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Ata da Reunião do dia 07-12-2019 

 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, na sala de sessões da Junta 

de Freguesia de Cabrela, reuniu a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária, com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação do orçamento, Opções do Plano e Mapa de Pessoal para o ano 

de 2020; 

Ponto dois: Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de 

Montemor-o-Novo e a Junta de Freguesia de Cabrela para Requalificação do Parque 

Infantil da Praça da República; 

Ponto três: Atividade da Junta. 

A sessão teve início às dezassete horas e trinta minutos, verificando-se a presença de 

todos os eleitos. 

Colocada a votação, a Ata da Assembleia do dia vinte e um de setembro, foi aprovada 

por unanimidade. 

No período antes da ordem do dia, pediu a palavra o Sr. Jacinto Gaudêncio, eleito pela 

CDU, para questionar sobre a obra do passeio so inicio da Rua Joaquim Pedro de 

Matos, referindo-se às poças de água que dificultam a passagem das pessoas em 

segurança e para questionar sobre a sinalização semafórica da mesma rua que ainda 

está sem funcionar, passando os veículos a alta velocidade. O eleito pelo PS, Sr. Mário 

Galveias, questionou sobre o buraco que, frequentemente, abre nos paralelos da Rua 

S. João de Deus, junto aos ecopontos, podendo originar um abatimento.  

A Sra. Presidente em resposta a estas questões, referiu que enquanto não fosse feito o 

passeio na Rua Joaquim Pedro de Matos, iam tentar minimizar a situação com a 

colocação de “alcatrão” retirado de outras estradas; que relativamente à reparação 

dos semáforos, aguardávamos que a empresa viesse fazer um serviço mais perto de 

nós, para minimizar as despesas; relativamente ao abatimento na calçada da Rua S. 

João de Deus, esta já foi reparada algumas vezes, sendo, no entanto, necessário alertar 

a Câmara Municipal para fazer uma intervenção mais a fundo, evitando que esta 

situação se volte a repetir.  
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Dando início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Aprovação do Orçamento, 

Opções do Plano e Mapa de Pessoal para o ano de 2020, a Sr.ª. Presidente da 

Assembleia pediu autorização para subdividir este ponto, começando por se falar 

sobre o Orçamento. O eleito da CDU, Sr. Francisco Catarro, referiu que o orçamento 

poderia ter um maior valor no que respeita ao investimento público. Este subponto foi 

aprovado por maioria, com duas abstenções dos eleitos pela CDU. 

Nas Opções do Plano, dada a palavra aos eleitos, o Sr. Jacinto Gaudêncio perguntou o 

que se pretendia fazer para requalificar as entradas da Vila, com uma verba atribuida 

de 5.500€, no Ambiente e Património questionou qual a empresa certificada que viria 

aplicar as mondas químicas para eliminação de ervas e qual o sistema que utilizavam, 

perguntou se já estava previsto algum lugar para colocação de resíduos sólidos inertes, 

referiu sobre a construção da rampa de acesso para veículos, ao antigo edificio da 

Cantina Escolar, que esta é uma solução monetariamente elevada, e questionou onde 

será construída a via pedonal. A Sr.ª Presidente da Junta respondeu que se pretende 

colocar uma mensagem de boas-vindas à entrada da Vila, e o valor, meramente 

indicativo, poderá ser reforçado na Primeira Revisão Orçamental. Referiu que ainda 

não conseguimos um lugar para a colocação de resíduos sólidos inertes, sendo o mais 

viável, algum espaço junto ao Campo de Futebol. Relativamente ao passeio pedonal, 

este está pensado na estrada por trás dos Moinhos. 

O eleito Francisco Catarro, referiu que deveria haver um entendimento entre as 

Câmaras Municipais de Montemor-o-Novo e Vendas Novas, para o arranjo das 

estradas. Relativamente aos Apoios Sociais, falou na importância da existência de um 

regulamento, assim como da importância  da existência de um Estatuto do Dirigente 

Associativo, devendo a Assembleia de Freguesia fazer chegar a todos os grupos 

parlamentares com assento na Assembleia da República, o parecer desta Assembleia, 

nesse sentido. 

Colocado a votação, este subponto foi aprovado por maioria, com duas abstenções dos 

eleitos da CDU. 

Este subponto foi aprovado por maioria, com duas abstenções dos eleitos da CDU. 

O subponto referente ao Mapa de Pessoal para dois mil e vinte, foi aprovado por 

unanimidade. 
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O Ponto dois da ordem de trabalhos, proposta de Protocolo de Colaboração entre a 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e a Junta de Freguesia de Cabrela para 

Requalificação do Parque Infantil da Praça da República, foi aprovado por 

unanimidade. 

No tereciro e último ponto da ordem de trabalhos, Atividade da Junta, foi referido que, 

para além do normal procedimento de limpeza e conservação das vias e espaços 

públicos, continuamos a fazer pequenos reparos e pintura do edifício da antiga Escola; 

Participámos nas seguintes reuniões: Assembleia Municipal; Conselho Municipal 

Proteção Civil/Conselho Municipal da Defesa das Florestas Contra Incêndios; Conselho 

Municipal de Segurança; Mor Natal; Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Cabrela; No dia vinte e sete de outubro realizou-se o III Almoço Convívio para 

comemoração do mês do Idoso, contando com a presença de cerca de cento e vinte 

reformados, pensionistas e idosos da Freguesia de Cabrela; No dia dois de novembro 

reunimos com alguns empresários locais, para que estes se conheçam e possam 

trabalhar em conjunto; No dia quinze de novembro recebemos a Sr.ª Vereadora 

Palmira Catarro da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, para reunião e visita à 

Vila; Nos dias dezasseis e dezassete de novembro teve lugar a Mostra de S. Martinho – 

VI Festival Gastronómico – Filhós de Cabrela, com Feira do Livro, artesanato, 

gastronomia e animação para crianças. Contámos com a atuação dos grupos musicais 

“JazzBlood” e “Os Solidários”. Dinamizámos a Hora do Conto, em colaboração com as 

“Fazedoras de Histórias” e o Conto das Histórias, em colaboração com “Ntheias”. No 

sábado tivemos magusto com oferta de castanhas e água-pé e porco no espeto. 

Criámos um espaço para o projeto “ECOSolidário” Ponto de recolha de resíduos para 

reciclagem. Tivemos também a importante colaboração da “Casa do Rossio” e futura 

“Casa das Letras”. De salientar que se verificou uma maior adesão dos empresários 

locais, bem como, o aumento de visitantes, face aos anos transatos. No dia trinta de 

novembro recebemos o Sr. Vereador Gil Porto da Câmara Municipal de Montemor-o-

Novo, para entrega do Kit do Mor Natal às duas “empresas” aderentes; 

Disponibilizámos transporte para o Grupo Desportivo de Cabrela se deslocar nos jogos 

fora, no Campeonato de Elite da Associação de Futebol de Évora, assim como a 
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carrinha Mercedes para o transporte dos jogadores de setúbal para os treinos, 

enquanto a carrinha da Casa do Povo de Cabrela se encontrava na oficina, para 

reparação; Continuamos a assegurar o transporte dos alunos da Escola de Música de 

Vendas Novas para Cabrela e vice-versa; Continuamos a acolher as sessões de cinema 

na Freguesia, uma vez por mês; A atividade “Conversas à Esquina”, com o Dr. Fernando 

Caetano, no mês de outubro teve lugar na Travessa João Manuel Machado, com uma 

referência especial ao “Maestro Veiga”; Agendou-se a seguinte programação de Natal 

para a Freguesia durante o mês de dezembro: dia sete – jantar convívio dos elementos 

do Executivo, da Assembleia de Freguesia e dos trabalhadores; dia catorze Concerto de 

Natal pela Banda Filarmónica da Casa do Povo de Cabrela e Escola de Música; dia vinte 

e um Entrega das lembranças aos utentes do Lar da santa Casa da Misericórdia de 

Cabrela e o Pai Natal visita a Vila para entregar as lembranças às crianças; Dia vinte e 

dois Mercadinho de Natal e I Caminhada “ECOSolidária”; Relativamente às obras já 

referidas em Assembleias anteriores, este é o ponto de situação: aguardamos 

deslocação da empresa para arranjo da sinalização semafórica na Vila; aguardamos por 

parte da Câmara Municipal a ligação do esgoto nas casas de banho públicas junto ao 

Parque Murciano Barradas e a retificação do projeto para continuação do passeio da 

Rua Joaquim Pedro de Matos; aguardamos ainda, da Câmara Municipal, os projetos 

para o muro da Cantina. Já procedemos ao pedido de orçamentos para a pintura do 

Depósito de Água, para realizar um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal, 

e ao pedido de orçamentos para a pintura exterior da Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, para realizar em colaboração com a Comissão Paroquial. Aguardamos a 

legalização da Casa Mortuária e edifício contiguo, para proceder à compra já aprovada 

em Assembleia de Freguesia. No que respeita a novas obras e futuras aquisições, 

continuamos a aguardar o projeto para embelezamento nas entradas da Vila; projeto 

para o espaço exterior da Casa do Povo e colocação de placa indicativa da Vila, junto à 

indicação dos Caminhos de Santiago. Como não houve intervenção do público, A Sr.ª 

Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta vai ser 

devidamente aprovada e assinada, e eu Joana Figueiredo, primeira Secretária a redigi e 

subscrevo. 
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A Presidente  

Rita Isabel Veladas Figueiredo 

A 1.ª Secretária  

Joana Alexandra Veladas Figueiredo 

 

A 2.ª Secretária  

Teresa Isabel Cristovão Miguens 

 


