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ACTA Nº 2 
 

-----Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e doze, pelas vinte e 
uma horas e dez minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia, em Sessão 
Ordinária no Salão da Associação “Os Unidos do Pinheirinho” com sede no 
Lugar de Pinheirinho do Barroco, Freguesia e Concelho de Pombal, com a 
respectiva Ordem de Trabalhos, descrita em convocatória e remetida a todos 
os membros da Assembleia, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
-----Período Antes da Ordem do Dia:--------------------------------------------- 
-----1º -Leitura, discussão e votação das actas da Sessão Ordinária de 26 de 
Abril; ------------------------------------------------------------------------------------ 
-----2º -Leitura de expediente recebido;--------------------------------------------- 
-----3º -Intervenções na generalidade;----------------------------------------------- 
------Período da Ordem do Dia:---------------------------------------------------- 
-----4º- Apresentação da situação financeira da Freguesia de Pombal;---------
-----5º- Informação do Senhor Presidente da Junta acerca da actividade 
desenvolvida pela Freguesia de Pombal, desde 13 de Abril até 15 de Junho 
de 2012----------------------------------------------------------------------------------- 
-----6º- Marcação do Local para a próxima sessão da Assembleia de 
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 
-----Estiveram presentes na reunião os membros da Junta de Freguesia e os 
deputados da Assembleia de Freguesia, a seguir mencionados--------------- 
-- Bancada do Partido Social Democrata:---------------------------------------- 
-----Maria Ofélia Fernandes dos Santos Moleiro --------------------------------- 
-----Susana Margarida Rodrigues Santos ------------------------------------------ 
-----Edna Salgueiro -------------------------------------------------------------------- 
-----Fernando Silva -------------------------------------------------------------------- 
-----Manuel Lourenço Faustino ------------------------------------------------------
-----Nelson Pedrosa -------------------------------------------------------------------- 
-----Adelino Marques ----------------------------------------------------------------- 
--Bancada do Partido Socialista:--------------------------------------------------- 
-----João Melo Alvim ----------------------------------------------------------------- 
-----Anabela Ferreira ------------------------------------------------------------------ 
-----Elisabete Alves ------------------------------------------------------------------- 
-----Joaquim Pimentel ----------------------------------------------------------------- 
-----António Neves Gomes ---------------------------------------------------------- 
-----Dulce Cordeiro ------------------------------------------------------------------- 
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-----A Senhora Presidente da mesa após cumprimentar todos os presentes, 
informa que o Senhor Deputado João Carlos Santos está ausente na sessão 
por motivos de saúde e vai ser substituído pela Senhora Deputada Elisabete 
Alves. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Período antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------- 
-----A Senhora presidente da mesa levou a acta a discussão e votação e esta 
foi aprovada por maioria com duas abstenções de dois deputados que não 
estiveram presentes na sessão anterior. --------------------------------------------- 
-----O expediente recebido foi divulgado antes da sessão, uma vez que dizia 
respeito à ausência e substituição do deputado João Carlos Santos. ------------ 
-----A senhora presidente da mesa passa ao 3º ponto - Intervenções na 
generalidade. --------------------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim que após cumprimentar 
todos os presentes, pede um voto de melhoras em nome da Assembleia para 
o deputado João Carlos Santos que se encontra em convalescença de um 
transplante; fala do sucesso que teve mais uma vez o evento “Crianças ao 
Palco” e salienta a importância deste tipo de eventos para dinamizar os 
espaços da cidade; chama a atenção da junta para alguns problemas de 
segurança do parque verde do Açude nomeadamente para a falta de 
protecção do leito do rio que constitui perigo para as crianças; fala também 
da proposta apresentada pela sua bancada no ano anterior, respeitante ao 
banco de livros escolares, e alerta para o facto do novo ano lectivo estar a 
começar e que desta forma seria importante começar já a trabalhar neste 
assunto para que se conseguissem ajudar as famílias que estão a ser 
afectadas pela crise que o pais atravessa, permitindo que com esta troca de 
se diminuía a factura a pagar por estas famílias. ---------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva que após 
cumprimentar todos os presentes, começa por falar no facto de no mandato 
anterior esta Assembleia ter decidido fazer estas reuniões descentralizadas 
de forma a chegar mais perto da população interessada; fala do Sr. Manuel 
Cruzinha morador no Pinheirinho, um homem que lutou nos anos 70/80 
pelos seus ideais e que se disponibilizou para ajudar nas acções da junta de 
freguesia na altura; fala também no problema dos semáforos do Pinheirinho 
e o quanto esta questão se arrastou até ser finalmente resolvida; enaltece o 
evento ”crianças ao palco” e mais uma vez dá os parabéns ao 
profissionalismo e simpatia dos apresentadores Rita Mendes e Nelson 
Pedrosa; em relação à estrada que liga a Estrada 237 com a Estrada 109, e 
que atravessa o Pinheirinho, dá a ideia de se colocarem lombas antes e 
depois das passadeiras e desta forma evitar atropelamentos em cima da 
passadeira, esta seria uma ideia pioneira que, na sua opinião iria evitar 
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muitos acidentes e iria ser única a nível nacional; agradece à associação do 
Pinheirinho o facto de terem acolhido esta assembleia. -------------------------- 
-----Tomou a palavra o Senhor Adelino Marques para agradecer ao 
executivo a reconstrução de umas Alminhas no lugar dos Crespos; em 
relação à estrada de Soure pede ao executivo que pressione a Câmara para 
que tome medidas quanto à velocidade dos camiões que ali passam, 
referindo alguns exemplos em que as lombas ajudaram em situações como 
esta, pede que estudem a melhor maneira de resolver aquela situação antes 
de haver um acidente grave; refere o facto de há um ano atrás ter pedido 
passadeiras para a rua do Pinheiro Manso no cruzamento com rua do Senhor 
das Almas junto à paragem de autocarros e ainda nada estar feito e fala do 
facto da passadeira que está entre a associação do Alto dos Crespos e a 
Capela não estar visível, o que se torna ainda mais perigoso dado haver ali 
uma pré-primária ao lado; pede também uma passadeira que atravesse a 
estrada de Soure junto da mesma associação, uma vez que esta estrada é 
usada todos os anos por muitos peregrinos que ali passam a caminho de 
Fátima, desta forma pede ao presidente da junta que tente resolver estes 
problemas junto da Câmara e que se torne possível a sua concretização. ------ 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Manuel Faustino que após 
cumprimentar todos os presentes, agradece à associação o facto de ter 
recebido esta assembleia no seu espaço; em relação aos semáforos do 
Pinheirinho salienta o facto de já estarem a funcionar, e questiona se serão 
eficazes, uma vez que já observou que os carros continuam a passar a alta 
velocidade uma vez que estes semáforos não são fiscalizados pela GNR, 
refere assim que seria importante reforçar esta estrada com algumas lombas; 
pede novamente que sejam colocadas lombas na estrada que vai do Escoural 
à Quinta da Gramela de forma a que os carros que ali passam sejam forçados 
a reduzir a velocidade; pede um sinal de Stop para a estrada que vai do Casal 
Fernão João à estrada 109, uma vez que não se percebe bem que se está a 
chegar a outra estrada; congratula as duas bancadas pelas intervenções que 
fizeram em relação aos arranjos que eram necessários na estrada junto à 
Quinta da Gramela e informa que estas obras foram feitas e que por agora 
está muito melhor do que estavam -------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta que após cumprimentar 
todos os presentes agradece a presença do publico e também o facto de esta 
associação ter recebido esta assembleia, salienta ainda e agradece a presença 
de dois senhores jornalistas que poderão fazer eco do que for discutido nesta 
assembleia; começa assim por desejar as rápidas melhoras ao senhor 
deputado João Carlos Santos; em relação à falta de segurança em alguns 
locais do parque verde do Açude, refere que já se tinha apercebido dessa 
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falha e já tinha verbalmente conversado com um dos vereadores e irá oficiar 
à Câmara para que esta questão seja resolvida; lamenta o facto de mais uma 
empresa fechar e trazer assim mais desemprego e enfraquecer o potencial 
industrial da freguesia; em relação ao banco dos livros escolares refere que 
este ano ainda não será possível fazer essa recolha, uma vez que só no 
próximo ano lectivo vai ser obrigatório que todos os livros estejam de 
acordo com o novo acordo ortográfico, desta forma fica adiado por um ano a 
recolha de livros, uma vez que muitos dos livros que iriam ser recolhidos 
este ano não poderiam ser usados no próximo ano lectivo; em relação à 
descentralização destas assembleias salienta que foi a melhor decisão que 
esta assembleia poderia ter tomado, uma vez que ajuda na proximidade com 
o público; faz das palavras do deputado Fernando Silva as suas no que toca a 
dizer que o Sr. Manuel Cruzinha nos deixou infelizmente, mas não será 
esquecido uma vez que foi sempre defensor do bem-estar dos residentes  no 
Pinheirinho e na freguesia de Pombal; em relação aos semáforos do 
Pinheirinho salienta que este foi um assunto debatido durante anos nesta 
assembleia, e agora que está resolvido não está a ser eficaz, já que na sua 
opinião as lombas seriam uma melhor opção para tentar reduzir a velocidade 
de quem ali passa; em relação à estrada de Soure refere que já foi oficiado à 
Câmara várias vezes para que se coloquem sinais luminosos ou lombas nesta 
estrada mas até agora ainda não se obteve resposta; em relação à estrada da 
Estrada refere que também esta necessita de lombas, dizendo que estas já 
foram faladas com os responsáveis dos Serviços Técnicos da Câmara várias 
vezes e como resposta foi dito que seria importante a colocação de lombas 
só depois de ser colocada outra camada de asfalto; em relação ao arranjo da 
estrada da Quinta da Gramela refere que foram feitas as obras, mas ainda 
falta alargar a estrada para ficar igual à outra.------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Joaquim Pimentel para dizer que a 
mesma pessoa que não cede o pedaço de terreno necessário para se alargar a 
estrada junto à Quinta da Gramela é a mesma que tem uma casa no meio da 
cidade de Pombal, na rua que vai da Várzea à Repsol, umas paredes velhas 
com lixo no seu interior e que a Câmara nada consegue fazer para resolver 
esta situação, uma vez que a pessoa em questão nem responde às cartas que 
lhe enviam. ----------------------------------------------------------------------------- 
Período da Ordem do Dia----------------------------------------------------------- 
-----A Senhora Presidente da Mesa passa ao Ponto quarto da Ordem do dia: 
Apresentação da Situação Financeira da Freguesia de Pombal. ----------------- 
-----Tomou a palavra o senhor presidente da Junta para informar sobre a 
situação financeira da mesma, e começa por dizer que no dia quinze de 
Junho havia em bancos cento e vinte cinco mil novecentos e setenta e um 
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euros e vinte e um cêntimos, referindo alguns valores na documentação 
anexa que foi enviada a todos os senhores membros desta assembleia -------- 
-----A senhora Presidente da Mesa passa ao quinto ponto da Ordem do Dia: 
Informação do Senhor Presidente da Junta acerca da actividade desenvolvida 
pela Freguesia de Pombal deste 13 de Abril até 15 de Junho de 2012. --------- 
-----Tomou a palavra o Senhor presidente da Junta, que começa por dizer ao 
senhor deputado Manuel Faustino que já oficiou junto da Câmasra em 
relação à limpeza dos passeios e às lombas da estrada da Estrada; em relação 
à rua Vale de Carro informa que o senhor já foi notificado para voltar a 
deixar a rua no estado em que estava inicialmente; informa o deputado 
Adelino Marques que também já foi enviado o ofício para a Câmara a pedir 
a cedência de sinais que limitem a velocidade na estrada de Soure e ainda 
não obteve resposta; em relação à estrada do Casal Fernão João que está para 
ser alargada há vários anos, foi informado que as pessoas já estão a ser 
contactadas para que haja a cedência dos terrenos que são precisos e desta 
maneira o projecto de alargamento possa ser executado; em relação à 
alteração do nome da Rua da Piscina, recebeu resposta da Câmara a informar 
que a alteração do nome será analisada na próxima proposta de avaliação 
que vai ser feita pela Comissão de Toponímia de Pombal; fala do facto de 
várias ruas da freguesia terem sido asfaltadas. ------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o senhor deputado António Gomes que após 
cumprimentar todos os presentes, questiona o presidente sobre a 
possibilidade de ser apresentada uma relação entre as estradas das freguesia 
que estão por asfaltar e as que foram asfaltadas; refere o facto da rua da 
Serração e da rua do Barroco ambas no lugar do Pinheirinho, estarem por 
asfaltar há alguns anos e questiona o presidente sobre a situação; em relação 
aos subsídios atribuídos questiona sobre dois mil euros que foram atribuídos 
à Comissão da Capela do Casal Fernão João para obras e questiona sobre o 
facto do mesmo valor também fazer parte do mapa do trimestre passado; em 
relação ao subsídio atribuído à Associação Juvenil 21 no valor de quinhentos 
euros, e agora foram atribuídos mais duzentos euros à mesma associação, 
pede esclarecimentos sobre estas questões. ---------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta, começando por dizer que 
não sabe quantos quilómetros faltam asfaltar na freguesia, mas durante o 
último trimestre foram asfaltados sensivelmente doze quilómetros; em 
relação ao subsídio atribuído para obras na capela do Casal Fernão João 
trata-se de um lapso, uma vez que esse valor só foi atribuído uma vez, os 
subsídios à associação Juvenil 21 estavam em atraso, daí aparecerem dois 
montantes. ------------------------------------------------------------------------------ 
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-----Tomou a palavra a senhora Presidente da Mesa para passar ao ponto 
sexto: Marcação do local da próxima Assembleia de Freguesia. --------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim para propor que a 
próxima assembleia seja realizada no Casalinho e caso não haja um espaço 
neste lugar, seja no Casal Fernão João em alternativa. --------------------------- 
-----Tomou a palavra a senhora Presidente da Mesa para dizer que a próxima 
reunião se realizará no Casalinho caso estejam reunidas todas as condições.-- 
-----A senhora presidente da Mesa passou a palavra ao público presente que 
queira aqui apresentar as suas opiniões e ideias. ---------------------------------- 
-----Tomou  a palavra o Senhor Diamantino Ferraz que começa por 
agradecer a descentralização desta assembleia, e fala dos arruamentos do 
lugar e nos problemas que têm tido com alguns dos proprietários dos 
terrenos; fala em alguns terrenos que com a passagem da auto-estrada 
ficaram sem acessos e refere o facto de estarem à espera que este problema 
seja resolvido; em relação aos passeios refere que para quem anda de 
bicicleta as grelhas das sargetas são perigosas e que podem vir a provocar 
acidentes graves, estas deveriam ser mais fechadas; pede que convençam os 
proprietários a ceder os terrenos para possibilitar o alargamento das ruas que 
estão a precisar. ------------------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o Senhor Mário Ferraz que refere a falta de sinalização 
da estrada do Pinheirinho; salienta o facto de na sua opinião fazer falta um 
local para os jovens do lugar aprenderem música. -------------------------------- 
-----Tomou a palavra o Senhor Cruzinha que após cumprimentar todos os 
presentes agradece as palavras que ouviu durante esta Assembleia onde 
recordaram a memória do seu pai, Manuel Cruzinha; em relação à rua da 
Serração fala do facto de algumas pessoas estarem contra a cedência dos 
terrenos para o alargamento desta estrada, e diz que na sua opinião a junta 
não tem culpa desta situação, mas que devem haver contrapartidas para 
quem cede os terrenos, para que as outras pessoas também sintam a 
necessidade de ceder os seus terrenos em troca dessas mais-valias. ------------ 
-----Tomou a palavra a menina Luísa para pedir ao executivo que sejam 
colocados mais ecopontos no lugar do Pinheirinho, uma vez que apenas 
existe um ecoponto verde, seria assim positivo para todos se existisse 
ecoponto amarelo e azul, para que os habitantes do lugar pudessem reciclar 
materiais além do vidro. -------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o Senhor Jorge Carvalho que vem do lugar da 
Cavadinha e vem queixar-se da velocidade a que os veículos passam na 
estrada de Soure que atravessa aquele lugar, pede assim que sejam tomadas 
medidas de forma a melhorar esta situação. --------------------------------------- 
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-----Tomou a palavra o senhor Cid Ramos que começa por agradecer o apoio 
que teve na Associação Juvenil 21 por parte da junta durante dois anos; fala 
da estrada da Estrada e do facto de não se conseguir fazer nada quando 
alguém se opõe a ceder os terrenos que são necessários; lamenta que só ao 
fim de dois anos conseguiu placas para o lugar do Pinheirinho; fala também 
na novela onde os semáforos do lugar estiveram envolvidos; fala da rua da 
Serração que precisa de ser asfaltada e que seria uma grande mais-valia para 
o lugar; na sua opinião as assembleias da Câmara também deveriam ser 
descentralizadas e que era importante que deixassem de ver Pombal apenas 
como cidade e passassem a vê-la como concelho. ------------------------------- 
-----Tomou  palavra o senhor Miguel Lourenço, Presidente da Associação 
que acolhe esta assembleia que começa por dizer que já forem feitos vários 
pedidos para se fazer o arranjo da cobertura da sede da associação e que foi 
recusada, pede assim ao presidente da Junta que peça junto da Câmara que 
os ajude nesta obra; refere o facto de terem construído um novo bar na 
associação desde dois mil e oito e agradece à junta a ajuda que lhes deu. ----- 
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta para concluir que está 
muito contente por estas intervenções todas, e comentar a dificuldade que 
esta junta tem em alargar caminhos sendo positivo que estas situações 
deixassem de existir e que fosse mais fácil para a junta fazer o seu trabalho.-
-----Tomou a palavra a senhora presidente da Mesa da Assembleia que após 
agradecer a presença de todos, mostrou-se bastante sensibilizada com todas 
estas intervenções por parte do público presente. Convida todos a estarem 
presentes na próxima assembleia que se irá realizar no Casalinho.------------- 
-----A reunião terminou às vinte e duas e quarenta e cinco minutos da qual 
foi lavrada a presente acta que vai ser assinada e aprovada.---------------------- 
 
-------A Presidente da Mesa Assembleia de Freguesia 
 
-------A Primeira Secretária 
 
-------A Segunda Secretária     
 


