
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA VILA DE PEREIRA 

ATA N.º 03/2019 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DIA 27 SETEMBRO DE 2019 

 

I - ABERTURA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove pelas vinte e uma 

horas e quinze minutos, sob a Presidência de Acácio Maurício Lopes Tarrafa, 1º 

secretário Manuel Rasteiro Gaspar em substituição definitiva de Rute Pires e 2º 

secretário Paulo Jorge dos Santos Bicho, teve lugar a Sessão Ordinária da Assembleia 

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

dos restantes membros deste órgão, Daniel Veiga, Carlos Rafael Pinto, Adelaide Maria 

Medina, António Silva Mendes, Ana Maria Ribeiro e José Carlos Leite, em conformidade 

com a convocatória datada de dezasseis de Setembro do corrente ano, publicitada e 

afixada nos lugares de estilo, com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------

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

 

Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------- 

1. Apresentação e aprovação da assembleia anterior;------------------------------- 

2. Apresentação de pareceres, propostas e moções honrosas.------------------- 

Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------- 

1. Informações;---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Trabalhos executados;--------------------------------------------------------------------- 

3. Projecto de Regulamento da Feira de Pereira;-------------------------------------- 

4. Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Preços da Freguesia de 
Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Intervenção do público.-------------------------------------------------------------------- 

 



 

II - ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

todos os fregueses presentes na sala. -------------------------------------------------------------------- 

Passa de seguida ao ponto um da ordem de trabalhos “Apresentação e aprovação da 

ata da assembleia anterior”, questionando os membros da mesa se prescindem da 

leitura integral da ata da assembleia ordinária de vinte e sete de Setembro de dois mil e 

dezanove, ao que todos concordam. Posteriormente, levando-a à apreciação, propõe a 

sua votação, sendo aprovada por maioria, com sete votos a favor e duas abstenções.-----

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

 

Por sugestão de Carlos Pinto, propõe que os votos contra sejam personalizados em 

futuras atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

De seguida passa ao ponto dois “Apresentação de pareceres, propostas e moções 

honrosas”, dando a palavra aos membros da mesa para, se existirem, apresentarem as 

suas moções, sendo que ninguém referiu qualquer assunto, exceto Carlos Pinto que 

solicita um minuto de silêncio em memória de João Miguel Santos falecido a 13 de 

Agosto, elemento preponderante em iniciativas desportivas e culturais na Vila.---------------

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

Todos os presentes prestaram essa homenagem. ----------------------------------------------------

- 

 

III - PERIODO DA ORDEM DO DIA 

 

No ponto um “Informações”, o Presidente da Assembleia de Freguesia informa que lhe 

tinham dirigido um convite do Grupo de Teatro “O Celeiro” extensivo a todos os membros 

da assembleia de freguesia, representação que ficou a cargo de Paulo Jorge Bicho.-------- 

 

De seguida, o Presidente da Assembleia passa a palavra ao Presidente de Junta de 

Freguesia para que coloque os presentes ao corrente do que foi feito “Trabalhos 

executados” durante os últimos três meses de mandato. ------------------------------------------- 

 

No uso da palavra, o Presidente da Junta de Freguesia cumprimenta o Presidente da 

Assembleia, os membros da mesa e os demais presentes, referindo que o documento foi 



facultado a todos os membros da mesa, uma lista de trabalhos realizados, passando à 

sua indicação sumária. (Anexo I)  

Acrescentar ao que foi dito - Remoção de terras na estrada do Paúl de Arzila. 

Acrescentou ainda que o pessoal da junta de freguesia e outras pessoas a título de 

voluntariado procederam à limpeza do espaço habitacional do Sr. António Amado.---------- 

Aproveitou o momento para informar da organização da festa da vila que se irá realizar 

nos dias 18, 19 e 20 de Outubro com a colaboração de instituições locais 

nomeadamente, Compasso, Teatro “O Celeiro”, Cantares da Vila e Grupo Folclórico. 

 

De seguida o Presidente da Assembleia dá a palavra aos membros da assembleia de 

freguesia. 

 

Adelaide Medina – cumprimenta todos os presentes e pergunta se já há resposta em 

relação ao abaixo-assinado produzido pela assembleia no dia 28 de Setembro de 2018 

sobre o troço de estrada que liga a Vila à Urbanização da Quinta de S. Luiz.------------------ 

 

O presidente da assembleia informa não ter até à presente data qualquer resposta escrita 

mas, explicou que o Presidente da Camara no dia da sessão solene de relevação de 

Pereira a Vila, referiu que teria de ser o Sr. Coimbra a resolver o problema, uma vez que 

na planta inicial do terreno havia espaço suficiente para o alargamento da estrada.--------- 

 

José Carlos Leite – compromete-se a elaborar novo documento sobre o assunto referido 

pela Adelaide Medina, o qual vai ser posto para leitura de todos os membros da 

assembleia e posteriormente enviar a várias entidades designadamente, Presidente da 

Assembleia Municipal, Presidente da Camara e a todos os líderes das bancadas.-----------

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

 

Carlos Pinto - no uso da palavra, cumprimenta o Presidente da Assembleia, os membros 

da mesa e os demais presentes e começa por manifestar desagrado da sua bancada, o 

facto de um dos nossos embaixadores “Queijada de Pereira” não estar representada no 

concurso das sete maravilhas dos doces regionais. Lamenta como este processo foi 

tratado, não havendo equidade de critérios e como se tratou a doçura tradicional no 

concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Paulo Jorge – responde que sobre o critério de análise de participação, o concurso das 

sete maravilhas foi da responsabilidade da RTP.------------------------------------------------------- 

 



Carlos Pinto – informa que decorre uma greve mundial sobre as alterações climáticas, 

dando ênfase à água como um bem essencial para todos nós. Lançou ainda o repto ao 

Presidente da Junta para que faça chegar ao Presidente da Câmara o não cumprimento 

da promessa que fez há uns anos quando o aumento do preço da água estaria 

relacionado com a melhoria da rede de abastecimento público.------------------------------------

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

 

Presidente da Junta – responde às perguntas formuladas dizendo que sobre o troço de 

estrada que liga a Vila à Urbanização é impossível chegar a acordo com o Sr. Coimbra e 

que o Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho lhe teria dito que a solução 

era colocar o trânsito num único sentido. Relativamente à questão da presença da 

queijada no concurso das “Sete Maravilhas da Doçaria Regional” foi chamado a uma 

reunião na Câmara Municipal onde o assunto foi abordado, tendo posteriormente falado 

com os três produtores, o “Manjar do Tojal, Queijadinha e a Lurdes Oliveira”. Quanto ao 

Manjar do Tojal, informou que iria concorrer sozinho, tendo já elaborado um projecto. A 

Queijadinha, referiu que embora já tivesse o seu próprio projecto, aceitou concorrer com 

a proposta da Junta de Freguesia. A produtora Lurdes Oliveira ao ser abordada também 

concordou com o processo elaborado pela Junta de Freguesia. Após várias diligências 

efectuadas pelo Presidente da Junta o mesmo voltou a contactar o Manjar do Tojal 

referindo-lhes que os outos dois produtores concordavam em concorrer em conjunto, mas 

mesmo assim voltaram a referir não estarem interessados, continuando afirmar que iriam 

concorrer sozinhos, tendo por isso a queijada sido representada por duas candidaturas, 

as quais ainda passaram na 1ª e 2ª fases, tendo ficado eliminadas na 3ª fase devido a 

votação escassa.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

O Presidente da Junta no âmbito destas informações, relembrou que o anterior executivo 

reuniu por várias vezes com os produtores da queijada no sentido de ser criada a 

associação de produtores da queijada o que não se concretizou face ao manifeste 

desinteresse por parte destes.------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto da água informou estar concretizada a promessa do Presidente da 

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho em abrir um furo artesiano, o qual está 

concluído na zona do Santiago junto aos depósitos de água já existentes com trezentos 

metros de profundidade. Continuando a sua intervenção referiu acerca das condutas de 

água gostava que estas fossem substituídas na totalidade. Porém, sempre que existe 

uma rutura de água tenta de imediato que a mesma seja resolvida e referindo que na 

nossa freguesia a nível concelhio é a que está melhor.-----------------------------------------------

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



 

O Presidente da Assembleia dá a palavra aos membros da mesa.--------------------------------  

 

Adelaide Medina – na sua intervenção refere-se ao sinal estrada da passagem de nível 

do Porto Barreiro de proibição de voltar à direita no sentido descendente que segundo 

esta está mal colocado por ser rua sem saída. Referiu ainda, os carros mal estacionados 

na Rua José Augusto Mendes dos Santos e esta estar aberta nos dois sentidos.-------------

---- 

 

José Carlos Leite – sobre o acesso à Urbanização, a Câmara tem poderes que pode 

exercer para resolver o assunto. Quanto à proposta para que eventualmente fique com 

um único sentido considera-a absurda não só pelos constrangimentos e tráfego que vai 

arrastar para vias que não têm condições, mas também por considerar que esta entrada 

para a Urbanização da Quinta de S. Luiz é um ponto nevrálgico na circulação entre duas 

zonas densas desta Vila, separadas por este troço de 20 metros com uma perigosidade 

que tarda em ter solução. A propósito deixa o seu lamento de que os Técnicos que se 

deslocaram à Urbanização para ver o estado dos edifícios recentes e notificar os 

condomínios a intervenções não usassem o seu tempo de forma mais útil trabalhando 

numa solução para este cancro desta Vila. Fazendo uma analogia com os edifícios 

públicos do concelho, com a quantidade de ruinas e edifícios a cair em centros históricos, 

aos da Urbanização da Quinta de S. Luiz exige-se intervenções dos privados num prazo 

de sessenta dias, enquanto que os públicos da responsabilidade da Câmara Municipal, 

se encontram em ruinas durante anos, décadas, sem qualquer intervenção. Considera 

que esta postura dos serviços não é equitativa para com os notificados.------------------------

------ 

 

Na continuação dos trabalhos o Presidente da Assembleia, dá início ao ponto “Projecto 

de Regulamento da Feira de Pereira” informando que está em fase de projecto e que 

todos os membros têm em seu poder este documento.----------------------------------------------- 

 

O Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Preços da Freguesia de Pereira, este 

ponto foi apenas para dar a conhecer aos membros da assembleia de freguesia que 

estava a ser tratado por uma empresa privada. No entanto, os projectos apresentados no 

ponto 1, 2, 3, 4 e 5 (Anexo II) vão ficar à disposição dos fregueses durante 30 dias para 

discussão pública, tendo o Presidente da Junta solicitado que todas as sugestões sejam 

apresentadas por escrito a fim de serem apreciadas.------------------------------------------------- 

 



José Carlos Leite – refere-se ao problema ambiental o qual acha que deve merecer mais 

ênfase e ficar patente neste e em todos os futuros regulamentos. Embora referido no art.º 

21º, é citado de passagem nas alíneas e) e f). Estes são os únicos pontos que tratam das 

questões ambientais, mas de forma muito superficial. Sugere que seja criado um artigo 

dedicado em exclusivo a este problema emergente dando-lhe o destaque e a relevância 

que merece.  Ainda no tocante ao projeto de regulamento de concessão de apoios, deixa 

a recomendação de que nos critérios de atribuição dos subsídios constantes no art.º 13 

passe a ser critério a preocupação com o ambiente e com impactos ambientais. Nas 

candidaturas e nos pedidos devem ser patenteados com documentos e ações concretas 

corretivas a apresentar pelos candidatos. Entende que deve ser criado um item na tabela 

do artigo 13º com um valor equilibrado face aos restantes, face à importância da questão, 

e que poderia ser criado retirando 1% ou 2% aos restantes. Nos anexos deve ser 

acrescentado um documento para esse fim em que o concorrente descreva, analise e 

avalie os impactos da atividade em termos ambientais e as medidas que vai tomar para 

os debelar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

O PA dá início ao ponto final “Intervenção do público”.--------------------------------------------- 

 

António augusto – aborda as seguintes sugestões: 

- A necessidade de rails na rua da fonte;------------------------------------------------------------------ 

- Passadeira desnivelada em frente ao cemitério e ---------------------------------------------------- 

- Diz-se satisfeito com a Junta de Freguesia e a forma como tratou o assunto sobre a 

queijada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Góis – questiona sobre a iluminação da Rua da EBI e o parque infantil da 

Urbanização da Quinta de S. Luiz estar desprezado.-------------------------------------------------- 

 

****** 
  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente desta Assembleia declarou encerrada 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 

 



_______________________________________ 

 

               O 1º Secretário                                                            O 2º Secretário  

 

              _____________________                                        ______________________      

 

 

Anexo I - Trabalhos executados  

Anexo II – Documentos de projectos 


