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ACTA Nº 2 
-----Ao vigésimo sétimo dia do mês de Junho de dois mil e treze, pelas vinte 
e uma horas e vinte minutos, reuniu em Sessão Ordinária, no salão da Capela 
de Casal Fernão João, a Assembleia de Freguesia de Pombal com a 
respectiva Ordem de Trabalhos, descrita em convocatória e enviada a todos 
os senhores deputados da Assembleia, que a seguir se transcreve:--------------
-----Período Antes da Ordem do Dia:--------------------------------------------- 
-----1º - Leitura, discussão e votação da acta da sessão Ordinária de 29 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 16 de Abril até 14 de Junho 
de 2013; --------------------------------------------------------------------------------- 
-----6º- Marcação do Local para a próxima sessão da Assembleia de 
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------- 
-----Estiveram presentes na reunião os membros da Junta de Freguesia e os 
elementos da Assembleia de Freguesia, assim discriminados:-------------------  
--Bancada do Partido Social Democrata----------------------------------------- 
-----Ofélia Moleiro -------------------------------------------------------------------- 
-----Nelson Cordeiro Pedrosa--------------------------------------------------------- 
-----Celso Casinha- -------------------------------------------------------------------- 
-----João Paulo Lopes------------------------------------------------------------------ 
-----Fernando Silva--------------------------------------------------------------------- 
-----Manuel Faustino ------------------------------------------------------------------ 
-----Adelaide Conceição--------------------------------------------------------------- 
--Bancada do Partido Socialista; -------------------------------------------------- 
-----João Melo Alvim ----------------------------------------------------------------- 
-----João Carlos Santos---------------------------------------------------------------- 
-----Joaquim Pimentel ----------------------------------------------------------------- 
-----Dulce Cordeiro -------------------------------------------------------------------- 
-----António Neves Gomes ----------------------------------------------------------- 
-----Anabela Ferreira------------------------------------------------------------------- 
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-----Membros do Executivo: Sr. Presidente da Junta, António Nascimento 
Lopes, Sr. Tesoureiro Manuel Escalhorda e os senhores vogais Fernando 
Domingues e Pedro Martins---------------------------------------------------------- 
-----Aberta a sessão, a senhora Presidente da Mesa, Ofélia Moleiro 
cumprimentou todos os presentes, informando da justificação da ausência da 
senhora secretária da Junta de Freguesia Rita Mendes, que por razões de 
saúde da mãe não pode estar presente, fazendo votos de rápidas melhoras. 
Informou igualmente a justificação da ausência de três deputados da bancada 
do PSD, Susana Santos, 1ª secretária da mesa, Edna Salgueiro, 2ª secretária 
e o senhor Adelino Marques, que serão substituídos pelo senhor Celso 
Casinha, a senhora Adelaide Conceição e o senhor João Paulo Lopes. Em 
virtude da ausência das duas secretárias da mesa, foi solicitado ao deputado 
Fernando Silva e ao deputado Nelson Pedrosa que ocupassem os lugares de 
1º e 2º secretário respectivamente. Seguidamente deu-se início à ordem de 
trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------- 
-----Ponto Um -Leitura, discussão e votação das actas da Sessão Ordinária 
de 29 de Abril:-------------------------------------------------------------------------- 
-----Dispensada a leitura da acta, passou-se à sua votação, sendo esta 
aprovada por maioria, com uma abstenção do deputado João Paulo Lopes, da 
bancada do PSD. ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois: Leitura de expediente recebido:----------------------------------------
-----Por já se ter cumprido este ponto no início da sessão, passou-se ao ponto 
três:--------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Ponto Três: Intervenções na generalidade. ------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Celso Casinha, que cumprimentou 
os presentes, e sendo a sua primeira presença e intervenção na Assembleia 
gostaria de incidir a sua intervenção na juventude. Começou por se referir ao 
flagelo da emigração jovem que assola todo o país e igualmente a freguesia 
de Pombal, fazendo votos de confiança num futuro melhor e promissor para 
os jovens da freguesia e concelho. Referiu que aproximando-se as 
autárquicas é natural que a juventude se sinta apreensiva e expectante quanto 
ao futuro do poder local, porém acredita que o trabalho que tem sido 
realizado quer ao nível do executivo camarário, quer ao nível do executivo 
da Junta de Freguesia de Pombal, se mantenha naquilo que tem sido positivo 
e que possa ser eventualmente corrigido e melhorado nos aspectos que nem 
sempre tenham corrido da melhor forma. Congratulou-se com o excelente 
trabalho que o presente executivo da Junta de Freguesia tem realizado nas 
mais diversas áreas, com realce para o que concerne à juventude, 
principalmente aos mais jovens, no pré-escolar e ensino básico, o trabalho 
desenvolvido ao nível das escolas, ao nível das actividades de tempos livres, 
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ao nível das refeições prestadas e de todas as condições que têm vindo a ser 
melhoradas, ao longo dos anos, o que enquanto jovem e expectável futuro 
pai, considera ser uma mais-valia, incentivando e permitindo a esses jovens 
acreditar nesta freguesia e desejarem aqui permanecer e constituir família. 
Seguidamente, ainda no âmbito da juventude, referiu que sendo treinador de 
jovens na modalidade de Basquetebol e coordenador do Núcleo de Desporto 
Amador de Pombal, um clube com sede na freguesia de Pombal, pretendia 
anunciar que no passado dia dez de Junho, em Lisboa, venceu uma Taça 
Nacional de Sub 16 Femininos na modalidade de Basquetebol, felicitando as 
atletas.------------------------------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra a presidente da Mesa Ofélia Moleiro para em seu nome 
e da Mesa da Assembleia de Freguesia  se congratular com o resultado  da 
equipe feminina de Basquetebol de Pombal, que é um orgulho para os 
pombalenses esta recente vitória da Taça Nacional de Sub 16 Femininos.----- 
----- Tomou a palavra o deputado João Carlos, cumprimentando os presentes 
e de seguida congratular-se também pelo êxito desportivo obtido pela equipe 
feminina de basquetebol do Núcleo de Desporto Amador de Pombal, na 
Taça Nacional de Sub-16 da modalidade. Em seguida, abordou a intervenção 
da Junta de Freguesia ao nível da AEC’s, referindo ser relevante efectuar 
uma reflexão profunda sobre a qualidade dos serviços prestados, sendo 
importante que a Junta assumisse por si a responsabilidade de fazer a 
avaliação da qualidade destes serviços. --------------------------------------------- 
----- Tomou a palavra a deputada Dulce Cordeiro, que após cumprimentar os 
presentes, referiu que estando a chegar ao final de mais um mandato, no qual 
desde o princípio vem alertando para a importância do voluntariado, 
nomeadamente com a criação do Banco de livros escolares ou de material 
escolar e sabendo haver particulares disponíveis para a cedência desses 
materiais, continua sem existir um local para a recolha desses bens ou 
qualquer indicação pelas escolas. ---------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva, que após os 
cumprimentos aos presentes, aproveitou para se congratular com vitória 
alcançada pela equipe feminina do NDAP. Em seguida referiu a importância 
da descentralização das Assembleias de Freguesia pelas localidades da 
freguesia para apresentar o trabalho desenvolvido e ouvir as opiniões dos 
fregueses residentes nessas localidades. Em seguida comunicou que a obra 
da estrada 237, do Souto até ao Casal Fernão João, tem concurso feito, já foi 
entregue e dentro de pouco dias começarão os respectivos trabalhos. 
Salientando que, embora não seja uma competência da Junta, porque 
também não tem capacidades para a fazer, foi também uma acção da Junta, 
na medida em que o Presidente da Junta se desloca à Câmara e adverte o 



Junta de Freguesia de Pombal 
Actas da Assembleia de Freguesia 
 
 

  Pagina 4 de 15   

Presidente de Câmara sobre aquilo que é necessário fazer pela nossa 
freguesia. Pese embora as limitações que uma junta possa ter, este executivo 
tem feito imenso trabalho, que é sobejamente reconhecido, tendo aumentado 
o património, actualmente com uma sede, instalações para guardar os 
equipamentos, meia dúzia de máquinas, mais algumas camionetas e que a 
Junta de Freguesia paga salários a mais de cinquenta funcionários, quando 
há dez anos pagava a duas. Reconhecendo que a Junta tem tido a capacidade 
para obter fundos para fazer obras e para pagar as suas despesas. Informou 
ainda que nos dias vinte e nove e trinta de Junho, a Câmara Municipal irá 
levar a efeito a Expo Interfranchising, um encontro nacional sobre auto-
emprego e oportunidades de negócios com a presença de um secretário de 
estado, uma acção de relevado interesse no contexto actual.--------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Manuel Faustino, que após os 
cumprimentos aos presentes, congratulou na pessoa do deputado Celso 
Casinha as jovens atletas do NDAP pela vitória alcançada. Em seguida 
informou a Junta de mau estado do pavimento no lugar da Estrada, em 
virtude de umas obras que lá ocorreram numa conduta de água e que 
oficiasse a Câmara Municipal para que diligenciasse no sentido de 
solucionar aquele constrangimento o mais rápido possível.------------------- 
----- Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim, que após saudar todos 
os presentes e na sequência de intervenções anteriores, referiu que continua 
sem haver uma resposta por parte do Município à proposta para alteração da 
Rua da Piscina para Rua Aristides de Sousa Mendes, por motivos que 
ninguém consegue compreender. E que sendo uma proposta aprovada por 
unanimidade da Assembleia e prontamente adoptada pelo executivo, se 
deveria continuar a insistir. Em seguida enalteceu o facto de, apesar das 
divergências existentes, na última Assembleia se ter conseguido por pontos 
comuns de Pombal se demonstrar que este é um órgão que honra os 
compromissos autárquicos, e se tomou uma posição conjunta em relação às 
obras do Cardal, da Regeneração Urbana. Por fim, congratulou-se pela  
vitória da equipa feminina de basquetebol do NDAP e solicitou que fosse 
remetido à secretária da Junta Rita Mendes um voto de solidariedade por 
parte da bancada socialista.----------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado António Gomes, cumprimentando 
todos os presentes e de seguida referiu que por algumas vezes nesta 
assembleia já levantou o problema da necessidade de desnivelamento de 
passeios na zona do Bairro Agorreta, nas proximidades da Farmácia 
Vilhena, para pessoas em cadeiras de rodas, sendo-lhe referido que após as 
obras da Ponte D. Maria seriam executados, o que não sucedeu. Por isso 
voltava a solicitar que junto da Câmara seja efectuado esse pedido. Em 
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seguida solicitou ao senhor Presidente de Junta que, embora já tivesse sido 
referido por um deputado da bancada do PSD, informasse os fregueses 
presentes sobre a situação da estrada do Casal Fernão João, se a obra está 
para execução ou ainda há problemas de abertura de zonas e alargamento 
por impedimento de proprietários. Em seguida congratulou-se também pela  
vitória da equipa feminina de basquetebol do NDAP, solicitando, em nome 
da bancada socialista, que a Junta de Freguesia remetesse uma carta de 
congratulação ao NDAP e respectivas atletas pelo feito conquistado. 
Terminou referindo que no seguimento das obras que se têm desenvolvido 
no Cardal, houvesse o cuidado de instalar uma grade de protecção nas 
rampas de acesso ao Centro Comercial do Cardal, principalmente na que se 
encontra na Rua Direita, uma vez que poderá constituir perigo ou correr o 
risco de embate nos carros estacionados.------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Joaquim Pimentel que, após saudar 
todos os presentes, alertou para o facto das obras de alargamento que 
decorrem na Rua Professor Doutor Mota Pinto, entre o Cine-Teatro e a 
Caixa Geral de Depósitos, não terem sido antecedidas de um contacto, nem 
com os residentes, nem com os comerciantes. E sendo aquela zona um lugar 
de vários estabelecimentos comerciais, vários deles, infelizmente, com 
dificuldades, não houve o cuidado de se fazer lugares para cargas e 
descargas, havendo somente dois em frente ao Jardim da Várzea e fazendo-
se desnecessariamente um passeio extremamente largo. Não existem locais 
de estacionamento para que os residentes possam fazer as suas cargas e 
descargas ou para as pessoas que pretendam ali fazer as suas compras. 
Concluiu alertando para o facto de na subida da Charneca, haver dois 
cruzamentos do lado esquerdo para a urbanização da Charneca e nenhum 
deles tem sinal de sentido obrigatório ou proibido, o que origina com que 
haja veículos a circular pelo sentido proibido. Sendo premente a sua 
colocação. ------------------------------------------------------------------------------- 
-----Não havendo mais pedidos de palavra, foi dada a palavra ao senhor 
Presidente da Junta para proceder aos respectivos esclarecimentos. -------- 
----- Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta Nascimento Lopes que 
após os cumprimentos começou por referir que apesar de algumas das 
situações apresentadas pelos deputados não sejam da competência directa da 
Freguesia de Pombal, por não lhes estarem delegadas, será portador dos 
constrangimentos à Câmara Municipal, para que na medida dos possíveis 
sejam solucionadas. Em seguida, em resposta ao deputado Celso Casinha 
referiu que efectivamente é com bastante mágoa que constata que os jovens 
não têm uma perspectiva muito profunda na vida deles, não estão seguros 
daquilo que o futuro lhes reserva e do que possam vir a ser, mas há sempre 
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uma esperança e a esperança não morre. Agradeceu a apologia que foi 
referida à Junta de Freguesia e referiu que efectivamente a Junta vai fazendo 
o que é possível, muitas vezes sem os recursos possíveis, tentando  
proporcionar as melhores condições de vida aos seus fregueses e responder a 
todas as suas necessidades. Em seguida congratulou na pessoa do deputado 
Celso Casinha a honrosa vitória da equipa feminina do NDAP e referiu em 
resposta ao deputado António Gomes que ainda não tinham sido remetidas 
as devidas felicitações ao NDAP, mas que irá diligenciar nesse sentido. Em 
seguida respondeu ao deputado João Carlos referindo que ao longo dos 
últimos oito anos, querendo cingir-se somente ao tempo em que é presidente 
de Junta, foi realizado por este executivo tudo o que outrora nunca foi feito, 
no princípio da certeza que conseguimos levar por diante uma questão 
social, apoio às crianças, apoio aos pais, apoio a quantos recorreram à Junta 
de Freguesia e que por dia, são servidas em média 800 refeições a crianças e 
se não estivessem a realizar um bom trabalho, certamente já se teria acabado 
com este serviço, porque os pais não iriam querer e apresentariam as suas 
queixas, o que nunca sucedeu. Continuou referindo que, se não houvesse 
essa excelência nos seus serviços e a satisfação dos pais, por dia não teriam 
perto de 280 crianças no prolongamento, perto de 200 crianças no ATL, por 
dia não teriam perto de 600 crianças nas AEC’s. Relativamente às AEC’s 
referiu que podendo não ter decorrido no presente ano como a Junta assim o 
idealizou, também não decorreram de uma forma tão negativa como o 
senhor deputado quis demonstrar. As crianças nunca ficaram sem 
professores, embora se alegue que alguns possam não ter recebido 
atempadamente, o que não é culpa da Junta de Freguesia, que sempre teve o 
cuidado, de mensalmente, cumprir de forma rigorosa e atempada, com o 
pagamento à empresa que ficou com as AEC’s. Salientou que nas pré-
primárias houve o cuidado de salvaguardar as necessidades das crianças, e 
sentindo que havia a necessidade de alguém que fosse para além das 
competências das auxiliares de acção educativa, para que pudessem brincar 
de outra maneira e tivessem outras ocupações, foi contratada uma psicóloga 
para que o fizesse. E quando assim o pretenderem, a Junta está disponível 
para demonstrar o serviço dessa senhora, que foi excelente, conseguindo 
trazer as crianças para outro meio, dar-lhes aquilo que elas não tinham. 
Relativamente à intervenção da senhora deputada Dulce Cordeiro, 
concernente aos livros doados, referiu que já se encontra em execução a 
recolha de livros para o próximo ano lectivo de 2013/2014. Todos os pais 
tiveram conhecimento de que a Junta estaria a receber os livros que eles 
quisessem entregar, mas só do 1º Ciclo.  Em resposta ao deputado Fernando 
Silva, relativamente ao alargamento da estrada do Casal Fernão João e que 
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muito diz respeito aos fregueses presentes, pretendia responder só no fim, 
aproveitando as questões que certamente os fregueses também irão fazer 
sobre esse assunto. Relativamente à intervenção do deputado Manuel 
Faustino, sobre as obras para colocação de manilhas no que respeita à nova 
conduta de água, referiu que a Câmara irá, de acordo com aquilo que consta 
no protocolo com a empresa das obras, exigir que os buracos sejam 
compactados e o alcatrão seja reposto na respectiva estrada. Em seguida em 
resposta ao deputado João Alvim referiu que lamenta o facto de que por 
parte do Município não tenha havido resposta à resolução apresentada por 
esta Assembleia de Freguesia relativa à Regeneração Urbana, principalmente 
porque nem houve o cuidado de uma resposta escrita e por fim o palavreado 
bastante contundente que foi utilizado para denegrir essa mesma resolução. 
Relativamente à alteração do nome da rua comunicou que irá voltar a insistir 
junto das entidades de direito. Em resposta ao deputado António Gomes 
respondeu que há um processo em execução para que toda a questão da 
mobilidade, quer na cidade de Pombal, quer a nível do concelho de Pombal, 
seja revista e posta em execução no que diz respeito à legislação em vigor. 
Relativamente à grade de protecção nas rampas de acesso ao Centro 
Comercial do Cardal irá remeter o assunto à Câmara Municipal. Em resposta 
ao deputado Joaquim Pimentel respondeu que irá diligenciar no sentido de 
que sejam melhorados os jardins municipais, entre os quais o Jardim da 
Várzea, que outrora era um jardim de elite, um ex-líbris da cidade e um 
espaço de agradável convívio. Relativamente às obras na Rua Professor 
Doutor Mota Pinto informou que há muito se pretendia fazer aquelas obras 
de alargamento, contudo havia um senhor que não permitiu a demolição de 
um muro, o que obrigou à expropriação desse muro e que o dono finalmente 
aceitasse as respectivas obras. Afirmou desconhecer se é obrigatório ter 
estacionamento para todos os residentes, se efectivamente for terão esse 
direito, mas é óbvio que terão direito a um espaço para cargas e descargas e 
esse deverá ficar devidamente identificado. Terminou referindo que irá 
oficiar a Câmara no sentido de averiguar essas questões. 
-----Ponto Quarto- Apresentação da situação financeira da Freguesia de 
Pombal:----------------------------------------------------------------------------------
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta que explicou e explanou 
os dados constantes nos documentos enviados aos senhores deputados, 
referentes à situação financeira da Junta, sendo que no dia catorze de Junho, 
havia em tesouraria, bancos e operações não orçamentais oitenta e sete mil 
trezentos e quarenta e três euros e trinta cêntimos. Estando por receber a 
terceira tranche das AEC’s e também o valor corresponde a três meses das 
prés. No que diz respeito à evolução da dívida desde dezasseis de Abril a 
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catorze de Junho, relativamente aos fornecedores, em Abril havia um débito 
de sete mil, duzentos e cinquenta e nove euros, havendo em Junho um débito 
de treze mil, seiscentos e oitenta e dois euros. Relativamente ao 
fornecimento de resíduos e touvenant havia um débito de mil duzentos e 
oitenta e oito euros, sendo que no presente momento é de cerca de quatro mil 
euros, pela simples razão que se tem feito obra. O empréstimo à Caixa 
Agrícola no montante de dezassete mil euros foi liquidado no prazo 
estipulado para o efeito. Em suma há um débito total de dezassete mil, 
seiscentos e quinze euros e trinta e três cêntimos, sendo que o débito a 
fornecedores é de treze mil seiscentos e oitenta e dois, na medida em que os 
quatro mil euros de touvenat serão apenas liquidados de acordo com o que se 
tem vindo a efectuar, no fim do ano civil. ------------------------------------------ 
-----Não havendo inscrições para este ponto, passou-se ao ponto seguinte.----
-----Ponto Quinto- Informação do Senhor Presidente da Junta acerca da 
actividade desenvolvida pela Freguesia de Pombal, desde 16 de Abril a 14 
de Junho de 2013.---------------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o deputado Manuel Faustino que enalteceu a gestão 
financeira da Junta de Freguesia e o trabalho que esta tem desenvolvido.  
-----O Presidente da Junta, relatou a actividade desenvolvida pela Freguesia 
de Pombal, informando que têm sido solicitadas manilhas para diversas 
situações e que tendo sido cedidas. têm desenvolvido os respectivos 
trabalhos, no que diz respeito a aquedutos. Relativamente ao ofício dirigido 
à Câmara no que diz respeito à Regeneração Urbana emanado pela 
Assembleia de Freguesia, não obteve resposta escrita, tendo sido unicamente 
proferida verbalmente numa reunião da Câmara, como é do conhecimento 
geral. No que diz respeito aos subsídios, compreendidos entre 16 de Abril e 
17 de Junho presente, que constam no documento informativo, foram 
subsidiados três mil e noventa e seis euros. No que diz respeito às acções e 
intervenções da iniciativa da Junta, relativamente à componente social de 
apoio à família, continuamos a fornecer em média, oitocentos almoços 
diários. Relativamente ao prolongamento, ou seja, o tempo que medeia entre 
as 15:30 até às 19 horas, nas prés há cento e oitenta e oito crianças que são 
acompanhadas pelas auxiliares de acção educativa, e no que diz respeito aos 
ATL’s há duzentas e oito crianças por dia. Sendo que, para que se possa 
executar toda esta actividade da componente social de apoio à família, a 
Junta possui vinte e uma pessoas directamente vinculadas à Junta de 
Freguesia e mais vinte e três senhoras que, ou vêm do Centro de Emprego ou 
são tarefeiras, que trabalham somente as horas estritamente necessárias para 
a boa execução dos serviços que se pretendem prestar. No que concerne ao 
trabalho exterior referiu que, como se pode constatar na informação, foram 
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executadas muitas tarefas e sobretudo limpezas de bermas e caminhos e 
principalmente nas escolas, como sucedeu com Escola e Jardim de Infância 
do Barrocal, onde muitas coisas tiveram que ser reparadas, como no 
Casalinho e em todas as outras escolas, que ainda são dezasseis. 
----- Dada a palavra ao deputado João Carlos, este referiu, mais uma vez, a 
questão da qualidade nos serviços prestados pela Junta de Freguesia, 
enaltecendo o mérito que a mesma Junta tem na execução dos seus serviços, 
contudo achando que com o mesmo dinheiro se poderia fazer melhor. 
Salientou que seria de toda a conveniência da própria Junta e só dignificaria 
o seu trabalho, se pudesse ela própria ter uma avaliação objectiva da 
qualidade do trabalho que se faz. Considerando que os pais só continuam 
com os seus filhos nas actividades proporcionadas pela Junta, por não haver 
alternativas e por esse mesmo motivo não terem surgido críticas por parte 
dos pais, às próprias AEC’s, quando efectivamente não há uma outra 
alternativa. Conclui referindo até que ponto não seria vantajoso adjudicar 
directamente aos professores as AEC’s, ao contrário de recorrer a entidades, 
que devido a problemas financeiros, muitas vezes não são capazes de dar 
resposta adequada ao trabalho que lhes é solicitado. ----------------------------- 
----- Tomou a palavra o deputado Fernando Silva que no seguimento da 
intervenção do deputado João Carlos, na próxima Assembleia de Freguesia, 
ao invés de criticar o desempenho da Junta de Freguesia, sem apresentar 
medidas ou soluções para o que apresenta estar incorrecto, tenha a 
amabilidade de conseguir apresentar o que está mal e apresente soluções 
concretas, dado que, de forma recorrente, em várias Assembleias de 
Freguesia tem vindo a criticar as AEC’s e nunca foi capaz de apresentar 
concretamente o que está incorrecto e nem soluções no sentido de melhorar 
esse serviço. Concluiu referindo que até à presente data nunca houve uma 
única reclamação de pais, ou problemas com a alimentação ou com os 
serviços prestados pela Junta de Freguesia às crianças da Freguesia de 
Pombal, enaltecendo o trabalho desenvolvido pelas funcionárias adstritas às 
actividades desenvolvidas ao nível da Educação. Em seguida, referindo-se 
ao trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de Pombal, que embora 
sejam do regulamento normal de uma Junta, houve duas obras que a presente 
Junta tomou a pulso, e que deve e está registado que foi este executivo que 
fez, que é o Parque de Merendas do Cotrofe, executado por esta mesma 
Junta e que paulatinamente o vai melhorando e dotando de todas as 
características e benefícios para o usufruto dos nossos fregueses e não só, 
porque o mesmo é frequentado por milhares de pessoas de todo o país. 
Alertando para o facto de, infelizmente, a Junta ter de estar constantemente a 
efectuar reparos naquele espaço devido a vandalismo ou desmazelo por parte 
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de alguns visitantes. Outra acção que destacou e que referiu ser obra e 
criação desta mesma Junta, como é do conhecimento geral, que as crianças 
da Freguesia não irão esquecer, a actividade “Crianças ao Palco” que pelo 
terceiro ano consecutivo se realizou. ------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o deputado Joaquim Pimentel para esclarecer que na 
intervenção anterior se referiu aos estacionamentos para cargas e descargos 
porque naquela rua há cerca de dezassete lojas e alguns residentes não têm 
como conseguir descarregar as suas comprar. ------------------------------------- 
----- Tomou a palavra o deputado João Alvim para referir que a bancada do 
PS nunca referiu em Assembleia que o que a Junta tem vindo a desenvolver 
para as crianças estava mal feito, mas que é possível fazer melhor e 
diferente. Sugerindo que se avalie a qualidade do serviço prestado, que da 
parte da Junta haja o cuidado de averiguar junto dos pais, as suas opiniões, e 
desde modo dar a entender que da parte da Junta para além da preocupação 
em prestar o serviço, há o cuidado em averiguar que o seu retorno seja o 
mais positivo possível. ----------------------------------------------------------------  
-----Tomou a palavra o deputado João Carlos, para numa segunda 
intervenção referir que aceita o repto lançado pelo deputado Fernando Silva 
e na próxima Assembleia de Freguesia fará a apresentação das soluções e 
propostas adequadas. ------------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o deputado António Gomes para enaltecer o trabalho 
de limpeza elaborado pela Junta na zona do Casal Fernão João. Em seguida 
referindo-se ao parque de merendas do Cotrofe sugeriu que fossem criados 
mais alguns parqueamentos para viaturas, porque constatou naquele dia 
estiveram presentes naquele parque cinco autocarros de pessoas, num 
convívio que ali foi realizado, tornando-se complicado o estacionamento dos 
autocarros. Em seguida questionou o senhor Presidente de Junta sobre duas 
escolas, que se encontram inactivas, e que por esse mesmo motivo já não se 
encontram ao encargo da Junta de Freguesia, contudo mesmo assim, a 
própria Junta ou por solicitação à Câmara, diligenciar no sentido de nas 
escolas da Cavadinha e dos Mendes se efectuassem algumas limpezas de 
ervas que actualmente, mais parece um matagal. --------------------------------- 
----- O Presidente da Junta no sentido de responder às intervenções dos 
senhores deputado no presente ponto da ordem de trabalho, começou por 
responder ao deputado João Carlos, informando-o que ficou sentido com a 
sua afirmação sobre a Junta não ter o mínimo de conhecimento daquilo que 
faz e se assim fosse, muito provavelmente já não haveria crianças a almoçar, 
crianças no prolongamento, crianças nas ATL ou crianças nas AEC’s e 
como sabe, ainda que com muita responsabilidade que assumimos por 
inteiro, tudo funciona dentro da normalidade É bom que se meçam as 
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palavras antes de as proferir. De seguida, em resposta ao deputado António 
Gomes, referiu que o Parque de Merendas do Cotrofe é uma obra 
reconhecida, utlizada e elogiada por muita gente, sendo milhares de pessoas 
a usufruírem daquele espaço para o seu lazer, vindas de muitas localidades 
do país. Realmente há algum constrangimento com o estacionamento dos  
autocarros,  contudo é uma questão que já vem sendo analisada e poderá ser 
resolvida num futuro próximo. Em resposta ao deputado João Alvim 
aquiesceu que efectivamente é sempre possível fazer melhor, referindo que 
tudo o que tem vindo a ser desenvolvido pelo presente executivo tem sido no 
intuito de o fazer da melhor forma possível e dentro das possibilidades que 
existem. Por fim informou que as escolas, tanto as em actividade como as 
desactivadas são património da Câmara, no entanto a Junta teve sempre o 
cuidado de melhorar as condições de funcionamento das mesmas, bem como 
a resolução das pequenas carências que lhes são conhecidas. Mas somente 
das escolas em actividade, relativamente às escolas da Cavadinha e dos 
Mendes, referiu que a escola da Cavadinha vai ser objecto de obras de 
recuperação pelo motivo de ter sido bastante afectada com a tempestade que 
assolou esta região, enquanto que a dos Mendes, até agora não houve 
qualquer associação ou instituição interessada em ali estabelecer a sua sede, 
continuando desocupada e certamente a Câmara irá encetar esforços no 
sentido de manter preservadas as condições da referida escola.----------------- 
-----Ponto sexto - Marcação do local para a próxima sessão da Assembleia 
de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra a senhora Presidente da Mesa para falar sobre o local 
da próxima assembleia, que por solicitação do deputado João Alvim fosse 
agendada para o lugar da Charneca, em espaço a ser definido pela Junta de 
Freguesia e que deverá ter lugar no próximo mês de Setembro. Não houve 
qualquer reparo por parte dos restantes membros da Assembleia de 
Freguesia, que não havendo obstáculos à sua realização, será realizada 
naquela localidade em espaço a definir. -------------------------------------------- 
----- Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta para informar que no 
próximo dia cinco de Julho irá decorrer, com início às nove horas e trinta 
minutos a visita às Freguesias de Pombal e Vila Cã, convidando todos os 
membros da Assembleia de Freguesia a estarem presentes. Em seguida, foi 
distribuído aos membros da Assembleia de Freguesia  um exemplar da obra 
“O Castelo Encantado” apoiado pela Junta de Freguesia de Pombal. ---- 
----- Tomou a palavra a senhora Presidente da Mesa agradecendo os 
esclarecimento que considerou importante e não tendo mais intervenções, se 
chegava ao ponto que todos aguardavam, fregueses, Junta e deputados da 
Assembleia de Freguesia, que é o momento dos residentes e moradores do 
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lugar do Casal Fernão João ou outro, se poderem exprimir relativamente às 
situações que os preocupem e queiram ver esclarecidas. Informou que de 
acordo com o número 6, do artigo 84 da lei 169/99 de 18 de Setembro, quem 
quiser, poderá falar, solicitando que seja um de cada vez, dado que todas as 
intervenções são feitas em microfone, sendo registadas na gravação, para 
que depois os secretários possam fazer a acta e essa acta coincida com o que 
foi dito nesta Assembleia. Solicitou que se inscrevam, os senhores e 
senhoras que entenderem e que cada um que se levante para tomar da 
palavra indicando o seu nome, para o mesmo ficar registado e bem assim, 
gravado, para que depois na acta se possa identificar e saber quem é que 
falou. Declarou, então, estar a aberta a sessão para a outra parte da nossa 
Assembleia de Freguesia que são todos quantos nos acolhem neste lugar do 
Casal Fernão João.--------------------------------------------------------------------- 
----- Tomou a palavra o senhor Aurélio Matias Pereira, dos Barros da Paz, 
em representação de um pequeno lugar daquela localidade para solicitar 
esclarecimentos sobre se pertencem à Freguesia de Almagreira ou à 
Freguesia de Pombal. Em seguida referiu que as valetas estão todas por 
limpar, sendo que do lado direito que pertence à Freguesia de Almagreira 
estão limpas, enquanto que a parte esquerda, para quem vem de Almagreira 
para Pombal se encontra toda por limpar, berma que se deduz ser da 
responsabilidade da Freguesia de Pombal. Em seguida, referiu-se à 
existência de um ramal, com cerca de trezentos metros, que em tempos já foi 
prometido ser alcatroado, contudo não foi realizado, constatando-se que na 
área que compete à Freguesia de Almagreira, do lado direito se encontra 
tudo alcatroado, do lado esquerdo, se encontra tudo por fazer sentindo-se 
desprezados pela Freguesia de Pombal. --------------------------------------------
----- Tomou a palavra o senhor Luciano Marques Leal, do lugar da Ladeira, 
em representação dos fregueses da mesma localidade, para informar que 
houve alguém que mudou placas no lugar da Assanha da Paz, mais 
concretamente na estrada que vai do Louriçal, em que havia uma placa 
toponímica que encontrando-se a meio da ladeira e agora se encontra mais 
acima. Solicitando que a mesma situação fosse rectificada, dado que aquela 
localidade se chama efectivamente Ladeira. Em seguida referindo à Rua Inês 
de Castro que vai da balança, próximo da ponte ao pé do corte para 
Almagreira que parece uma auto-estrada, face às velocidades que se atingem 
por lá, solicitando que se colocassem semáforos ou lombas no sentido de 
restringir as velocidades excessivas ali praticadas. ------------------------------- 
----- Tomou a palavra o senhor Paulo Jerónimo, morador na Rua Senhor das 
Almas, do Casal Fernão João, referindo que sabendo já ter sido deliberado 
pelo Municipio de Pombal dar início às obras de alargamento da estrada do 
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Casal Fernão João, ainda não vê qualquer movimento nesse sentido, o que 
preocupa os fregueses daquela localidade. Por conseguinte, desejava saber se 
essas obras ficarão concluídas até ao final do presente ano como previsto. 
Em seguida, tendo em conta que se aproxima o final do ano lectivo e o 
respectivo período de férias, questionou se a Freguesia de Pombal possui 
alguma actividade de OTL ou de Férias direccionada aos jovens. -------------- 
----- Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta no sentido de dar 
resposta às diversas solicitações dos fregueses presentes na Assembleia de 
Freguesia, delegando no seu Tesoureiro, o senhor Manuel Escalhorda, 
responsável pelos trabalhos de exterior, mais entrosado nos assuntos 
apresentados e apto a dar os respectivos esclarecimentos. ----------------------- 
----- Tomou a palavra o senhor Tesouro Manuel Escalhorda, que após 
cumprimentar todos os presentes, começou por elucidar os fregueses 
moradores na zona dos Barros da Paz dos contornos que proporcionaram a 
presente situação e como costuma suceder nas zonas de fronteira, há sempre 
os espaços a que se chamam as “terras de ninguém”, o que na verdade não é 
o caso em análise, contudo obteve contornos semelhantes. Informou que na 
verdade os limites se encontram na ribeira próximo do lugar dos Reis de 
Baixo, contudo ao longo dos anos e ainda antes do presente executivo 
desempenhar funções, as Freguesias de Almagreira e Pombal foram 
negociando no sentido de ajustar ali uns cantos, o que com a construção da 
auto-estrada, veio criar uma nova situação, que se achou conveniente a 
ambas as partes, e deste modo aquele espaço todo, da auto-estrada para ali, 
passasse para Almagreira. Proposta que andou em discussão, entre ambas as 
Freguesias, porém, em 2011, com a realização dos Censos, que em 
colaboração com o Instituto Geográfico e com a Comissão Nacional de 
Eleições, pela primeira vez esse levantamento contemplou o recenseamento 
das habitações e não somente da população, como era realizado 
anteriormente. O que possibilitou a realização de alguns ajustes geográficos 
entre freguesias, que somente após discussão e aprovação em Assembleia de 
Freguesias, pelas Freguesias e em Assembleia Municipal, tomaria resultado. 
Efectivamente houve uma proposta em que Pombal cederia da auto-estrada 
para a Freguesia de Almagreira e a Almagreira cederia em baixo num canto 
próximo do senhor Aires Moleiro. Porém sucedeu que de facto se 
estabeleceram as negociações e Pombal iria ceder à Freguesia de Almagreira 
cerca de 97 hectares de terreno, contra perto de 4 hectares da parte da outra 
freguesia, o que não suscitou consensos, pelo facto de existir uma situação 
muito díspar. Assim ao abrigo da lei, que obrigou a que a partir dos mapas 
que a Comissão de Eleições mandou, para todos os concelhos e freguesias, 
ficassem delineados os limites das freguesias como é o da Freguesia de 
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Almagreira e Pombal. E que em conformidade com o que pode constatar 
neles, a delimitação na zona da Ladeira é a estrada que lá passa, não tendo 
sido uma decisão da Junta ou da Câmara Municipal. Por conseguinte houve 
aqui uma situação nova que tem causado alguns transtornos, o que resultou 
em que Pombal ainda não tenha assumido esta situação, como sucede o 
mesmo com a Ladeira, que é um lugar reconhecido pela Junta de Freguesia e 
se alguém mudou a placa não terá sido a Freguesia de Pombal e rematou 
informando que as valetas que competem à Junta de Freguesia de Pombal 
têm sido todas limpos, como sucedeu no ano passado, contudo do “Russo” 
para cima não foram efectuados trabalhos de limpeza, mas porque não se 
constatou grande necessidade desse serviço, mas o plano de trabalhos passa 
por efectuar essa limpeza a médio prazo. Concluiu referindo, ainda sobre o 
alargamento daquelas estradas, que não estavam esquecidos e que na visita 
anterior à Freguesia de Pombal levou lá os órgãos concelhios e que na 
próxima voltarão lá, no sentido de se conseguir solucionar aquele problema. 
Comunicou que no presente momento se está a desenvolver novo processo 
de limpeza de estradas e que a Junta efectua uma limpeza de taludes e 
bermas num total de setecentos quilómetros, o que resulta num tractor que 
trabalha durante mais de seis meses sem parar, mas é impossível realizar 
tudo, tendo sido ponderado pelo executivo a aquisição de um novo tractor 
para o efeito. Por fim, alertou os fregueses dessa localidade, que embora 
possuam o cartão de eleitor da Almagreira, os novos cadernos eleitorais que 
irão chegar, esses fregueses, muito certamente, irão votar em Pombal, na 
Mesa de Voto do Escoural. ----------------------------------------------------------- 
----- Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta no sentido de esclarecer 
os fregueses sobre a ampliação da estrada do Casal Fernão João, referindo 
que sendo uma situação que se arrasta faz algum tempo e que a Junta tem 
batalhado para ela já se encontrasse finalizada. Contudo pode afiançar, 
presentemente, que há uma certeza, a obra já foi entregue, porém a empresa 
encontra-se a concluir os trabalhos realizados no Largo do Cardal e 
garantiram que será iniciada a curto prazo. Porém a obra não irá iniciar com 
o alargamento, mas sim com a resolução do saneamento básico, sendo 
primeiro colocados os esgotos e só a seguir o alargamento e a asfaltagem 
com passeios. Relativamente ao OTL comunicou não ser uma competência 
da Junta e que o Municipio costuma prestar esse serviço, contudo este ano 
não haverá, a Junta tem a seu cargo o ATL, direccionado para as crianças do 
1º Ciclo.---------------------------------------------------------------------------------- 
-----Não havendo mais intervenções e prestados todos os esclarecimentos ao 
público presente, a senhora presidente da Mesa agradece a presença de 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----A reunião terminou às vinte e três horas e trinta e dois minutos da qual 
foi lavrada a presente acta que vai ser assinada por mim, primeiro secretário 
e bem assim pela senhora presidente da Mesa e segundo secretário.------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------A Presidente da Assembleia de Freguesia_____________________ 
 
 
-------A Primeira Secretária_____________________________________ 
 
 
-------A Segunda Secretária_____________________________________     
 
 
 


