
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA VILA DE PEREIRA 

ATA N.º 4/2020 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020 

I – ABERTURA  

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e vinte 

minutos, sob a Presidência de Acácio Maurício Lopes Tarrafa, secretariado por Manuel 

Rasteiro Gaspar e Paulo Jorge dos Santos Bicho, teve lugar a Sessão Ordinária da 

Assembleia da Freguesia de Pereira, no edifício do Celeiro dos Duques de Aveiro, com a 

presença dos restantes membros deste órgão, José Carlos Malheiro Leite, Ana Maria Ribeiro, 

Carlos Rafael Dias Pinto, Adelaide Maria Simões Medina, António Silva Mendes e Daniel 

Veiga dos Santos. Presentes estiveram também os membros do executivo da Junta de 

Freguesia: O Presidente António da Silva Ferreira, a Secretária Clara Isabel da Costa Nunes  

Foi a seguinte a ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 

 

Antes da Ordem do Dia 

1. Apreciação e aprovação das atas das Assembleias anteriores; 

2. Apresentação de pareceres, propostas e moções honrosas; 

 

Período da Ordem do Dia 

1. Informações; 

2. Trabalhos executados pela Junta de Freguesia no 3º Trimestre de 2020. 

 

 

II – ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Presidente da Assembleia dá início à sessão cumprimentando os membros da mesa e todos 

os presentes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia, informa os membros da mesa da Assembleia de Freguesia 

sobre a aprovação e publicação das próximas atas, segundo a legislação em vigor.-------------



Clara Nunes – intervém dizendo que também tem conhecimento dessa legislação para 

aprovação de ata provisória e o número de pessoas a assistir a Assembleia e as condições 

que pudemos oferecer no máximo de 20 pessoas.--------------------------------------------------------- 

 

José Leite – Refere que para aprovação e publicação da ata ao público, é necessário a 

elaboração de uma ata minuta. Chama a atenção da forma como está a ser tratado em 

documentos formais e com dignidade como este em sessões de assembleia de freguesia, que 

património que presa é o nome, por isso prefere que o seu nome seja pronunciado como José 

Leite em vez de José Carlos. Sugere ainda que a ata a enviar a secretaria da junta seja 

gravada em PDF para não desformatar o texto em word.------------------------------------------------  

José Leite – Faz também um reparo/correção sobre os termos usados na convocatória como 

seja “moções honrosas” e utilizar o termo apenas “menções honrosas” porque mencionam 

pessoas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Apreciação e aprovação das atas das Assembleias anteriores; 

De seguida transpõe para o ponto antes da ordem do dia, a apreciação e aprovação da ata 

da assembleia ordinária de Abril e Junho, procurando aos membros da mesa se prescindem 

da sua leitura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a votação separadamente sendo ambas votadas por unanimidade.-------------------- 

 

2. Apresentação de pareceres, propostas e moções honrosas; 

Como ninguém apresentou quaisquer pareceres, propostas e moções, o Presidente da 

Assembleia (PA) deu a palavra ao José Leite.--------------------------------------------------------------- 

 

José Leite – Intervém dizendo que ninguém apresentou um reconhecimento da recente obra 

da Ponte do Paço, há muito tempo esperada pela Freguesia e sem querermos entrar em 

pormenores, deveríamos enviar à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho (CMMV) as 

felicitações desse facto. Ao fim de dezenas de anos que ansiávamos esta obra e 

independentemente de quem fez, a Assembleia de Freguesia (AF) deveria endereçar um voto 

de reconhecimento pela obra concluída aos dois Presidentes das Câmaras de Montemor-o-

Velho e Coimbra.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Carlos Pinto e Adelaide Medina – Também concordam com o envio das felicitações propostas 

pelo José Leite.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



O PA coloca esta intenção de felicitações à votação para elaborar o documento a enviar a 

ambas as Câmaras Municipais.----------------------------------------------------------------------------------

- 

Esta votação foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

 

III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

1. Informações; 

O PA, informa acerca do documento enviado à Administração Regional de Saúde (ARS) 

conforme aprovação em Assembleia anterior no dia 6 de Julho de 2020 anexo 1.---------------- 

 

Presidente da Junta de Freguesia (PJF) – Dá-nos a informação dos trabalhos realizados no 

período de Julho a Setembro conforme anexo 2.----------------------------------------------------------- 

Foi dado conhecimento também pelo PJF das cartas enviadas ao Dr. Carlos Ordens pela 

Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------ 

 

Após as informações dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia, acrescentou que a 

Ponte do Paço estava quase concluída estando o trânsito já em circulação e a estrada do 

Traveiro iria ser uma realidade dado já ter sido assinado o contrato conforme consta no 

memorando eleitoral da lista do Partido Socialista, assim como a estrada da Salgueira nos 

Casais Velhos. A Urbanização da Quinta de S. Luiz (UQSL) já possui um posto de 

carregamento para carros elétricos. Foi solicitada a Câmara para subir a calçada da Travessa 

da Rua de Santa Rita. Foram iniciadas as obras de alcatroamento no espaço envolvente ao 

Jardim de Infância. No Polo de Saúde para concluir as obras só falta a colocação de uma 

tampa de cobertura no poço das traseiras do edifício.----------------------------------------------------- 

A estrada entre a Ponte do Paço e a rotunda da entrada de Pereira, vai ser requalificada com 

alcatroamento e alargamento da via e neste período das obras o trânsito vai ser desviado 

pelos Montes de Cima.---------------------------------------------------------------------------------------------   

 

O PA, dá a palavra aos membros da mesa.------------------------------------------------------------------ 

 

Carlos Pinto - Relativamente a estrada do Traveiro na sua opinião, acha que temos muito para 

fazer aqui dentro da Vila com necessidade urgente nomeadamente ligação aos Casais Velhos 

com eletrificação e outros melhoramentos estéticos. Manifesta discordância desta obra 

porque não é benéfica para Pereira e não acha que as crianças venham para a escola de 

Escola Básica Integrada (EBI) de Pereira. Refere ainda que seja uma má obra mas, seria mais 

importante realizar obras no largo da feira ou no espaço verde do rio.------------------------------- 



A UQSL carece de um parque infantil, a entrada norte precisa de uma intervenção urgente e 

as estradas em Pereira necessitam de melhorias. Questiona sobre a ideia da Câmara que não 

tem dinheiro para umas coisas mas, tem para outras. Esta obra vai beneficiar apenas 10% da 

população de Pereira e do Concelho mas sim as freguesias do Concelho de Soure.------------- 

 

José Leite – Chama a atenção para as várias obras que se estão a fazer no Concelho. 

Questiona o Presidente da Junta para falar com o Presidente da Câmara e o Presidente da 

Assembleia se têm conhecimento do documento enviado pela Assembleia de Freguesia (AF) 

sobre a solução para a entrada da UQSL. Acrescenta que esta Urbanização é o espaço que 

mais paga por Km2, cerca de 250 000 Euros mais ou menos 10% da receita do total do 

Concelho. Acrescenta que estes dinheiros dos contribuintes não deveriam ser para gastos a 

requalificar estradas com colocação de candeeiros (estrada do Traveiro) como sendo uma 

estrada no meio do mato para servir clientes. Na sua opinião a filosofia dos impostos está 

bem montada, mas não existe o mínimo de retorno em investimentos proporcionais ao dos 

contribuintes. A UQSL existe há 14 anos e não sabe que figura legal chamar ao espaço. 

Refere-se ainda a falta de renovação das pinturas no pavimento para sinalização da via 

(passadeiras, linhas limitadoras, etc.). Os moradores da UQSL estão insatisfeitos, apesar de 

reconhecerem que a JF está a apresentar trabalho acima das suas possibilidades financeiras, 

considerando ainda que não deveria ser ela a fazer estes trabalhos porque não é a JF que 

recebe os impostos dos contribuintes. Continuando a sua intervenção diz, se formos ao site 

da CMMV só se encontram obras no meio do pinhal. Levamos na UQSL com todo o trânsito 

e solicita a JF uma atitude de defesa e intervenção para este facto. Considera que isto não é 

pedir privilégios, é o que moralmente e eticamente tem de ser feito. Reforça a informação que 

todos os assuntos referidos pedia que ficasse escrito estas reivindicações em ata para que 

no futuro em período eleitoral se consiga justificar à população a nossos pareceres.------------ 

 

Carlos Pinto – Concorda com tudo que foi dito pelo José Leite, acrescentando que as 

prioridades deveriam ser melhorar as estradas existentes alargando-as, iluminando-as e na 

opinião dele, isso é que seria o ideal.--------------------------------------------------------------------------  

 

O PJF – Começa por dizer que aceita a opinião do Carlos Pinto, mas não concorda com a 

mesma, informando que quer é a obra feita com uma visão de futuro citando várias razões da 

sua execução como a estrada do Traveiro, Jardim de Infância, Pólo de Saúde conforme consta 

no memorando do PS. Considera-se um lutador desta estrada do Traveiro, justificando a 

mesma para dinamizar a Vila de Pereira, dando como exemplo a vinda de novas crianças no 

Jardim Escola, na EBI, no Pólo de Saúde, Associação Desportiva Cultural e Recreativa de 

Pereira (ADCRP), bem como também na restauração, comércio e afins. Diz que toda a gente 



fica a ganhar e que Pereira tem de pensar no futuro. Acrescentou que tem conhecimento das 

reclamações de acesso à Sede de Concelho e que em todas as reuniões de Câmara reivindica 

esta obra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

José Leite – Volta a referir que a estrada do Traveiro não é fundamental, o importante é o que 

marca o dia-a-dia das pessoas. Considera que a política neste Concelho em relação às vias 

rodoviárias fundamentais é miserável. Diz que o sinal de desenvolvimento do Concelho se vê 

pelos vários eixos rodoviários estratégicos. Não se devem realizar obras aqui e ali de menor 

importância quando ficam por fazer obras mais relevantes para o Concelho. Informa que 

existiu um projeto de uma via rodoviária aquando das obras da pista de alto rendimento e que 

foi abandonado e espera que se retome este projeto.-----------------------------------------------------   

 

O PJF – Esclarece que quer ele quer o seu homólogo Presidente da Junta de Freguesia de 

Santo Varão, têm reivindicado acerca desta via de acesso ao Concelho e que a resposta 

obtida tem sido sempre a mesma “não pode ser realizada”.---------------------------------------------  

 

Adelaide Medina – A propósito da falta de um acesso viável à Sede do Concelho e ainda a 

ausência de autocarros, as crianças com aulas em Montemor-o-Velho estão a faltar. Acham 

que isto é mais importante ou fazerem obras no pinhal? Em relação à estrada do Traveiro 

atualmente não é importante, dizendo que as pessoas de Figueiró do Campo deslocam-se 

pelos Casais Velhos. Volta a referir a entrada da UQSL pelo perigo que representa quer para 

carros e pessoas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PJF – Começa por dizer que nunca lhe fizeram chegar nenhuma reclamação sobre o 

transporte para a Sede de Concelho, que o que sabe é que era a Fundação Fernão Mendes 

Pinto que era responsável pelo transporte. Salientando também que tem conhecimento da 

carência de transportes para a EBI de Pereira e não para o caso anterior.-------------------------- 

 

Daniel Veiga – No seguimento deste tema dos transportes, informa que tem conhecimento 

que o assunto está a ser tratado pelo projeto Clube Infante de Montemor.------------------------- 

 

José Leite – Questiona sobre o documento de acesso à UQSL, elaborado em Dezembro de 

2019 e enviado em 8 de Janeiro de 2020 à CMMV. Pede para ser apurado como foi enviado 

o documento, porque legalmente temos direito a uma resposta sob pena de recorrermos ao 

Tribunal Administrativo. A Assembleia de Freguesia foi legitimada e por isso não vou falar em 

respeito ou moral, são questões legais e podemos recorrer através do Código de 

Procedimento Administrativo. Mais refere, que temos tanta dignidade como o Sr. Presidente 



da Câmara e como chegou a este lugar da mesma forma que nós. Saber se foi com carta 

registada com aviso de receção ou por e-mail.--------------------------------------------------------------  

 

Clara Nunes – Ao ouvir esta pergunta do José Leite, propõe-se ir averiguar perante a 

funcionária da junta, qual foi a forma de comunicação utilizada no envio do documento.------- 

 

****** 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão, da 

qual para constar, se lavrou a presente ata que depois de aprovada, irá ser assinada pelo 

Presidente e pelos Secretários.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

                 _______________________________________  

        

       O 1.º Secretário        O 2.º Secretário 

_____________________                                   _____________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS:  

Esta ata de 25 de Setembro publicada, estará sujeita a possíveis alterações mediante a 

análise na próxima Assembleia de Dezembro. 



 


