2º SECRETÁRIO DA MESA, 

Ana Isabel Machado Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA  

ELABORAÇÃO DA ATA, 

Ana Cristina da Costa Barros Ferreira Martins 


