
  

 

 

 

 

 

 

----Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta 

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 trabalho: -------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ponto um: Aprovação da ata número vinte e oito/dois mil e vinte; --------------------------- 

Ponto dois: Aprovação da ata número vinte e nove/dois mil e vinte; ------------------------ 

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

Ponto quatro: Revisão Orçamental número um. ------------------------------------------------ 

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

da reunião, registando-se a falta justificada de Cláudia Pestana da Silva Cordeiro, a qual 

foi substituída por José Lourenço de Sousa . --------------------------------------------------- 

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

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

Não houve registo de expediente. ----------------------------------------------------------------- 

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

O senhor António Vieira sugeriu que na estrada da Cadavosa, junto da curva quando se 

começa a descer, fosse colocado um rail de proteção, pois quando há acidentes os carros 

vão ter à propriedade que se encontra abaixo do nível da estrada.---------------------------- 

O senhor Pedro Faustino, questionou acerca da requalificação dos parques de merenda 

da Lameira, referiu fonte de Carvalhal e questionou para quando a pintura dos muros do 

cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Aprovação da ata número vinte e oito/dois mil e vinte ------------------------------------- 

Foi presente a ata número vinte e oito, relativa à reunião realizada a vinte e cinco de 

setembro de dois mil e vinte, tendo sido dispensada a leitura da mesma. -------------------

--- 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Aprovação da ata número vinte e nove/dois mil e vinte ----------------------------------- 

Foi presente a ata número vinte e nove, relativa à reunião realizada a vinte e um de 

dezembro de dois mil e vinte, tendo sido dispensada a leitura da mesma. ------------------

---- 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 ------------------------------------------- 

Foi presente o relatório de atividades da Junta de Freguesia relativo ao primeiro 

trimestre de dois mil e vinte e um. ---------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente fez uma breve síntese, informou que a requalificação da casa da 

Janela Manuelina está quase pronta. Relativamente ao calcetamento da Travessa da 

Aniceta, em Aljubarrota, o mesmo é para ser executado pela Câmara Municipal, pelo 

que se irão fazer diligências para tentar acelerar os trabalhos.--------------------------------- 

--- Revisão Orçamental número um -------------------------------------------------------------- 

Foi presente a revisão orçamental número um, com alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com a inscrição no montante de setenta e três mil euros. ----------------------- 

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

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta de revisão ao orçamento à votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------------- 

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

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e uma 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 oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 (Cinco minutos cada membro). -------------------------------- 

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

Ponto um: Aprovação da Ata número trinta/dois mil e vinte e um; -------------------------- 

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

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

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

da reunião, não se registando nenhuma falta. --------------------------------------------------- 

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

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

Não houve registo de expediente. ----------------------------------------------------------------- 

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

A senhora Cristiana Duarte agradeceu a abertura do portão do cemitério mas questionou 

o facto de a corrente estar fechada, ainda relativamente ao cemitério novo solicitou a 

colocação de um contentor do lixo nessa zona. Lamentou o estado das bermas da 

freguesia que precisam de limpeza urgentemente e salientou o Carvalhal, 

nomeadamente o estado do parque infantil, a árvore no recinto da escola do Carvalhal e 

solicitou a limpeza junto da fonte de Carvalhal uma vez também que há ervas, e que não 

alcatroaram até ao muro da casa. ------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente de Junta esclareceu que a corrente do cemitério é só abrir 

levantando a corrente, esclareceu que a empresa SUMA não faz a recolha lá em baixo 
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mas que, iria diligenciar com os funcionários da junta a recolha do “lixo” 

semanalmente; relativamente à limpeza de bermas informou que nesse local foi feito à 

três semanas e devido ao facto não poderem utilizar químicos, passando pouco tempo, 

está tudo na mesma. Informou que tem uma equipa de quatro pessoas que trabalham 

todos os dias para a limpeza para tentar controlar esta situação; o parque infantil vai ser 

extinto devido às novas exigências e que tenciona limpar, calcetar uma parte e colocar 

um ou dois equipamentos para fazerem ginástica, a árvore, esclareceu que é um assunto 

entre professores e Câmara e que foi assinalado pela Proteção Civil. ----------------------- 

 O senhor António Vieira salientou que a última ata disponível no site da junta data de 

vinte e nove de junho de dois mil e dezanove, o que não se compreende. ------------------ 

Salientou ainda que desde dois mil e treze que fala sobre a inscrição da junta de 

freguesia no portal ‘A Minha Rua’, tendo sido já referido que o executivo se encontrava 

à espera da senha de acesso, mas o que se constata é que, de facto, essa inscrição ainda 

não existe, o que é mais ridículo é o facto de a única freguesia inscrita ser a de S. 

Martinho do Porto, curiosamente a que já constava em dois mil e treze. ------------------- 

Por fim, pediu esclarecimentos sobre a verba de cerca de trezentos mil euros para o 

‘Projeto Aljubarrota 1365’. ------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente de Junta esclareceu que a verba é para três concelho, Porto de Mós, 

Batalha e Alcobaça e para eventos entre abril de dois mil e vinte e um e junho de dois 

mil e vinte e dois, que não são financiados na íntegra. ----------------------------------------- 

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

--- Aprovação da ata número trinta/dois mil e vinte e um ------------------------------------- 

Foi presente a ata número trinta, relativa à reunião realizada a trinte de abril dois mil e 

vinte e um, tendo sido feita a leitura em voz alta. ---------------------------------------------- 

 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 ------------------------------------------- 

Foi presente o relatório de atividades da Junta de Freguesia relativo ao segundo 

trimestre de dois mil e vinte e um. O senhor Presidente de Junta sugeriu a realização de 

um passeio pela freguesia para mostrar todas as obras/ requalificações/ aquisições feitas 

durante este mandato. Ficou estipulado o dia cinco de setembro. Falou sobre a Casa da 

Janela Manuelina que está quase pronta e falou também sobre a colocação da frase 

“ALJUBARROTA, AQUI SE AFIRMOU PORTUGAL” na entrada da Vila, junto ao  



 

 

  

cruzamento com a Rua da Cadavosa, gostaria que estivesse pronta aquando das 

comemorações da Batalha de Aljubarrota. ------------------------------------------------------- 

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

Foi presente o relatório de gestão e conta de gerência de dois mil e vinte, o qual foi 

apreciado e discutido. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

nono, o Presidente da Mesa colocou o relatório à votação, o qual foi aprovado por 

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

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

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco 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 trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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 (Cinco minutos cada membro). -------------------------------- 

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

Ponto um: Aprovação da Ata número trinta e um/dois mil e vinte e um; -------------------- 

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

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

da reunião, registando falta injustificada de Elisabete Nogueira. ----------------------------- 

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

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

Não houve registo de expediente. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

--- Aprovação da ata número trinta e um/dois mil e vinte e um ------------------------------- 

Foi presente a ata número trinta e um, relativa à reunião realizada a vinte e oito de junho 

de dois mil e vinte e um, tendo sido feita a leitura em voz alta. ------------------------------ 

 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 ------------------------------------------- 

Foi presente o relatório de atividades da Junta de Freguesia relativo ao terceiro trimestre 

de dois mil e vinte e um. ---------------------------------------------------------------------------- 
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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:_______________________________________________ 


