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Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e dezoito pelas vinte horas e trinta minutos, 

reuniu nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária: ------

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

Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carlos Manuel Marciano de Jesus; Rui Miguel Machado Roque; Maria da Trindade Correia 

Pedro; Susete da Anunciação Constantino Paulo; Nelson Alves Ferreira; Rafael Santos Almeida 

Solteiro; Ana Sofia dos Santos Duarte; José Isabel Almeida; Luís Gonçalo da Costa Santos. 

Esteve também presente o executivo constituído pelo presidente António Henrique Colaço, a 

tesoureira Maria João dos Santos Ribeiro Querido e o secretário Manuel José Lourenço 

Tomás.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

HORA DE ABERTURA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas vinte horas e trinta minutos o Presidente da Assembleia de Freguesia Carlos Manuel 

Marciano de Jesus deu início aos trabalhos. ------------------------------------------------------------------

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

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

ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------  

Nelson Alves Ferreira interpelou o executivo sobre a data prevista para a visita guiada dos 

membros do Executivo e da Assembleia pela Freguesia; Rui Miguel Machado Roque agradeceu 

ao Executivo o acompanhamento feito na colocação de calçada na rua da Boa Vista no Vale 

das Cuvas; Ana Sofia dos Santos Duarte questionou o Executivo a forma como é feita e 

controlada a limpeza das bermas que se encontram sujas e com erva e informou os presentes 

sobre as pulseiras do projecto ‘Estou Aqui’ disponíveis nas autoridades locais; José Isabel 

Almeida interpelou o Executivo sobre as grandes obras previstas para a Freguesia; Rafael 

Santos Almeida Solteiro questionou o Executivo sobre a limpeza e manutenção do caminho 

agrícola dos castanheiros nas Cruzes. O Executivo respondeu que sobre a visita guiada pela 
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Freguesia a mesma se realizará no dia vinte e nove de Setembro pelas catorze horas; sobre a 

limpeza das valetas o Executivo informou que a limpeza é feita de forma trimestral consoante 

a disponibilidade dos equipamentos provenientes da Câmara Municipal de Caldas da Rainha; 

sobre as grandes obras previstas para a Freguesia o executivo esclareceu que o Projecto da 

Urbanização Jovem esta em andamento tendo sido as especialidades do mesmo entregues a 

entidades externas e que está prevista a alteração do regulamento com o alargamento da 

faixa etária ate aos quarenta anos; sobre a limpeza e manutenção do caminho agrícola dos 

castanheiros nas Cruzes o executivo informou que tal só será possível quando a niveladora se 

encontrar operacional; ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º PONTO: OBRAS E ATIVIDADES DO 2º TRIMESTRE. ------------------------------------------------------

O Executivo apresentou aos membros da Assembleia as obras e actividades realizadas na 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2º PONTO: APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA À DATA DE 31 

DE MAIO DE 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

À data de 31 de Maio de 2018 o saldo da gerência é de 15485,90€ (quinze mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco euros e noventa cêntimos). -------------------------------------------------------------------

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

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

3º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE. ------------------------------------------------------------- 

O executivo esteve presente em várias reuniões onde foram abordados temas relacionados 

com o ‘Projecto Tejo’, a transformação dos Moinhos de Vento em Património da UNESCO, a 

eventual construção de um aeroporto civil na Base Aérea de Monte Real, a limpeza e 

manutenção da Mata das Mestras e sobre a possível gestão conjunta do Centro Cultural de 
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Congressos, Centro da Juventude e Expoeste.----------------------------------------------------------------

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

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

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas e trinta minutos 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 - 

 


