
  

 

 

 

 

 

 

----Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e 

quinze minutos, conforme o disposto no número um do artigo décimo primeiro, da Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro reuniu, em sessão 

ordinária, a Assembleia de Freguesia de Aljubarrota, na sala do celeiro, em Aljubarrota, 

com a seguinte ordem de trabalho: ---------------------------------------------------------------- 

Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------- 

Leitura de expediente recebido; ------------------------------------------------------------------- 

Intervenções na generalidade (Cinco minutos cada membro). -------------------------------- 

Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Ata da reunião anterior; --------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Informação das atividades da Junta de Freguesia; -------------------------------- 

Período após a Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do público - Quinze minutos. ------------------------------------------------------- 

--- Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa verificou-se que havia quórum para o início 

da reunião, registando-se as faltas justificadas de António José Pereira da Silva Vieira, 

substituído por Amílcar Salgueiro, Ana Margarida Carreira Vicente, substituída por 

Dulce Maria Vigário Bernardino, e por falta injustificada de Filipe Miguel Machado do 

Carmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------- 

--- Leitura de expediente --------------------------------------------------------------------------- 

Regista-se a entrada da carta de renúncia ao mandato nesta Assembleia de Freguesia do 

membro Filipe Miguel Machado do Carmo, líder da bancada do PS. ----------------------- 

--- Intervenções na generalidade. ------------------------------------------------------------------ 

Não se registou qualquer pedido de intervenção.----------------------------------------------- 

 

 

 

ATA Nº 25 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019 



Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ata da reunião anterior -------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a ata anterior, a qual foi lida em voz alta pelo segundo secretário, António 

Manuel Gomes de Sousa Vitorino. ---------------------------------------------------------------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea h) do artigo 

décimo terceiro, o Presidente da Mesa colocou a ata para votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Informação das atividades da Junta de Freguesia ------------------------------------------- 

O senhor Presidente abordou a informação descrita no relatório de atividades; propôs 

que a Feira Internacional de Antiguidades e Velharias no próximo ano se realize na 

mesma data da Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, em colaboração com a Comissão 

de Festas; como é do conhecimento geral, a Santa Casa da Misericórdia iniciou a 

segunda fase de construção do lar de São Nuno em Aljubarrota, solicitando a 

colaboração desta Junta de Freguesia no que diz respeito ao exterior, informou ainda 

que o município de Alcobaça irá comparticipar com um subsídio para as obras a liquidar 

diretamente com a Santa Casa. Está prevista a inauguração para o dia quinze de 

dezembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------- 

O senhor António Araújo questionou qual o ponto de situação do novo centro de saúde. 

O senhor Presidente de Junta informou que o Município de Alcobaça irá propor o 

projeto ao programa ‘Portugal 2020’, tendo sido enviadas algumas fotos do atual para 

acompanhar o processo. ---------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vítor Santos, alertou para a decadência do evento Aljubarrota Medieval e 

sugeriu a criação de uma comissão para acompanhar a realização do mesmo. ------------- 

O Senhor Presidente de Junta informou que neste ano foi efetuado um concurso público 

e que o caderno de encargos não estaria devidamente detalhado, além de que a empresa 

que realizou o evento foi subcontratada pela empresa vencedora do concurso. ------------ 

--- Intervenção do público -------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Luís Garcia apresentou uma carta/reclamação, anexa a esta ata como 

documento A, na qual referencia a ocupação de caminho público por parte de um 

morador com autorização do senhor Presidente de Junta. ------------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta informou que iria deslocar-se ao local com o senhor fiscal 

do Município a fim de avaliar qualquer irregularidade.----------------------------------------- 



O Senhor Rui Carvalho apresentou uma carta/reclamação, anexa a esta ata como 

documento B, contestando a falta de informação acerca da qualidade da água na fonte 

do lugar de Lameira, alertando que a mesma é consumida pelas pessoas. ------------------ 

O senhor Presidente de Junta informou que essa informação é da competência dos 

Serviços Municipalizados de Alcobaça, no entanto iria proceder às diligências 

necessárias para resolver a situação. -------------------------------------------------------------- 

O senhor Jorge Alves felicitou o executivo da Junta de Freguesia pela realização e 

organização do evento Feira Internacional de Antiguidades e Velharias, e sugeriu um 

maior empenhamento no Aljubarrota Medieval. ------------------------------------------------ 

Alertou ainda para a falta de iluminação no memorial aos combatentes durante a noite e 

para a necessidade de manutenção dos pneus e correntes. ------------------------------------- 

Mais uma vez, para quando o arranjo da Rua das Fontainhas, em Lagoa do Cão, o qual 

já se arrasta desde dois mil e cinco. --------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta informou que os trabalhos já se encontram adjudicados, 

pelo valor de setenta e cinco mil euros. ---------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Aljubarrota 

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e quinze minutos, da qual se lavrou 

a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada pela Assembleia, será assinada 

pela mesa: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE:__________________________________________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO:_______________________________________________ 

SEGUNDO SECRETÁRIO:_______________________________________________ 


