
 

1 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 
 

 

ACTA N.º 186 

No Salão Nobre da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras, sito em Castanheira do Ribatejo, pelas 21h43 do dia 29 de Junho de 2015, 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 30/04/2015; 

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

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, Senhora Sandra Miguel e Senhor 

Ernesto Eduardo foram substituídos pelo Senhor Luís Santos, a Senhora Susana Chaparro e o 

Senhor Custódio António, respectivamente; 

- Bancada do PS pela ausência do Senhor Paulo Glória o mesmo foi substituído pelo Senhor 

Luciano Miguel Cunha. 

O Senhor Presidente da Mesa alertou que os pedidos de substituição têm que ser feitos com 

alguma antecedência para que possamos convocar o eleito seguinte e tudo isso tem o seu 

tempo. 

 

Iniciou-se a sessão da Assembleia de Freguesia. 

A – Período antes da ordem do dia. 

 

Pela bancada da CDU, o Senhor José Chaparro cumprimenta todos os presentes e diz que 

após uma visita á freguesia reparamos que existem muitas casas não habitadas e que estão 

completamente abertas a quem lá queira entrar, nesta urbanização da Quinta dos Anjos. 
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Existe também a informação por quem lá vive que muitas noites essas mesmas casas são 

ocupadas por jovens que lá permanecem por muito tempo, sabe-se lá a fazer o quê… 

Questiona o executivo sobre de quem é a responsabilidade e o que podem fazer para que 

aquela zona não se torne numa urbanização perigosa? 

Pergunta ainda se a recolha de lixo está a ser feita naquela zona pois verificamos muitos 

contentores cheios 

 

Da bancada da CDU, falou a Senhora Susana Chaparro que saudou os presentes e leu uma 

Saudação às festas de S. João (anexo 1). 

 

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

“Contra a alteração dos horários em defesa dos utentes do Serviço Público Ferroviário” 

(anexo 2). 

 

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

tendo em conta o aproximar do verão e como a zona ribeirinha da Vala do Carregado é única 

na freguesia pelo contacto que oferece com o rio Tejo, e por isso será apetecível para as 

pessoas realizarem um passeio; pergunta ao executivo se tem intenção de realizar algum 

tipo de limpeza na zona ribeirinha da Vala do Carregado? E qual o ponto de situação do bar 

de apoio à mesma zona, pois encontra-se fechado há algum tempo? 

Pergunta ainda se o Executivo tem alguma informação da parte da Câmara Municipal sobre a 

esperada requalificação da zona ribeirinha e do cais de acostagem de barcos, pois o que lá 

está parece ser provisório e sem condições. 

Para terminar questiona sobre o sinal que está à entrada da estrada do bairro que proíbe, e 

muito bem, a circulação de pesados para o bairro, mas que proíbe também os motoristas da 

Boa Viagem de irem deixar ou recolher passageiros devido a esse sinal não ter a informação 

“excepto transportes públicos”, e os motoristas não querem ser multados por isso. 

 

Ainda da bancada da CDU tomou da palavra o Senhor Custódio António que cumprimentou 

todos os presentes e diz que a sua primeira questão prende-se com o Rio das Portas, como é 

do vosso conhecimento e já há vários anos que isto vem acontecendo, o Rio das Portas é 

constantemente portador de descargas de águas poluentes e mal cheirosas, a última vez que 
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aconteceu foi há cerca de três semanas. Nós fomos alertados pela população e 

testemunhamos que junto do Lar Betel corria água muito suja e muito mal cheirosa. 

Pensamos nós que é tempo de dizer “basta” á nascente poluidora e que se puna quem tiver 

de ser punido. 

Ainda em relação ao Rio das Portas, passei junto do Palácio e verifiquei que passava um 

caudal de águas turvas muito mal cheirosas, fui junto do Lar Betel e constatei que a água 

estava mais limpa mas muito mal cheirosa e finalmente fui junto á Escola e verifiquei que o 

Rio estava seco, fico confuso, mas penso que posso tirar a conclusão que em vez de um 

problema temos dois, e salvo melhor explicação, em seu entender há-de existir algum 

esgoto de algum prédio que se está a infiltrar no Rio. 

A segunda questão tem a ver com os contentores do lixo pois verifica-se que em muito lado 

os contentores encontram-se avariados, outros completamente estragados e outros sem 

tampa, com este tempo de muito calor é claro que ainda se torna mais poluidor. Não sabe se 

os contentores são lavados com alguma regularidade, mesmo que sejam lavados pensa que 

nesta altura do ano deverá existir uma atenção redobrada. 

Para finalizar, a terceira questão prende-se com os vidrões, verifica-se também que em 

alguns locais os vidrões estão completamente atolados e não são esvaziados em seu devido 

tempo, tanto na Castanheira como nas Cachoeiras. 

 

De seguida tomou da palavra o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que cumprimentou 

todos os presentes e questiona o executivo da Junta pelo seguinte: 

- Sobre a requalificação urbana da Rua Palha Blanco, sobretudo ao nível dos passeios com 

desejável alargamento dos mesmos; 

- Em relação á requalificação urbana necessária nas diversas Urbanizações da Castanheira; 

- Sobre a requalificação do Largo Dona Júlia Palha, diz que valeria a pena olhar para o espaço 

por forma a integrar uma rotunda; 

- A requalificação dos Parques Infantis sabe que são intervenções onerosas, mas pretende 

saber o ponto de situação e tempos de execução; 

 - Qual o ponto de situação em relação ao mobiliário urbano? Pensa que poderia tentar-se 

chegar a um acordo com os fornecedores do mobiliário urbano para se ter mais condições; 
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- Necessidade de proceder a um reforço de papeleiras e ecopontos, já não falando das ilhas 

ecológicas, quer saber que resposta é que a Junta de Freguesia tem junto da Câmara 

Municipal; 

- É necessário dotar a GNR com instalações condignas para a actividade que exercem e diz 

que vai abordar o assunto mais profundamente na próxima Assembleia; 

- A Junta de Freguesia deve fazer um pedido junto da GNR para reforço de patrulhamento na 

área da Castanheira e também restante freguesia; 

 

 

____________________________25:00_____________________________________ 

 

- Perspectiva de um novo cemitério………….; 

- …….constituição do campo de ténis………….. 

- …………………auditório cultural na Castanheira………….. 

-……………………requalificação da zona ribeirinha da Vala do Carregado, saber as “conversas” 

que tem havido com a Câmara Municipal………………. 

- ………………requalificação da antiga ETAR das Cachoeiras……………. 

-marca turística do Monte dos Castelinhos………….. 

- …ponto situação das mesas de voto……………… 

- …reformulação do site da Junta de Freguesia………………. 

- …………..congratulação sobre as festas de S. João da Castanheira do Ribatejo…………………. 

 

 

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 e responde às questões 

colocadas: 

- ……………………….. 

 

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

falar, coloca a moção à aceitação da mesa. 
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Aceite a moção é colocada à discussão como ninguém se pronunciou, passamos á votação, 

onde é aprovada com uma abstenção da CNR. 

 

 

B – ORDEM DO DIA: 

             Ponto 1 – Leitura de expediente e informação; 

………………………….. 

 

             Ponto 2 – Discussão e votação da ata de 30/04/2015; 

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

votação, onde foi aprovada por maioria com três abstenções da bancada da CDU porque não 

estiverem presentes nessa sessão. 

 

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

O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que está tudo escrito e que o executivo 

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

 

Posta à discussão, e pela bancada da CDU, o Senhor José Chaparro diz que  

 

O Senhor Presidente do Executivo responde………………. 

 

 

 

 

C – Período reservado à intervenção do público 

Não houve intervenções por parte do público.  

 

 

O Senhor Presidente da Mesa despede-se e dá por encerrada a sessão às 22h47. 
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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:___________________________________________________________ 

2.ª Secretária:___________________________________________________________ 


