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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO
ACTA Nº 177

No Salão Nobre da sede da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo,
iniciou-se, cerca das 22h00 do dia 24 de Setembro de 2013, mais uma sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia. Após um pedido de desculpas pelo atraso
no início da reunião, devido à ausência de dois elementos, o Sr. Presidente da
Mesa procedeu à substituição, na bancada da CDU, do Sr. Bruno Chaparro pela
Srª. Cátia Ferreirinha. Procedeu-se, então, em concordância com a seguinte
ordem de trabalhos:

A – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA;

B – ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – Leitura de expediente e informação;
Ponto 2 – Discussão e votação das atas anteriores;
Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta;
C – PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.

Usou da palavra o Sr António Barroso, saudando os eventos em torno do Monte
dos Castelinhos e as comemorações da elevação a Vila, de Castanheira do
Ribatejo. Felicitou também o apoio da população envolvida, assim como dos
colaboradores e executivo da Junta de Freguesia.

Proferindo palavra, o Sr Nuno Fera saudou também os presentes, fazendo dele
as palavras do Sr. Barroso, relativamente às suas anteriores saudações. No que
às lombas e à dinâmica de tráfego com elas relacionadas concerne, solicitou
esclarecimento sobre as responsabilidades afectas. O seu discurso evoluiu para
a questão da falta de iluminação na rotunda norte. Por último, registou o facto
de

as

eleições

autárquicas

acelerarem

a

feitura

de

algumas

obras,

exemplificando com uma, na Vala do Carregado. Saudou o Sr. Paulo Horta e
felicitou o Sr Presidente da Junta, desejando sucesso futuro, e afirmando o seu
prazer em com ele partilhar o actual projecto autárquico.
O Sr. José Santos proferiu de seguida palavra, fazendo um reparo relativamente
aos odores provenientes dos contentores, perto da zona do “Talho do Jorge”.
Solicitou uma passadeira mais perto da APS. Questionou acerca da necessidade
de um Stop junto ao túnel da zona industrial/Toyota. Deu os parabéns ao
executivo da Junta pelo apoio que deu às escolas. Felicitou o Sr. Presidente da
Junta cessante, desejando felicidades, e acreditando na manutenção da sua
colaboração futura com a autarquia.
Usando da palavra, o Sr. José Chaparro saudou os presentes e resumiu os quatro
anos de mandato relativos ao executivo da Junta. Com pouco dinheiro, disse,
fizeram-se imensas obras, muitas vezes fora do campo directo de acção.
Felicitou também o apoio dado à Comissão de Festas da Castanheira.
Reportando-se à luz na rotunda norte, disse que no parque infantil de S. João
do Marco se esperou cerca de três anos para a ligação de ectricidade. Também
focou a questão da subida da Pimenta, que considerou não adequada para
pessoas idosas.
Agradeceu o trabalho conjunto com o Sr. Presidente da Junta e executivo
respectivo, bem como, com a mesa da assembleia. Felicitou, gentilmente, o Sr.
Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia e a Primeira
Secretária da mesma, pelos trabalhos efectuados.
No uso da palavra, o Sr. Pedro Costa saudou os presentes e felicitou o facto de
sentir uma enorme adesão do público na presente reunião, o que, considerou,
seria desejável e estimulante noutros eventos similares. Deixou a sua palavra
de despedida da Assembleia de Freguesia, desejando a maior sorte a quem
continua no projecto.

Referindo-se ao Sr. Presidente da Junta, desejou-lhe a maior sorte. Deixou os
seus desejos, enquanto freguês, de que a cordialidade e o respeito que existiram
nestes quatro anos de mandato, se propaguem pelo tempo e figuras vindouras,
através da escuta activa e de outros mecanismos de comunicação.
Usou da palavra a Primeira Secretária, começando por saudar o público e por
pedir desculpas pelo atraso, exclusivamente devido a questões profissionais.
Felicitou os que permanecem no projecto autárquico e o diálogo a que assistiu
entre todos os indivíduos das várias bancadas partidárias. Teceu elogios à pessoa
do Sr. Ventura Reis, a quem desejou o maior sucesso pessoal, agradecendo-lhe
o facto de a ter convidado para mais quatro anos, o que não lhe é possível
aceitar.
O Sr. Presidente da Junta agradeceu a todos os presentes pela adesão à presente
assembleia, estimulando a continuidade da mesma. Agradeceu a todos os
colaboradores pelo apoio prestado nas festas da freguesia. Deixou, igualmente,
um agradecimento à população da freguesia que apoia e incentiva o
desenvolvimento da cultura, nesta terra. Reforçou o facto da Biblioteca Pública
ser um projecto que não é apoiado senão pela Junta de Freguesia. O auditório,
referiu, não estará esquecido, mantendo-se o projecto de pé. Mostrou-se grato
pelas palavras que lhe dirigiram, as quais, disse, o estimulam a trabalhar sempre
em prol da freguesia.
Relativamente às questões levantadas, disse que a passadeira foi colocada a
pedido da Junta, bem como a sinalização da lomba, que considera não estar a
100%. Informou, também, que existem pedidos para iluminação que estão feitos
desde 2010. Relativamente à higienização de contentores e às outras
infraestruturas sobre as quais foram pedidas explicações, reforçou as diligências
já tomadas, estando algumas a aguardar resposta da entidade camarária.
Usou da palavra o Presidente da Mesa, referindo-se à Acta que ficou por aprovar
na anterior reunião, por deficiente estado da tape com a sua gravação. Colocada
sob votação, a Acta 175 foi aprovada com uma abstenção da CDU. Relativamente
à Acta nr 176, relativa à assembleia anterior à presente, foi também a mesma
aprovada por maioria, com uma abstenção da CDU.
O Documento do Sr. Presidente não foi alvo de qualquer discussão, por parte do

público.
No período de Intervenção do Público, fez uso da palavra o Sr. Alberto Louro,
que saudou todos os presentes, deixando também um voto de apoio ao
executivo da Junta, pela excelente organização das festa das tasquinhas.
O Sr. José Paulo, enquanto elemento da Comissão de Moradores da Vala do
Carregado,

terá

tido

informação

de

que

o

pavimento

do

parque

de

estacionamento do Bairro Atral Cipan, junto à ilha ecológica, seria feito aquando
das obras que lá decorreram. Estranhou o fato das máquinas de alcatroamento
já lá não estarem e a obra não ter sido concluída.
Proferiu palavra a Srª Luísa Fajardo, que colocou a questão subjacente à rotunda
norte, relativa à paragem de autocarro e passadeira.
Desejou a todos os que continuam para o novo mandato e aos que saem, as
maiores felicidades.
Usou da apalavra o Sr. Octávio Godinho, que saudou todos e, dirigindo-se ao Sr
Ventura Reis, desejou-lhe as maiores felicidades, agradecendo a colaboração
dada à Associação das Quintas. Felicitou-o pelos eventos na freguesia.
Tomou a palavra a Srª. Rosária, saudando os presentes e expressando um
sentimento de agradecimento pelo trabalho de todos pela freguesia da
Castanheira. Saudou o Sr Ventura Reis pela sua enorme dedicação à causa.
Fez uso da palavra o Sr. Luís Veríssimo, reportando-se ao Rio Grande da Pipa,
referindo

a

instabilidade

das

estruturas

que

o

circundam,

alertando,

nomeadamente, para o perigo circunscrito em caso de chuvas.
Agradeceu ao Sr. Ventura Reis, desejando-lhe as maiores felicidades, tornando
extensivo o voto aos outros elementos a eleger.
O Sr. Presidente da Junta alertou para as necessidades apontadas, corroborando
as lacunas financeiras associadas e, também, a ausência de resposta por parte
de algumas entidades responsáveis. Sublinhou

todas as preocupações

apontadas pelos presentes, tomando-as como suas e do executivo da Junta.
Agradeceu a todos quanto se lhe dirigiram, retribuindo com a promessa de que
o amanhã será também a trabalhar em prol da freguesia.
O Sr. Presidente da Mesa agradeceu o facto de ter pertencido a este projecto
autárquico. Fez questão de deixar à Primeira e Segunda Secretárias, um
agradecimento pelo trabalho de imparcialidade que acompanhou a sua missão.

Saudou e agradeceu a todo o público e às pessoas que com ele colaboraram,
afirmando esperar merecer a sua contínua amizade.
A presente acta foi elaborada de acordo com o artigo 92 da lei nº 169/ 99 de 18
de Setembro, alterada pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo que vai ser
assinada, após aprovação, pelo Presidente da mesa e por quem a lavrou.
Presidente:_______________________
1ª Secretária:_____________________
2ª Secretária:_____________________

