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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA
ATA N.º DEZOITO
(QUADRIÉNIO DOIS MIL E TREZE-DOIS MIL E DEZASSETE)

Aos vinte e três dias de junho de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos, teve lugar no salão Nobre da Junta de Freguesia de Almagreira, a sessão ordinária
da Assembleia de Freguesia de Almagreira, estando presentes os seguintes elementos que a
compõem: Pedro Pinto, Aldina Pedro, Filipe Martins, Isabel Oliveira, Carlos Oliveira, Sandra
Pinto, e Isabel de Jesus, a fim de apreciar os assuntos constantes na seguinte ordem de
trabalhos:
I – Período de intervenção do público
1. Intervenção do público assistente.
II - Período antes da ordem do dia
1. Leitura e votação da ata da Assembleia de Freguesia de 27 de abril de 2017;
2. Intervenções na generalidade.
III - Período da ordem do dia
1. Informações do Presidente da Junta;
Encontravam-se ainda presentes, o senhor presidente da Junta de Freguesia, Fernando Matias,
e o elemento do executivo, Humberto Lopes.
Antes do início da sessão, tomou a palavra o presidente da Mesa da Assembleia, Pedro Pinto,
dando as boas vindas a todos os cidadãos, assim como aos elementos da própria Assembleia
e do Executivo. Continuou dando a informação de que o membro permanente da Assembleia
de Freguesia, José Lopes, tinha enviado minutos antes uma mensagem a informar que não
podia estar presente.
De referir que o membro Sílvio Santos não se encontrava presente.
Continuou referindo que ia fazer uma quebra de protocolo, e, ainda antes de passar a palavra
ao público presente, queria colocar à consideração da Assembleia um voto de pesar para com
as vitimas dos incêndios de Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.
Informou que tinha sido elaborado um texto para o efeito e que o mesmo, em caso de
aprovação, seria subscrito por todos os membros da Assembleia. Colocou assim a introdução
do voto de pesar na ordem de trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade. Leu-se então
o documento elaborado, tendo o mesmo recebido vários contributos dos presentes. Finalizadas
as alterações sugeridas, colocou-se o texto final à votação, obtendo o mesmo aprovação por
unanimidade. Ficou também a informação que o voto de pesar seria encaminhado para os
respetivos concelhos afetados pela tragédia mencionada.
Simbolicamente, foi guardado um minuto de silêncio em memória das vítimas.
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Passou-se de seguida para o primeiro ponto da ordem de trabalhos com a intervenção do
público assistente. Como não houve inscrições para o efeito, passou-se de imediato ao ponto
seguinte de leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior.
O presidente da Assembleia referiu que, como tem sido hábito, a ata foi disponibilizada a todos
os elementos da Assembleia informou que, desta feita, a mesma tinha tido o contributo da
Isabel de Jesus, nalgumas questões frásicas e gramaticais, aproveitando para agradecer as
mesmas. Questionou, no entanto, se alguém queria acrescentar algo ou fazer alguma
observação à referida ata. Não tendo havido nada a expor, dispensou-se a sua leitura,
passando de imediato à sua votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Seguiu-se para o ponto dois do período antes da ordem do dia, abrindo-se as inscrições para
as intervenções na generalidade, tendo-se inscrito o Carlos Oliveira, Aldina Pedro e Pedro
Pinto.
Carlos Oliveira cumprimentou os presentes e questionou o Presidente da Junta sobre o corte
dos arbustos na estrada das Cavadas havendo, no entanto, ervas grandes a cair para a estrada
do outro lado. Relembrou que as bermas da estrada dos Barros continuam baixas e seria
importante haver uma intervenção para melhorar a situação. Referiu ainda que continuam a
faltar as placas de indicação para a Assanha da Paz, nomeadamente no Reguengo, Barros da
Paz.
Aldina Pedro cumprimentou os presentes e informou que na estrada do Valinho, o sinal de
STOP junto ao centro de saúde está tapado pelas flores da vizinha da frente. Seria importante
que o sinal ficasse visível, pelo que pede a intervenção do executivo para a resolução deste
problema.
Pedro Pinto questionou o Presidente da Junta sobre a inscrição do património da Junta nas
entidades competentes. Transmitiu que em frente à curva de Lagares, a erva existente no
terreno cercado tapa a visibilidade para quem quer seguir pela rua da ETAR. Seria bom que
se pudesse cortar a respetiva erva para assegurar a segurança das pessoas. Solicitou ainda
que fosse pedido aos feirantes que se colocam na rua Padre Manuel Marques durante os
festejos de São Pedro, para não partirem o muro junto ao passeio para colocarem os seus
toldos, como parece que tem sido prática comum. Agora com o muro rebocado, certamente
que não fica bem estragar aquilo que é dos outros.
Foi dada então a palavra ao Presidente da Junta para responder às perguntas colocadas.
Cumprimentou os presentes e respondeu ao Carlos informando que quem tinha cortado os
arbustos foi a própria junta. Iria providenciar o corte das ervas no lado oposto. Sobre a bermas
da estrada dos Barros da Paz, informou que teria de ser mesmo a Câmara a fazê-lo. A
justificação dada é que se a Junta colocar material projetável e acontecer algum acidente, a
Junta poderá ser responsabilizada pelo mesmo. Sobre as placas, elas já foram pedidas ao
Município, estando a aguardar a chegada das mesmas. Sobre a questão da Aldina irá
providenciar o corte das flores que estão a tapar o sinal. Sobre as questões do Pedro, informou
que os dossiers já foram entregues à solicitadora, estando a ser feito o levantamento dos
terrenos em simultâneo para completar os processos. Irá tentar falar com o proprietário do
terreno da curva de Lagares para limpar a respetiva erva. Sobre os comerciantes das festas
de São Pedro, irá pedir para os mesmos terem cuidado com o património privado e público.
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Abriu-se uma segunda ronda de intervenções, tendo havido a inscrição da Isabel de Jesus,
Isabel Oliveira, Sandra Simões e Carlos Oliveira.
Isabel de Jesus cumprimentou os presentes e continuou agradecendo ao executivo pela
instalação da máquina de pagamento por multibanco na Junta de Freguesia, facilitando o
pagamento das despesas devidas por parte dos fregueses. Mostrou preocupação pelo atual
estado da descida dos Reis em direção a Almagreira pelo facto da estrada estar novamente a
abater. Referiu que apesar de terem passado as máquinas a limpar as valetas em Lagares, as
bermas não estão visíveis, colocando em risco a segurança dos peões que por ali andam a pé
nas suas caminhadas. Informou que a estrada de Lagares para os Netos tem alguns locais
com necessidade de manutenção, nomeadamente no corte de ervas e silvas. Mostrou
preocupação na entrada da Freguesia pelo lado de Lagares, pois existe um desnível na curva,
e com a gravilha que está na estrada pode haver ali acidentes. Falou ainda da berma junto ao
centro de saúde com um buraco provocado provavelmente pelas águas que se encontra
escondido pelas ervas e que pode provocar danos materiais, nomeadamente nos carros que
se encostem mais um pouco à essa mesma berma.
Isabel Oliveira cumprimentou os presentes e informou que tinha havido um acidente no
cruzamento para o restaurante Regalo, tendo tombado o STOP que lá existe. Era importante
reporem o mesmo por questões de segurança.
Sandra Simões cumprimentou os presentes e continuou referindo que as árvores que estão na
estrada que vem da escola para a estrada do Paço estão a tapar a visibilidade, sendo
importante intervir dentro das possibilidades se tal for possível. Questionou ainda em que
ponto de situação se encontra a fase do saneamento na zona sul da Freguesia.
Carlos Oliveira questionou o executivo se estava a considerar colocar o espelho já falado em
anteriores Assembleias na rua da Fonte em Ladeira, junto a casa do Norberto. Ainda na mesma
rua existe uma vala funda onde os carros mais baixos batem com o chassis. Na travessa da
Fonte existe igualmente a necessidade de colocação de um espelho.
Retomou a palavra o Presidente da Junta para responder as perguntas colocadas. Sobre as
observações da Isabel de Jesus em relação à descida dos Reis, o problema terá de voltar a
passar pela Câmara pois a intervenção sai fora do âmbito da Junta de Freguesia. Irá contactar
o Município nesse sentido. Sobre as bermas de Lagares a solução poderá passar pela colocação
de uma valeta espraiada. Na estrada de Lagares – Netos, irá tentar melhorar a situação. Sobre
a curva de Lagares vai tentar arranjar uma solução. Sobre a questão do STOP colocado pela
Isabel Oliveira, a situação deve-se de facto à existência de um acidente, estando prevista a
reposição do respetivo sinal no imediato. Em relação às questões da Sandra Simões, a verdade
é que os proprietários só não plantam as árvores no alcatrão porque não podem, e assim
sendo, nada se pode fazer. Sobre o saneamento básico na zona sul da Freguesia este está em
fase de projeto, não havendo mais nada em concreto. Sobre o espelho junto à casa do
Norberto, a Junta já lá foi para o colocar, mas os residentes entenderam que não era
necessário. Ainda assim, vai reavaliar a situação para aferir da sua real carência. Na travessa
da fonte também vai avaliar a possibilidade de se colocar o referido espelho.
Terminado o segundo momento da ordem de trabalhos, passou-se de imediato ao período da
ordem do dia com informações do presidente de Junta.
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Passou-se então a palavra ao senhor Presidente que a tomou para informar que a estrada que
vai de Almagreira à Borda do Rio está totalmente concluída, inclusive com sinalização
horizontal e vertical. Informou que o espaço do cidadão vai ser instalado em julho. Referiu
que foram colocados vasos com flores no Largo de São Pedro a título de experiência, e se
resultar, serão colocados outros. Contudo, se os automobilistas não respeitarem o que lá está,
a solução passará por voltar aos pinos. Informou ainda que já foi instalada a rede de água no
parque verde, e que já existe o modelo idealizado para as casas de banho, mas não serão
construídas de imediato.
Terminados todos os pontos da ordem de trabalhos, e nada mais havendo a tratar, lavrou-se
a presente ata que eu Aldina Santos Pedro, redigi, a qual depois de lida e votada, vai ser
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.

O Presidente:
A 1.ª Secretária:
O 2.º Secretário:
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