
Ata nº 03-2019 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, 
reuniu-se em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo no edifício da Sede da 
Associação Desportiva e Cultural dos Casais da Lagoa, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------- 

Ponto um - Período Antes da Ordem do Dia 

Ponto dois - Período de Atendimento ao Público – 30 minutos 

Ponto três - Transferência de competências dos Municípios para as Juntas de Freguesia: Estruturas de 
Atendimento ao Cidadão e Transferência de Competências dos Municípios 

Ponto quatro - Informação do Presidente da Junta sobre a atividade na Freguesia 

Ponto cinco - Assuntos de interesse da Freguesia 

Ponto 1 - Período Antes da ordem do dia --------------------------------------------------------------------------------------
- 

 - O Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia indica que recebemos email da senhora Elsa Maria 
Duarte Parreira Rosa a indicar que por motivos pessoais, não poderia estar presente, sendo substituída 
pelo Francisco Penedos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 - Foi colocada ata da última Reunião de Assembleia de Freguesia para aprovação, que não havendo 
objeção, é aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

 - O senhor João Pedro Cunha Proença solicita reunião com vereadora da Câmara Municipal de Azambuja 
sobre a escola de Vale Paraíso, indicando que já foram aprovadas algumas decisões na Câmara Municipal 
de Azambuja, mas falta ser aprovada pela Junta Freguesia de Aveiras de Baixo sobre a possível nova escola 
primária de Vale de Paraíso, que servirá também para as crianças da Freguesia de Aveiras de Baixo. Era 
importante a vereadora da Câmara Municipal de Azambuja falar com a população dos Casais da Lagoa e 
Virtudes e explicar o que está neste momento decidido. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Aveiras de Baixo diz que ainda tem de ser aprovado em Assembleia de Câmara na próxima quinta-feira. 
Existem duas opções, ou fica como está, com obras na escola de Vale Paraíso ou constrói-se uma nova 
escola junto ao pavilhão. O senhor Joaquim Ramos Soares refere que essa informação deveria ser do 
conhecimento de todos, sendo que, muitas pessoas estão desinformadas. O senhor Joaquim Ramos Soares 
referiu alguns pontos relativos à Freguesia, evidenciando que existem duas Freguesias com menos 
população, mas que têm escolas a funcionar. Referiu alguns pontos nas Virtudes, como o parque infantil, 
assim como, a questão da estação de comboios que terá sido excluída do passe Navegante e a estrada 
Virtudes-Azambuja que se encontra em mau estado. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu, 
referindo que a estrada das Virtudes não está alcatroada porque a Junta de Freguesia assim o decidiu, 
porque o Município de Azambuja queria apenas colocar um tapete de alcatrão. -------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Período de Atendimento ao Publico -------------------------------------------------------------------------------- 

 - A senhora Ana Luísa Matos queria evidenciar o desagrado com a decisão relativa à solução da escola 
primária de Vale do Paraíso, pois entende que a Câmara Municipal de Azambuja não teve uma postura 
correta. Foi criado um grupo de trabalho para apresentar soluções e a Freguesia foi colocada de parte, pois 
a solução teria sido conseguida se existisse cooperação. Sugere que seja tomada uma posição da Freguesia 



relativamente a esta situação. Presidente diz que irá saber o que está a ser discutido hoje na reunião do 
partido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O senhor José Carlos Dias pronunciou-se sobre o péssimo estado de conservação do Convento das 
Virtudes, relativamente à limpeza e informou que enviou um email ao Município da Azambuja com 
conhecimento da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo e reparou que já foi efetuada a limpeza. Refere 
que há muito tempo não se faz nenhum evento no Convento, e que apesar de estar uma funcionária no 
local, a mesma não conhece nada da história do Convento. Sugere que se prepare alguma coisa para o 10º 
aniversário do Convento que será no próximo ano. Pediu para avaliarem a possibilidade de se colocar 
sistema de som para os eventos que lá se realizam. O senhor João Pedro Cunha Proença refere que se 
deveria pensar em formas de dinamizar o espaço. ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 

 - A senhora Maria José de Oliveira Amendoeira Vicente solicitou ajuda para resolver a dificuldade atual de 
acesso à Rua da Sede nos Casais da Lagoa. É praticamente impossível aceder com viaturas, como 
ambulâncias, carros de distribuição e outros devido a viaturas mal estacionadas. O Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia diz que vai verificar esta situação junto da Câmara Municipal de Azambuja e tentar que 
seja colocada sinalização. Questiona ainda se o lixo da horta se pode colocar no lixo ou não. O Senhor 
Presidente responde, referindo que lixo ligeiro pode. ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3 - Transferência de competências dos Municípios para as Juntas de Freguesia: Estruturas de 
Atendimento ao Cidadão e Transferência de Competências dos Municípios ----------------------------------------- 

 - O Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia pede ajuda para elucidar sobre este tema. O Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia explica que o Governo legislou delegação de competências para os 
Municípios e consecutivamente para as Juntas de Freguesia. Este tema é debatido aqui para se decidir qual 
a posição da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, sendo que neste momento ainda é possível 
recusarmos aceitar a transferência de competências, tendo sido essa a posição tomada pela maioria das 
Freguesias do país. Na nossa Freguesia, para além de outros serviços, implicaria a abertura de duas lojas do 
cidadão, não existindo compensações monetárias praticamente nenhumas. O Presidente da Mesa de 
Assembleia leu um excerto do decreto-lei sobre este tema para ajudar o público a perceber do que está em 
causa. Não existindo questões adicionais, o Presidente da Mesa de Assembleia colocou para votação a 
decisão de aceitação da transferência de competências do Município para a Junta. Tendo em conta a 
informação conhecida, a proposta foi rejeitada por unanimidade. -------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Ponto 4 - Informação do Presidente da Junta sobre atividade na Freguesia ------------------------------------------ 

 - A senhora Luísa da Conceição Martins Pessoa agradece a colocação da tampa no poço da Urbanização 
dos Casais da Lagoa, solicitada anteriormente. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia refere que falta 
rebocar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Ponto 5 - Assuntos de interesse da Freguesia --------------------------------------------------------------------------------- 

 - O senhor Francisco José Vieira Coelho Penedos questiona se há novidades sobre a aquisição do terreno 
junto à Associação Desportiva e Cultural dos Casais da Lagoa. O Senhor Presidente diz que já foi falado na 
Câmara Municipal de Azambuja, mas que não tem novidades. ------------------------------------------------------------ 

 - O senhor Francisco José Vieira Coelho Penedos questionou se não é possível criar um local para descarga 
de resíduos de jardim e horta. O senhor Júlio de Oliveira Matos deu o exemplo do que se passou em 
Aveiras de Baixo há uns anos e torna-se muito difícil porque as pessoas não são civilizadas e acabam por 



despejar todo o tipo de lixo lá, mesmo pessoas e empresas que não pertencem à Freguesia. --------------------
------------- 

 - A senhora Luísa da Conceição Martins Pessoa pede ajuda sobre os terrenos junto à urbanização de Santo 
António, em Casais da Lagoa, que estão cobertos de mato. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia pede 
para chamarem a Guarda Nacional Republicana e fazerem queixa. ------------------------------------------------------
- 

 - O senhor José Paulos Patrício refere que existe o mesmo problema no terreno do senhor Mendão, que já 
tem sido abordado noutras Assembleias. ---------------------------------------------------------------------------------------
- 

- Estiveram presentes nesta sessão a senhora Luísa da Conceição Martins Pessoa, o senhor Rogério Paulo 
Ouro Rodrigues, a senhora Célia Cristina de Oliveira Amendoeira Rosa e o senhor João Pedro Cunha 
Proença representantes PSD – Partido Social Democrata, o senhor Júlio de Oliveira Matos, o senhor Gabriel 
Ramos Marques Tristão, o senhor Francisco José Vieira Coelho Penedos e o senhor Joaquim Ramos Soares, 
representantes do PS - Partido Socialista, o senhor Ricardo Alexandre Jácome da Silva, representante da 
CDU – Coligação Democrática Unitária. ------------------------------------------------------- 

- Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas e quinze minutos, 
tendo esta ata sido lavrada e escrita por mim, Gabriel Tristão, tendo exercido o lugar de secretário nesta 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

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

Júlio de Oliveira Matos 

 

 

O Secretário da Assembleia de Freguesia 

 

 

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

Gabriel Ramos Marques Tristão 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


