
  

 

 

 

 

 

 

----Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas, 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 sede de Junta de Freguesia de Aljubarrota, 

em Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalho: -------------------------------------------- 

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

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

Intervenções na generalidade (5 minutos cada membro). -------------------------------------- 

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

Ponto um: Leitura e votação da ata da reunião anterior; --------------------------------------- 

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

Ponto três: Aprovação do PPI/dois mil e dezassete;--------------------------------------------- 

Ponto quatro: Aprovação do mapa de pessoal/ dois mil e dezassete.-------------------------- 

Ponto cinco: Aprovação do Orçamento/ dois mil e dezassete. -------------------------------- 

Ponto seis: Prédio rústico em Ataija de Baixo; -------------------------------------------------- 

Ponto sete: Adesão à ANAFRE. ------------------------------------------------------------------- 

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

Intervenção do público - 15 minutos. ------------------------------------------------------------- 

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

da reunião, registando - se as faltas, justificadas, dos membros Helena Maria Ragageles 

Mariano Vigário e Cláudia Pestana da Silva Cordeiro, tendo solicitado a sua 

substituição pelo senhor Rui Pedro dos Santos Peralta, e injustificada do membro 

Fernando António Albuquerque Barbosa. -------------------------------------------------------- 

A Primeiro Secretário foi substituída na mesa pela senhora Vânia Cristina Machado 

Alexandre. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do executivo 

da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Foi presente a ata da reunião anterior, tendo sido lida em voz alta pelo senhor António 

Vitorino, segundo secretário da mesa. ------------------------------------------------------------ 

Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação da ata número treze, a qual 

foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Presidente de Junta fez uma breve análise das atividades efetuadas até à 

presente data, salientando o início da requalificação da lagoa dos Moleanos, 

executaram-se algumas pavimentações em arruamentos da freguesia e procedeu-se à 

remodelação do interior da torre do relógio. ----------------------------------------------------- 

O sr António Vieira questionou quando foi tomada a decisão de remodelação da torre do 

relógio.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O sr Presidente de Junta respondeu que a decisão foi tomada depois da última reunião 

de assembleia pelo facto de a Câmara Municipal ter inserido Aljubarrota no roteiro 

turístico e criado um projeto com as escolas que irão visitar a vila.---------------------------  

 --- Aprovação do PPI/dois mil e dezassete ------------------------------------------------------ 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de 

Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o 

PPI para o ano financeiro de dois mil e dezassete.----------------------------------------------- 

Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo nono, 

o Presidente da Mesa colocou a proposta número um a votação, a qual foi aprovada por 

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

--- Aprovação do mapa de pessoal/ dois mil e dezassete --------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de 

Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o 

mapa de pessoal para o ano de dois mil e dezassete, apresentando um total de oito 

funcionários.-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 



 

 

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

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número dois a votação, a qual foi 

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

--- Aprovação do Orçamento/ dois mil e dezassete --------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de 

Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o 

orçamento da receita e despesa para o ano financeiro de dois mil e dezassete, o qual 

apresenta um total geral de quatrocentos e trinta e seis mil e trinta e três euros.------------  

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

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número três a votação, a qual foi 

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

--- Prédio rústico em Ataija de Baixo ------------------------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do artigo décimo 

sexto, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta 

de Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia 

a autorização para a escritura de justificação do prédio rústico inscrito na matriz sob o 

número nove mil quatrocentos e setenta e sete da freguesia de Aljubarrota, sito em 

Ataija de Baixo, o qual irá integrar o património da Junta de Freguesia.--------------------- 

Mais, solicita-se autorização para proceder à escritura pública do contrato de exploração 

de pedreira no prédio rústico mencionado em epígrafe, a celebrar com a entidade 

Mármores Vigário Limitada, com sede em Ataija de Cima.------------------------------------ 

Após aprovação das referidas autorizações, fica o senhor presidente de Junta autorizado 

a representar a Junta de Freguesia junto das entidades competentes.------------------------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número dois, alínea a) do artigo 

nono, o Presidente da Mesa, colocou a proposta número quatro a votação, a qual foi 

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

--- Adesão à ANAFRE ------------------------------------------------------------------------------ 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de 

Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia a 



autorização para adesão da freguesia de Aljubarrota à Associação Nacional de 

Freguesias – ANAFRE.------------------------------------------------------------------------------ 

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

nono, do estipulado nos números três e quatro do artigo cinquenta e sete do Anexo I à 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro o Presidente da 

Mesa, colocou a proposta número cinco à votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  

O Presidente da Mesa, propôs à digníssima Assembleia de Freguesia que as propostas 

discutidas nesta reunião de Assembleia fossem aprovadas em minuta. ---------------------- 

Deliberação: Após votação, foram as propostas aprovadas em minuta e por 

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

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

Não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------  

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

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e cinquenta e seis 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:_______________________________________________ 



  

 

 

 

 

 

 

----Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas, 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 sede de Junta de Freguesia de Aljubarrota, 

em Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalho: -------------------------------------------- 

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

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

Intervenções na generalidade (5 minutos cada membro). -------------------------------------- 

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

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

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

Ponto três: Autorização de celebração de protocolo com o Município de Alcobaça.------- 

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, dos membros António Manuel Carreira 

da Silva e Helena Maria Ragageles Mariano Vigário; e injustificada dos membros 

Fernando António Albuquerque Barbosa e Elisabete Branco Nogueira. --------------------- 

Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do executivo 

da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Foi presente a ata da reunião anterior, tendo sido lida em voz alta pelo senhor segundo 

secretário da mesa, à qual foi mencionado introduzir as declarações de voto relativas ao 

ponto número três da ordem do dia, justificando o voto contra dos membros do grupo de 

cidadãos independentes (documento um) e do grupo apoiado pelo CDS/PP (documento 

dois). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente foi presente a ata número dez, de vinte e dois de abril de dois mil e 

dezasseis devidamente ratificada. ------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação das atas dez e onze, as 

quais foram aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------------------- 

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

O senhor Presidente de Junta fez uma breve análise das atividades efetuadas até à 

presente data, salientando o agrado dos visitantes relativo ao Jardim Eugénio dos 

Santos, bem como da Praça do Pelourinho, em Aljubarrota. ---------------------------------- 

Fez também uma breve introdução relativamente aos trabalhos a efetuar futuramente. --- 

O senhor António Vieira congratulou a Junta de Freguesia sobre o sucesso dos eventos 

Aljubarrota Medieval e Feira de Antiguidades, e pelas boas obras efetuadas na freguesia. 

Sugeriu ainda que era importante efetuar uma ‘limpeza’ nos vários edifícios mais 

deteriorados, nomeadamente pintura/reparos de fachadas, quer em habitações 

desabitadas quer em habitações de famílias com poucos recursos, promovendo a Junta 

de Freguesia esta dinâmica se possível ajudando com cedência de tinta/cal. ---------------- 

Alertou que as grelhas junto ao cemitério de Aljubarrota não estão colocadas, tendo o 

senhor Presidente de Junta respondido que as mesmas foram colocadas e posteriormente 

roubadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- Autorização de celebração de protocolo com o Município de Alcobaça ---------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea n) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, o senhor 

Presidente de Junta propõe que seja autorizada a celebração de protocolo com o 

Município de Alcobaça, a fim de o mesmo ceder à Junta de Freguesia o espaço Azenhas 

de Chiqueda.------------------------------------------------------------------------------------------- 

O executivo da Junta de Freguesia solicitou à CMA o protocolo para o espaço das 

Azenhas de Chiqueda, em reunião de quinze de setembro de dois mil e dezasseis. -------- 

O senhor Presidente de Junta esclareceu como seriam as cláusulas do protocolo para o 

referido espaço, não tendo os membros da Assembleia de Freguesia pedido mais 

esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: O presidente da Mesa, colocou a proposta número um a votação, a qual foi 

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

 

 



 

 

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

O senhor Jorge Alves chamou a atenção para os vários problemas que as instalações do 

centro de saúde de Aljubarrota apresenta, nomeadamente questões de segurança do 

utente e do próprio edifício. ------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente, congratulou a Junta de Freguesia pelos eventos Aljubarrota Medieval e 

Feira de Antiguidades, que foram um sucesso a nível nacional, sugerindo que fosse 

incluída na visita a Aljubarrota o Mosteiro de Cós. --------------------------------------------- 

Pediu a palavra um representante da Associação Recreativa de Chiqueda, a fim de 

solicitar a mudança do ecoponto junto à sede pelo facto de o mesmo retirar a 

visibilidade dos condutores que pretendem entrar na faixa de rodagem. -------------------- 

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

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas, 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:_______________________________________________ 



  

 

 

 

 

 

 

----Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas, 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 extraordinária, a 

Assembleia de Freguesia de Aljubarrota, na sede de Junta de Freguesia de Aljubarrota, 

em Aljubarrota, com o seguinte ponto único: --------------------------------------------------- 

Ponto: Alteração contratual, com realização de escritura. ------------------------------------- 

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

da reunião, registando - se as faltas, justificadas, do membro Cláudia Pestana da Silva 

Cordeiro; e injustificada dos membros Helena Maria Ragageles Mariano Vigário, 

António Henriques Domingos, Elisabete Branco Nogueira, Fernando António 

Albuquerque Barbosa. ------------------------------------------------------------------------------- 

Na mesa, o primeiro secretário foi substituído por Vânia Cristina Machado Alexandre. - 

Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do executivo 

da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

--- Alteração contratual com realização de escritura -------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea n) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, o senhor 

Presidente de Junta propõe que seja autorizada a alteração de posição contratual 

solicitada pela entidade Plenavia, Limitada, NIF cinco zero cinco oito oito seis um cinco 

quatro, com sede em Santa Catarina da Serra, conforme cópia do pedido em apenso. 

Assim como, seja autorizado o senhor Presidente de Junta a assinar toda a 

documentação inerente à alteração e respetiva escritura. --------------------------------------- 

A entidade Plenavia solicita a cessão da sua posição contratual no contrato celebrado 

entre a Junta de Freguesia de Prazeres de Aljubarrota, a Plenavia e a entidade José 

Delgado & Filhos, Lda, assim como ceder a sua posição à entidade Mármores Vigário, 

Limitada, com sede em Ataija de Cima, NIF cinco zero um nove cinco cinco três sete 
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dois, a qual aceita a cedência e o pagamento de uma renda mensal à Junta de Freguesia 

de quatrocentos euros, para que possa recuperar paisagisticamente a antiga pedreira de 

acordo com o plano em vigor para pedreiras objeto de cessão. Mais, fica a Junta de 

Freguesia autorizada a proceder ao depósito de inertes derivados de obras realizadas 

pela Junta de Freguesia, sem qualquer custo. ---------------------------------------------------- 

Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação da proposta, a qual foi 

aprovada por unanimidade e em minuta, e o senhor Presidente de Junta com plenos 

poderes para proceder à execução do processo e assinar todos os documentos 

necessários, inclusive a escritura público do contrato. ------------------------------------------ 

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

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas, 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:_______________________________________________ 



  

 

 

 

 

 

 

----Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e duas horas e 

dez 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 sede de Junta de Freguesia de 

Aljubarrota, em Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------- 

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

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

Intervenções na generalidade (5 minutos cada membro). -------------------------------------- 

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

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

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

Ponto três: Alteração provisória de caminho em Covões;-------------------------------------- 

Ponto quatro: Autorização para celebração de protocolo.-------------------------------------- 

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, dos membros Eduardo Manuel 

Agostinho Catarino, António Manuel Gomes de Sousa Vitorino; e injustificada do 

membro Helena Maria Ragageles Mariano Vigário. -------------------------------------------- 

--- Foram presentes os pedidos de substituição, os quais foram aceites, participando da 

reunião António Pinto Carreira de Araújo. ------------------------------------------------------- 

Na mesa, o segundo secretário foi substituído por Dulce Maria Vigário Bernardino. ----- 

Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do executivo 

da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

--- Período antes da ordem do dia ------------------------------------------------------------------ 

--- Leitura de expediente recebido ----------------------------------------------------------------- 
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O líder da bancada parlamentar do CDS apresentou, ao senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia, a renúncia de mandato do membro Eduardo Manuel Agostinho Catarino, o 

qual solicita a sua substituição. --------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Presidente de Junta informou os membros da Assembleia de Freguesia que o 

senhor Mário Coelho doou um livro antigo à Junta de Freguesia, o qual irá fazer parte 

do património da mesma; solicitou ainda, que fosse aceite na ordem de trabalhos uma 

nova proposta, proposta número três, relativa a um pedido de declaração para 

designação de um consultor para as atividades relacionadas com a história da Vila de 

Aljubarrota. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa, propôs que fosse autorizada a introdução da proposta, a qual foi 

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

--- Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Foi presente a ata da reunião anterior, realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e 

dezasseis, a qual não foi votada por falta de alguns elementos, ficando adiada a sua 

votação para a próxima reunião de assembleia. -------------------------------------------------- 

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

Foi presente o relatório das atividades da Junta de Freguesia, o qual se encontra na posse 

de todos os membros. -------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor de Junta informou que após reunião com o senhor Presidente da Câmara e o 

representante da ARS, foi realizada uma visita ao centro de saúde de Aljubarrota, a fim 

de avaliar as condições físicas e de prestação de serviço ao utente, ficando a ARS de 

Lisboa e Vale do Tejo incumbida de apresentar um projeto de remodelação do espaço.-- 

O senhor António Vieira relembrou o senhor Presidente de Junta a fim de colocar um 

espelho parabólico na Estrada Nacional número oito, frente ao entroncamento com a 

Rua Almirante Cardoso, em Aljubarrota. --------------------------------------------------------- 

--- Alteração provisória de caminho em Covões ------------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do art. décimo sexto da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, submete à apreciação 

e votação da digníssima Assembleia de Freguesia o pedido de alteração do caminho 

junto da pedreira propriedade da entidade Ruipedra, SA, em Covões. ----------------------- 



Após análise da proposta, a Assembleia de Freguesia, por unanimidade, entendeu que 

seria necessária uma deslocação ao terreno, o pedido de comprovativos relativos aos 

prédios rústicos confinantes ao caminho e uma possível alteração ao traçado proposto. -- 

Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação, tendo deliberado indeferir 

o pedido de alteração, propondo que seja analisado novo pedido na próxima reunião 

ordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Celebração de Protocolo ------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente uma proposta de celebração de protocolo entre a Junta de Freguesia e a 

psicóloga Doutora Diana Carreira, a fim de a mesma utilizar as instalações da Junta de 

Freguesia para proceder a consultas de psicologia na área da Freguesia. -------------------- 

Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação da proposta número dois, a 

qual foi aprovada por unanimidade, estando o senhor Presidente de Junta autorizado a 

assinar o referido protocolo. ------------------------------------------------------------------------ 

--- Declaração ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número 1, alínea xx) do artigo 16º, da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, o senhor Presidente de Junta propõe que seja apreciado e 

deliberado o pedido de declaração do Sr. Fernando Brecha, com a ID Civil número zero 

sete dois dois nove oito quatro zero, a fim de o designar consultor para a área de 

turismo-histórico-militar no sentido de promover atividades relacionadas com a história 

da Vila de Aljubarrota. ------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação da proposta número três, a 

qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Jorge Alves solicitou informação sobre o processo relativo ao centro de saúde 

de Aljubarrota, nomeadamente se as informações prestadas anteriormente seriam 

provisórias ou definitivas. --------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta informou que as declarações prestadas são provisórias, 

pois não dependem da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------- 

O senhor Jorge Alves referiu se existe algum desenvolvimento relativo à possível 

homenagem aos combatentes, sugerindo que a mesma fosse efetuada no Largo de S. 

Vicente em Aljubarrota em vez de o cemitério de Aljubarrota. ------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta sugeriu que a comissão criada para o efeito reunisse a fim 

de avaliar as condições. ----------------------------------------------------------------------------- 



Por fim, o senhor Presidente de Junta renovou o convite aos membros da Assembleia de 

Freguesia, a fim de estarem presente na inauguração da I Feira de Antiguidades de 

Aljubarrota, no dia vinte e nove de julho, pelas catorze horas e trinta minutos na sede de 

Junta de Freguesia, e para a abertura oficial do evento Aljubarrota Medieval, no dia 

doze de agosto, pelas dezoito horas, na Praça do Pelourinho, em Aljubarrota. ------------- 

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

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e trinta 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:_______________________________________________ 



  

 

 

 

 

 

 

----Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte 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 sede de Junta de Freguesia de 

Aljubarrota, em Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------- 

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

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

Intervenções na generalidade (5 minutos cada membro). -------------------------------------- 

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

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

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

Ponto três: Apreciação e votação da prestação de contas da gerência de dois mil e 

quinze;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Apreciação e votação para a criação da marca da freguesia.------------------ 

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, dos membros Fernando António 

Albuquerque Barbosa, Helena Maria Ragageles Mariano Vigário, António Manuel 

Gomes de Sousa Vitorino, Cláudia Pestana da Silva Cordeiro; e injustificada do 

membro Eduardo Manuel Agostinho Catarino. -------------------------------------------------- 

--- Foram presentes os pedidos de substituição, os quais foram aceites, participando da 

reunião António Pinto Carreira de Araújo, Rui Peralta e Neusa Alexandra Duarte 

Ribeiro do Couto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Na mesa, o primeiro secretário foi substituído por Vânia Cristina Machado Alexandre, e 

o segundo secretário por Dulce Maria Vigário Bernardino. ------------------------------------ 
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Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do executivo 

da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

--- Período antes da ordem do dia ------------------------------------------------------------------ 

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

Registou – se a entrada de uma missiva do senhor Jorge Manuel Antunes Alves. --------- 

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

Não se registaram intervenções. -------------------------------------------------------------------- 

--- Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Foi presente a ata da reunião anterior, realizada no dia dezassete de dezembro de dois 

mil e quinze, tendo sido feita a sua leitura. ------------------------------------------------------- 

Deliberação: A ata anterior foi colocada à votação, tendo sido aprovada por 

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

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

Foi presente o relatório das atividades da Junta de Freguesia, o qual se encontra na posse 

de todos os membros. -------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta pediu a palavra, começando por cumprimentar a senhora 

Neusa Couto que se encontra a substituir a senhora Cláudia Cordeiro. De seguida 

prestou alguns esclarecimentos, tais como: decorre a recuperação das Ruínas da Padeira, 

ficando seguras as paredes e em colaboração com o Município o interior também irá ser  

intervencionado; as obras de alargamento do cemitério de Aljubarrota já foram 

adjudicadas pela Câmara Municipal ao senhor empreiteiro Emídio de Carrascal; devido 

à ação do escaravelho nas palmeiras do Jardim Eugénio dos Santos em Aljubarrota, as 

mesmas foram arrancadas o que provocou uma remodelação do jardim; a Portugal 

Telecom irá proceder à mudança da cabine telefónica para o lado oposto, isto é, para o 

lado do parque infantil. Por fim, e relativamente ao parque infantil informou que esta 

Junta na sequência da inspeção da ASAE, já foi ouvida pelo Ministério Público, estando 

a aguardar despacho ao processo.------------------------------------------------------------------- 

--- Apreciação e votação da prestação de contas da gerência de dois mil e quinze --------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea e) do art. décimo sexto da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, submete à apreciação 

e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia a prestação de contas relativa ao 

ano de dois mil e quinze. ---------------------------------------------------------------------------- 



O relatório apresentou um valor total de quatrocentos e vinte e um mil oitocentos e 

noventa e cinco euros e quarenta cêntimos, passando para a gerência seguinte o saldo de 

cento e trinta e oito mil setecentos e quarenta e oito euros e dezasseis cêntimos. ---------- 

Deliberação: Após apreciação da prestação de contas, foi colocada à votação tendo sido 

aprovada com três abstenções, da bancada representante do CDS e em minuta. -----------

O líder de bancada do CDS entregou um documento, anexado à presente ata como 

anexo I, com o pedido de esclarecimentos relativos a algumas rúbricas da prestação de 

contas relativas à despesa. -------------------------------------------------------------------------- 

--- Apreciação e votação para a criação da marca da freguesia -------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no nº um, alínea xx) do art. décimo sexto da Lei nº 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, submete à apreciação e 

aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia a proposta para a marca da freguesia, 

a qual representa a Padeira Brites de Almeida, sendo que esta é a identidade mais 

conhecida de Aljubarrota.---------------------------------------------------------------------------- 

O senhor António Vieira, solicitou a sua intervenção, felicitando o executivo pela ideia, 

salientando que deveriam ter sido apresentadas outras hipóteses da imagem da Brites de 

Almeida para discussão. ----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor António Araújo, congratulou a ideia, questionando que a imagem visual 

escolhida não seria a melhor. ----------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta, referiu que a imagem apresentada foi a aprovada pelo 

executivo e é a mais fiel à imagem que existe, que é a Estátua da Padeira. Referiu que, a 

imagem conhecida é da estátua existente e assim ser-se fiel ao que existe. ----------------- 

Deliberação: Após análise e votação, a marca da freguesia foi aprovada por 

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

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

O senhor Jorge Alves pediu a palavra, entregando ao senhor Presidente da Mesa uma 

carta, na qual alerta para a falta de condições da extensão de saúde de Aljubarrota, 

solicitando que a Assembleia de Freguesia em conjunto com a Junta de Freguesia 

possam intervir junto do Município para que sejam efetuados melhoramentos nas 

instalações. Agradeceu ao executivo a forma célere com que o problema de uma obra 

ilegal foi resolvido. E por fim, alertou para o problema do entroncamento da Rua Padre 

Boaventura com a Rua da Cascalheira, em Lagoa do Cão, pois não existe qualquer 

visibilidade para nenhum dos arruamentos, sugerindo a colocação de dois espelhos. ----- 



O senhor Mário Coelho, referiu que há já algum tempo alertou para a situação da Fonte 

do Rafael, em Boavista, e agradeceu a rapidez e eficácia para a resolução da questão 

relativa ao aqueduto na Rua Boavista de Baixo, em Boavista. -------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta, referiu que nunca lhe chegou qualquer reclamação relativa 

à extensão de saúde de Aljubarrota, mas que irá visitar as instalações. Relativamente à 

Fonte do Rafael, informa que após algumas diligências teve conhecimento que a mesma 

é propriedade privada e que nada pode ser feito. ------------------------------------------------ 

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

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e trinta 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:_______________________________________________ 


