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Ata número dezoito 
 

----- Aos vinte e oito dias de junho de dois mil e treze, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Aveiras de Cima, em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de 

trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Primeiro ponto: 1ª Revisão Orçamental.------------------------------------------------------------------ 

---- Segundo ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia.------------- 

---- Estiveram presentes pelo grupo CDU, a senhora Sónia Pratas Henriques Botas e os senhores 

Fernando Manuel Ouro Tristão, António Bento Mata e Carlos Alberto Montez Gato; pelo grupo 

PS, as senhoras Patrícia de Fátima de Sousa Luís, Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e Sílvia 

Margarida Santos Vitor, em substituição da senhora Angélica Maria Ferreira Conceição e o senhor 

Marcelo José da Costa Oliveira e pela Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra, a senhora Deolinda 

Fernanda Pinheiro Mata Oliveira. Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os 

Senhores Presidente, Secretário e Tesoureiro, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Luís 

Filipe Jorge Falacho e Carlos Manuel Canteiro Brito. ------------------------------------------------------ 

---- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, dando a palavra 

ao público presente. Não se registou qualquer intervenção.------------------------------------------------ 

---- A Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia, solicitou a palavra a senhora 

Patrícia questionando o porquê de ter ido ao cemitério e ter visto restos de madeira e tecidos 

retirados de uma cova.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Solicitou a palavra o senhor Marcelo dizendo que tinha tido uma conversa informal com o 

secretário e o tesoureiro da Junta sobre a situação do parque infantil, da Travessa do Parque, é seu 

entender que aquele espaço poderia ser mais dinamizado; solicitou informação sobre a limpeza das 

barreiras nas traseiras da escola Grandella, uma vez que é um espaço que poderia ser embelezado; 

solicitou à Presidente da Mesa que em futuras substituições, a Presidente da Mesa desse essa 

informação mesmo antes de dar a palavra ao público, uma vez que ele foi substituído na última 

Assembleia e alguém do público fez comentários desapropriados sobre essa situação.---------------- 

---- No seguimento da intervenção anterior, solicitou a palavra o senhor António Bento Mata 

referindo que a Junta de Freguesia está a fazer trabalhos que são da competência da Câmara 

Municipal de Azambuja e que ao longo dos anos não tem feito.------------------------------------------ 

---- A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta para responder às intervenções, 

sobre o cemitério informou que não é suposto estar lá, mas ia inteirar-se da situação; sobre os 

parques infantis, referiu que até à data a Câmara nunca se dirigiu à Junta para fazer a entrega dos 

mesmos para que a Junta pudesse fazer a sua manutenção, o Executivo decidiu avançar com 
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pequenas reparações para que as crianças da freguesia possam usufruir dos mesmos; sobre as 

barreiras informou que é do conhecimento do senhor Marcelo que a Junta de Freguesia ao longo 

dos anos tem vindo a pedir à Câmara que embelezasse aquele espaço e até que construíssem uma 

entrada que facilitasse o acesso à biblioteca, de facto foi pedido a intervenção dos sapadores mas 

ao que parece limitaram-se a fazer o corte da vegetação não fizendo a limpeza do espaço, se a 

situação se mantiver terá de ser a Junta a ir retirar o lixo.-------------------------------------------------- 

---- Solicitou novamente a palavra o senhor Marcelo para informar que lamenta não ter estado 

presente na conferência sobre o Grandella, mas por motivos pessoais foi-lhe impossível 

comparecer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Seguidamente a Presidente da Mesa informou que iria submeter à discussão a Ata número 

dezassete, solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira referindo que mesmo não tendo estado 

presente queria alertar para o facto de estar na ata que a Assembleia tinha uma Comissão 

Permanente, o que não se verifica. Solicitou a palavra o senhor Fernando Tristão para lamentar o 

facto de ter lido, que alguém disse, que os membros da Assembleia não participam nas atividades 

organizadas pela Junta o que não é verdade, pois ele sempre esteve presente e colaborou no 25 de 

Abril, depois de discutida e colocada à votação foi a Ata dezassete aprovada com sete votos a 

favor e duas abstenções por não terem estado presentes na mesma.--------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto – 1ª Revisão Orçamental, a Presidente da 

Mesa colocou o mesmo à discussão, solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira afim de ser 

esclarecido do teor do documento, o Presidente da Junta deu a palavra a uma funcionária. Depois 

de discutido foi o mesmo colocado à votação, tendo sido aprovado com cinco votos a favor e 

quatro abstenções do grupo do PS. ---------------------------------------------------------------------------- 

---- Segundo ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. A 

Presidente da Mesa colocou o ponto para discussão, pediu a palavra o senhor Marcelo Oliveira 

para dar os parabéns pelo facto de terem assinalado o Dia da Criança e pela primeira Caminhada 

da Ascensão. Solicitou ao Executivo explicação para o apoio concedido ao Núcleo do Sporting, a 

esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que atendendo que o Núcleo do Sporting é 

inquilino da Autarquia há mais de vinte anos e nunca lhes foi atribuído qualquer apoio entendeu o 

Executivo que este apoio era adequado. ---------------------------------------------------------------------- 

--- Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta solicitou a palavra 

à Presidente da Mesa dizendo que esta poderia ser a ultima reunião da Assembleia antes das 

eleições e por essa razão queria agradecer a colaboração de todos os presentes e que da parte do 

Executivo fizeram o melhor que lhes foi possível. No seguimento da intervenção do Presidente da 

Junta solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira deixando também umas palavras de despedida 
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e referindo que não iria fazer parte das listas para as próximas eleições. Interveio também a  

senhora Patrícia Luís também para se despedir. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta 

da ata que depois de lida em voz alta foi submetida à votação tendo sido aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Eram vinte e duas horas e vinte e cinco minutos quando a Presidente da Mesa deu por 

encerrada a sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mesa da Assembleia de Freguesia 
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_________________________________ 

 

_________________________________ 


