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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 
 

 

ACTA N.º 190 

No Salão polivalente da Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas, sito no Lugar 

das Quintas, pelas 21h45 do dia 30 de Junho de 2016, deu-se início à sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia. Em presença dos seus legítimos constituintes, procedeu-se 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 da ata de 28/04/2016; 

 Ponto3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e 

Relatório da situação financeira de Abril e Maio de 2016; 

C – PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia saudou os presentes e completou as bancadas: 

- Bancada da CDU pelas ausências do Senhor Alberto Sousa e Senhora Ana Filipa Almeida 

foram substituídos pela Senhora Susana Chaparro e o pelo Senhor Custódio António, 

respetivamente; 

- Bancada do PS existem duas ausências que não foram pedidas substituições; 

- Bancada do CNR também não está presente, pediu substituição que não foi possível. 

 

Iniciou-se a sessão da Assembleia de Freguesia. 

A – Período antes da ordem do dia. 

 

Pela bancada do PS, o Senhor Paulo Glória cumprimenta todos os presentes e faz um reparo 

porque é triste as bancadas estarem vazias, é triste porque quando somos eleitos devemos 

cumprir com os nossos compromissos, também já fui Presidente de Mesa e pior que isto era 

não ter pessoas para constituírem mesa. As bancadas estarem vazias com tanta gente que 

ergueu bandeira e fez “barulho”, como exemplo tenho a minha bancada que infelizmente 

hoje não houve pessoas para nos substituírem, lamenta mas é uma realidade. 
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Diz que nas Cachoeiras existe uma satisfação moderada/alta, nada tem a apontar. A única 

coisa que as pessoas reclamam é com a limpeza dos contentores e a recolha do lixo mas que 

tem a ver com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Pede ao Senhor Presidente da 

Junta, nos seus contatos, fale com a Câmara Municipal para agilizar esta situação. 

Aproveita ainda para felicitar o apoio que a Junta de Freguesia deu à Comissão Festas de S. 

João. 

 

O Senhor Casimiro Santos da bancada da CDU cumprimentou todos os presentes e pergunta 

se já começaram as reparações dos parques infantis na nossa freguesia e para quando o da 

Vala do Carregado?  

 

Da bancada da CDU, falou a Senhora Sandra Miguel que saudou os presentes e leu uma 

Moção sobre “A Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva e de Qualidade é um Direito 

de todos os Cidadãos e uma Obrigação do Estado Português” (anexo 1). 

 

Falou o Senhor Luís Santos da bancada da CDU que saudou os presentes e leu uma Moção 

“Pela cobertura total do Concelho de Vila Franca de Xira por um Passe Social Intermodal” 

(anexo 2). 
 

O Senhor José Chaparro da bancada da CDU cumprimentou todos os presentes e diz que 

realmente as festas de S. João correram bem mas tem que louvar o pessoal da Junta e 

também saudar os Bombeiros e todas as outras Associações, porque sem a ajuda deles não 

era possível. 

Quer saudar a Associação ACR Quintas pelas festas de Santo António. 

Pergunta ao Senhor Presidente da Mesa se já recebeu alguma resposta da Câmara Municipal 

á moção apresentada na última Assembleia sobre “Necessidades Urgentes do Plano de 

Atividades”. 

 

Tornou a falar o Senhor Paulo Glória da bancada do PS para fazer um agradecimento por 

parte das Cachoeiras porque já têm o sino da igreja a tocar. 
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O Senhor Presidente da Mesa agradece as intervenções e passa a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta para responder às questões colocadas. 

 

O Senhor Presidente da Junta cumprimenta todos os presentes começa por agradecer á ACR 

das Quintas a cedência do espaço para a realização da Assembleia e responde às questões 

colocadas: 

- Em relação às Cachoeiras ainda bem que a população está contente. Vão tornar a reforçar 

junto da Câmara Municipal a limpeza dos contentores e recolha do lixo; 

- Sobre as festas de S. João, a Comissão de Festas está inserida no movimento associativo e a 

Junta de Freguesia apoia todo o movimento associativo, logo, tem mesmo que ajudar a 

Comissão de Festas que está de Parabéns; 

- O parque infantil da Vala do Carregado já arrancou com as obras que estão previstas que 

decorram entre 40 a 45 dias. E amanhã vai começar o parque infantil S. Sebastião que está 

nas traseiras da APS; 

- Comenta que as festas das Quintas alusivas ao S. António correram muito bem e gostou do 

que viu; 

- Diz ainda que o Senhor Paulo Glória dá os parabéns pelo sino da igreja das Cachoeiras 

voltar a tocar, mas as pessoas que moram ao lado pedem para parar o sino porque não 

conseguem dormir. Já enviámos um e-mail ao Senhor Padre a expor a situação. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a intervenção de todos e não havendo mais ninguém para 

falar, coloca as moções à aceitação da mesa. 

Aceite as moções são colocadas à discussão. 

Como ninguém se pronunciou sobre as duas moções apresentadas passamos á votação: 

 

Moção “A Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva e de Qualidade é um Direito de todos 

os Cidadãos e uma Obrigação do Estado Português”: 

Contra – 0 

Abstêm-se – 0 

A favor – 10 

Aprovada por unanimidade. 
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Moção “Pela cobertura total do Concelho de Vila Franca de Xira por um Passe Social 

Intermodal”: 

Contra – 0 

Abstêm-se – 0 

A favor – 10 

Aprovada por unanimidade. 

 

B – ORDEM DO DIA: 

             Ponto 1 – Leitura de expediente e informação; 

O Senhor Presidente da Mesa esteve presente no aniversário dos Bombeiros da Castanheira 

do Ribatejo, na Exposição da Biblioteca e na inauguração das Festas da castanheira onde 

esteve a ajudar nas mesmas e aproveita para convidar todos os presentes para fazer isso no 

próximo ano. 

 

Diz que teve algumas respostas em relação às moções enviadas que podem ser consultadas. 

De qualquer forma vai tornar a enviar as moções para as entidades que não responderam. 

 

O Senhor Presidente da Mesa propõe reunião sobre a comissão de trânsito para dia 

13/07/2016 às 18:30 no salão nobre da Junta de Freguesia da Castanheira. 

 

             Ponto 2 – Discussão e votação da ata de 28/04/2016; 

Pergunta se existe algo a discutir sobre a acta e não existindo nada a apontar, passou-se á 

votação, onde foi aprovada por maioria (7 votos) com três abstenções (2 da bancada da PS e 

1 da bancada da CDU porque não estiverem presentes nessa sessão) 

 

             Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e 

Relatório da situação financeira de Abril e Maio de 2016; 

 

O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que está tudo escrito na informação e que 

o executivo está ao dispor para responder às questões que venham a ser colocadas. 

Não havendo comentários passamos ao ponto seguinte. 
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C – Período reservado à intervenção do público 

Fala a Senhora Luísa Fajardo que cumprimenta todos os presentes e diz que é um gosto 

receber a Assembleia na ACR das Quintas. 

Dá os parabéns á Comissão de Festas pela forma como foram recebidos e também á Junta 

de Freguesia principalmente na presença do Senhor Presidente da Junta, só lamenta que 

não se consiga envolver toda a Assembleia. 

Agradece quem esteve no arraial de Santo António nas Quintas. 

Diz que as Quintas estão muito desprezadas a nível da limpeza, percebe que existe falha de 

recursos humanos mas têm que tentar fazer um esforço. Tem tristeza em dizer mas a equipa 

que está na Junta não tem brio profissional. 

 

A Senhora Joana Nisa reforça que as Quintas estão desprezadas e que o parque infantil 

continua sem ser arranjado. 

 

A Senhora Luísa Fajardo volta a falar para perguntar sobre um e-mail que a ACR enviou para 

a Junta de Freguesia em relação aos esgotos e perguntar ao Senhor Presidente da Junta se já 

teve mais alguma informação da Câmara sobre o assunto. 

 

O Senhor Presidente da Mesa agradece as intervenções e passa a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta para responder às questões colocadas. 

 

O Senhor Presidente da Junta responde o seguinte: 

- Diz que em relação á limpeza das Quintas já falou com o seu pessoal e que estão a começar 

a limpar e avisou para não se esquecerem que os Casalinhos também pertence; 

- A intervenção dos esgotos foi levantada na Assembleia Municipal e foi respondido pelo 

Senhor Vereador que iria ser intervencionada junto á coletividade, o problema é que não é 

só aqui junto da coletividade, existe em mais ruas. Já foram levantados esses problemas, 

mas dizem que é preciso projeto, mas esses projeto já está feito, tivemos em reunião com a 

Câmara há mais de 2 anos aqui nas Quintas e foi-nos dito que o projeto está feito. As obras 

não arrancam se a Câmara não quiser. 
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O Senhor Presidente da Mesa diz que voltando às palavras do Senhor Paulo Glória também 

lamenta que muitos elementos que participaram nas eleições das listas não estejam agora 

presentes para substituir. Estas situações dão muito trabalho tanto á mesa da Assembleia 

como ao pessoal da Junta de Freguesia, porque normalmente é em cima da hora que estas 

coisas acontecem. É realmente de lamentar que em tanta gente ninguém apareça. 

Quer ainda felicitar a nova direção da ACR das Quintas. 

 

O Senhor Presidente da Mesa despede-se e dá por encerrada a sessão às 22h35. 

 

A actual acta foi elaborada de acordo com o artigo 92 da lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada pela lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo que vai ser assinada, após aprovação, 

pelo Presidente da Mesa e por quem a lavrou. 

 

Presidente:_____________________________________________________________ 

1.ª Secretária:___________________________________________________________ 


