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Aos quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e catorze, pelas vinte horas, reuniu 
nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião extraordinária: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Santos Ventura; Luzia Alexandra Casimiro Marques; Carlos Manuel Marciano 
de Jesus; Maria da Trindade Correia Pedro; Rui Miguel Machado Roque; José Isabel 
Almeida; José do Coito Mendes e João Manuel dos Santos Franco.-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltaram: Rafael dos Santos Almeida Solteiro. ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve também presente o Executivo constituído pela Presidente, Maria João dos 
Santos Ribeiro Querido, o Secretário Manuel José Lourenço Tomás e o Tesoureiro 
António Henrique Colaço.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ABERTURA: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas vinte horas o Presidente da Assembleia de Freguesia José Luís Santos Ventura deu 
início aos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leitura e votação da ata da última Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de votos e com duas abstenções de Carlos Manuel Marciano de Jesus e Maria 
da Trindade Correia Pedro.---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Membro da Assembleia José Isabel Almeida questiona o Executivo sobre uma série 
de assuntos de seguida enumerados. Desde logo qual o ponto da situação nas obras da 
Estrada Nacional e da Estrada dos Casais Carvalhos (questão esta também levantada 
por um outro membro da Assembleia Carlos Manuel Marciano de Jesus). O Executivo 
deu conhecimento à Assembleia de que os primeiros estudos geotécnicos estavam 
concluídos, embora quer na Estrada dos Casais Carvalhos quer na N360 os mesmos 
tenham sido inconclusivos e como tal repetidos. Sem uma resposta concreta não será, 
portanto, possível avançar para uma intervenção.-------------------------------------------------- 
Uma segunda questão deste membro do Executivo prendeu-se com o futuro do terreno 
adquirido pela Junta de freguesia adjacente à escola primária. Quanto a este ponto o 
Executivo referiu que o Presidente da Câmara Municipal havia dado o prazo de um mês 
ao arquitecto para apresentação de um projecto para loteamento do terreno. ------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José do Coito Mendes dá conta ao Executivo de alguns casos. Primeiramente o alerta 
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para o piso irregular junto ao sr. Avelino “Pulga” e junto ao sr Henrique Santos no Vale 
da Vaca. Em segundo lugar uma nota para o mau estado das valetas nas Mestras e por 
fim nota ainda para a necessidade de colocação de um caixote do lixo junto à 
bica/fonte das Mestras face ao acumular de lixo no local.-----------------------------------------
O Executivo tomou nota destas situações.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Miguel Machado Roque deu conhecimento do estado do pavimento na Rua de 
Santa Maria que desde o Inverno passado necessita de uma intervenção. De acordo 
com o Executivo esta situação já foi comunicada à Câmara Municipal. Este membro da 
Assembleia pediu ainda um esclarecimento ao Executivo sobre o objectivo do 
loteamento no terreno da Junta de Freguesia tendo sido elucidado sobre o assunto.----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria da Trindade Correia Pedro alertou para a necessidade de intervenção com o 
roça-caniços na Rua da Boavista, na Rua do Casal Pinheiro e na Rua de São Brás. O 
Executivo refere que as situações referidas estão resolvidas à excepção da Rua de São 
Brás.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeiro Ponto: Obras e actividades realizadas no 3º trimestre de 2014.------------------ 
O Executivo deu a conhecer à Assembleia as obras e actividades realizadas no terceiro 
trimestre de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo Ponto: Outros assuntos de interesse.------------------------------------------------------ 
O Executivo informou os membros da Assembleia da realização do peditório para os 
bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha que se realizará na nossa freguesia no dia 
25 de Outubro a partir das 09:00 (nove horas).------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas o Presidente da Assembleia deu 
por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada 
vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PRESIDENTE - 

PRIMEIRO SECRETÁRIO - 

SEGUNDO SECRETÁRIO - 
 

 


