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Ata da Reunião do dia 19-06-2019 

 

Aos dezanove dias do mês de junho 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: Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Montemor-o-

Novo e a Junta de Freguesia de Cabrela para criação de ATL de Verão 2019; 

Ponto dois: Rejeição da transferência de competências no âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2019, 

de 30 de abril;  

Ponto três: Atividade da Junta. 

A sessão teve início às vinte e uma horas e quinze minutos, verificando-se a presença 

de todos os eleitos. 

As Atas das reuniões ordinárias de oito de dezembro de dois mil e dezoito e de vinte e 

nove de abril de dois mil e dezanove foram aprovadas por unanimidade. 

No período antes da ordem do dia, pediu a palavra, o eleito Jacinto Gaudêncio, para 

questionar o facto de terem tapado com cimento, a maior parte da calçada da Praça da 

República, questionou também qual a situação do arranjo da sinalização semafórica, 

uma vez que estava a aguardar orçamento. 

A Sra. Presidente da Junta referiu que tinha chamado a proprietária à atenção, tendo-

lhe esta respondido que iria retirar o máximo de cimento que conseguisse, mas que a 

maior parte deste já lá existiria. Relativamente ao arranjo dos semáforos, como a 

empresa é do norte, estamos a aguardar que venham fazer algum serviço na região, 

para que a mão de obra seja mais barata. 

O eleito Francisco Catarro pediu a palavra para falar sobre a necessidade de se arranjar 

o relógio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e para que o sino voltasse a dar as 

horas. A Sra. Presidente da Junta de Freguesia respondeu que tinha sido contactada 

pela Comissão Ad Hoc criada para esta situação, e que a Junta iria comparticipar com 

metade do valor do referido arranjo.  

O eleito Jacinto Gaudêncio voltou a pedir a palavra para perguntar se a Junta já tinha 

informado a Câmara Municipal sobre a necessidade de se tapar os buracos na Rua 

Joaquim Pedro de Matos e na estrada que liga Cabrela a Vendas Novas. A Sra. 

Presidente da Junta respondeu que o irá fazer. 
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O eleito Francisco Catarro, em nome dos eleitos da CDU, apresentou uma Tomada de 

Posição da Assembleia de Freguesia de Cabrela sobre a Plantação de Monoculturas 

Intensivas na área da Freguesia. A Tomada de Posição foi aprovada por unanimidade e 

encontra-se em anexo à presente Ata. 

Dando início ao primeiro ponto 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 criação de ATL de Verão 2019, a Sr.ª Presidente explicou que o ATL de Verão 

é para decorrer como nos anos anteriores. Colocado à votação, este ponto foi 

aprovado por unanimidade. 

No segundo ponto da ordem de trabalhos, rejeição da transferência de competências no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, a Sr.ª Presidente apresentou uma 

proposta do Executivo e explicou que este estava disposto a receber as competências 

delegadas para o próximo ano, mas não este ano, pelo facto de já estarmos a meio do 

ano. O eleito Francisco Catarro referiu que era preciso ficarmos muito atentos, porque 

as novas competências comportam muitos encargos e responsabilidades. O segundo 

ponto da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade. 

No terceiro 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, participámos nas seguintes reuniões: Comissões de Festas do Concelho; 

Conselho Municipal de Proteção Civil; Conselho Municipal de Defesa Contra Florestas e 

Incêndios; Conselho Municipal de Segurança; Conselho Local de Ação Social; reuniões 

de preparação para as Eleições Europeias; no dia cinco de maio organizámos o II Trilho 

(BTT) e I Trail da Filhós e a Caminhada do Dia da Mãe, atividade considerada bastante 

positiva, pelo número de participantes, cerca de cinquenta no BTT, trinta no Trail e 

cem na Caminhada, e pelo feed-back recebido; e em simultâneo tivemos o espetáculo 

do Ciclo da Primavera com o grupo Festival de Acordéons; no dia nove de maio, 

colaborámos com a Farmácia Santos Monteiro na divulgação da apresentação “O Sol – 

Benefícios e Precauções”; no dia treze de maio, a Presidente da Junta e a Assistente 

Técnica frequentaram a ação de formação dinamizada pela ANAFRE, em Portel; Dia 

vinte e três de maio apoiámos o III Encontro de “ARPI’s em Movimento” que trouxe a 

Cabrela cerca de cento e trinta seniores para uma visita à Vila, uma aula conjunta de 
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ginástica, almoço convívio, atuação do Grupo de Cante Alentejano “Era uma vez o 

Cante”, de Vendas Novas e baile. Para além do apoio logístico, a Junta ofereceu um 

pequeno lanche constituído por água, fruta e sandes a todos os participantes; no dia 

vinte e oito de maio a Presidente da Junta participou no Exercício TTX, inserido no 

simulacro CASCADE’19, enquanto membro do Conselho Municipal de Proteção Civil; 

no dia um de junho comemorou-se o Dia Mundial da Criança, com atividades de 

cultura, desporto e lazer para as crianças e em simultâneo tivemos o espetáculo do 

Ciclo da Primavera com o grupo de Circo Oli and Mary; no dia sete de junho, 

acolhemos e participámos na Marcha da Saúde promovida pela Câmara Municipal e 

pelo Centro de Saúde de Montemor-o-Novo; No âmbito dos Jogos do Município, dia 

doze de maio realizou-se a fase de freguesia da Malha e do Tiro ao Alvo e no dia um de 

junho a Sueca; No dia seis de junho, estivemos em Braga na Cerimónia de entrega dos 

Galardões “Eco-Freguesia XXI 2019”, sendo a única Freguesia do Alentejo distinguida 

com este Galardão; No dia nove de Junho, apoiámos o evento do Departamento 

Recreativo da Casa do Povo de Cabrela (Comissão de Festas de Cabrela), I Festival do 

Caracol e do Camarão, com a oferta do som e Baile; em simultâneo tivemos o 3.º 

espetáculo do Ciclo da Primavera com um concerto da Banda Filarmónica da Casa do 

Povo de Cabrela; continuamos a desenvolver as “Conversas à Esquina”, com a 

participação do Dr. Fernando Caetano, tendo ocorrido no dia doze de maio, uma visita 

ao Núcleo de Interpretação Ambiental do Sítio de Cabrela e Monfurado com a 

colaboração especial da Eng.ª Filipa Pais, da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo; 

continuámos a desenvolver o projeto “Agulhas com Estórias”, em colaboração com a 

Associação “A Ciranda”, no dia doze de maio, tivemos um encontro em Cabrela e no 

dia dezoito de maio, participámos na “Festa dos Contos” em Montemor-o-Novo; A 

“Filhós de Cabrela” passou na segunda fase do concurso “7 Maravilhas Doces de 

Portugal”, estando esta iguaria nos sete doces Finalistas do Distrito de Évora; A Junta 

apresentou uma candidatura no âmbito do Programa “JUNTAr” do Fundo Ambiental, 

intitulada “Cabrela - Vila 4 R’s”, encontrando-se ainda em análise, por parte do 

organismo promotor. Entregámos o subsídio extraordinário à Associação Humanitária 

da Freguesia de Cabrela, referente ao primeiro trimestre dois mil e dezanove, no valor 

de seiscentos euros; foram já preenchidos cerca de sessenta IRS aos Cabrelenses; 
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continuamos a acolher as sessões de cinema na Freguesia, uma vez por mês; 

continuamos a fazer o transporte dos alunos que estudam em Vendas Novas no 

Agrupamento de Escolas, bem como dos alunos de Vendas Novas que frequentam a 

Escola de Música da Casa do Povo de Cabrela; adquirimos cinco chapéus-de-sol e dez 

bases, para que seja possível dinamizar as diversas atividades ao ar livre, durante o dia; 

relativamente às obras já referidas em Assembleias anteriores, o ponto de situação é 

igual ao apresentado na Assembleia anterior, nomeadamente, continuamos a aguardar 

melhor orçamento 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; Continuamos a aguardar os projetos por parte da Câmara 

Municipal para o muro da Cantina e para continuação do passeio da Rua Joaquim 

Pedro de Matos; Aguardamos também da Câmara Municipal a pintura do depósito de 

água e a substituição do piso do Parque Infantil na Praça da República. Aguardamos 

resposta da Comissão Paroquial para a resolução das questões relativas à Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição, nomeadamente, pintura exterior, sino e relógio; 

Aguardamos também, por parte da Santa Casa da Misericórdia de Cabrela, a 

legalização dos prédios adjacentes à Casa Mortuária, para procedermos à sua 

aquisição. 

Como não houve intervenção do público, A Sr.ª Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco 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. 

 

A Presidente  

Rita Isabel Veladas Figueiredo 

A 1.ª Secretária  

Joana Alexandra Veladas Figueiredo 

 

A 2.ª Secretária  

Teresa Isabel Cristovão Miguens 

 


