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Ata da Reunião do dia 24-09-2020 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, 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 requalificação da antiga EB1 

de Cabrela; 

Ponto dois: Atividade da Junta. 

A sessão teve início às vinte e uma horas e cinco minutos e, verificando-se a ausência 

justificada da Primeira Secretária, Sr.ª Joana Figueiredo, a Sr.ª Presidente da 

Assembleia convidou para a mesa o eleito pelo PS, Sr. Mário Galveias. 

Colocada a votação, a Ata da Assembleia do dia trinta de junho de dois mil e vinte, 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 correspondência recebida pela Assembleia Municipal, 

uma vez que não era apresentada em Assembleia; sobre as pedras soltas no 

cruzamento da Rua Francisco António Correia Palhavã com a Rua Joaquim Machado; a 

obra do passeio no início da Rua Joaquim Pedro de Matos, que lamenta ainda nada ter 

sido feito; e sobre a não colocação de alcatrão nos buracos abertos nas ruas para 

resolução das roturas de água. A Sr.ª Presidente da Junta respondeu que já enviou 

fotografias da Câmara Municipal para mostrar o estado em que se encontra o 

cruzamento da Rua Francisco António Correia Palhavã com a Rua Joaquim Machado e 

reforçar a necessidade de se mudar mais para baixo, o contentor do lixo existente 

nessa rua; ainda não temos orçamento para a continuação do passeio na Rua Joaquim 

Pedro de Matos, a colocação do alcatrão que está projetado, por ser pouca quantidade 

está a dificultar a situação; relativamente à colocação de alcatrão nos sitios das roturas 

das condutas da água, já solicitámos à Câmara Municipal, que nos disse que o iria fazer 

quando terminasse a fase das férias de verão dos seus funcionários. A Sr.ª Presidente 

referiu ainda que alertou a Câmara Municipal, por várias vezes, para o buraco 

existente à saída da Vila, no sentido de Alcácer do Sal, fruto também de uma rotura de 
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uma conduta, mas que, pelo elevado movimento de viaturas, já tinha provocado danos 

em várias viaturas. 

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 requalificação da antiga EB1 de Cabrela, a Sr.ª Presidente da Junta 

explicou que se tratou da pintura exterior de parte do edifício, arranjo do chão em 

madeira, da sala onde está a ser desenvolvido o ATL, pela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação de Cabrela, e requalificação das casas de banho. Colocado a 

votação, este ponto foi aprovado por unanimidade. 

No segundo 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: Assembleia Municipal; preparação para 

exposição nas Freguesias e Mês do Teatro; Conselho Municipal Proteção 

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

de Segurança; Protocolo Local; COVID-19; No âmbito da COVID-19, assunto que 

continua a merecer a nossa melhor atenção e atuação, mantivemos a secretaria da 

Junta de Freguesia sempre aberta ao público, com atendimento pela janela e a partir 

de dezassete de agosto, já com atendimento no edifício, condicionado a uma pessoa 

de cada vez; os assistentes operacionais desde o Estado de Emergência e até ao final 

de agosto fizeram jornada contínua, das oito às catorze horas; continuamos a 

colaborar com a Câmara Municipal na divulgação de todas as medidas que vão sendo 

implementadas; continuamos a oferecer à população, duas máscaras descartáveis por 

mês; temos disponibilizado EPI’s às Associações da Freguesia que o solicitam; No dia 

catorze de agosto, cedemos um espaço na Junta de Freguesia, para uma técnica da 

Câmara Municipal receber os pagamentos das águas; No dia dezasseis de agosto, em 

colaboração com a Comissão de Festas de Cabrela e a Comissão Paroquial, assinalámos 

o dia das Tradicionais Festas de Cabrela em Honra de Nossa Senhora da Conceição, 

com uma Missa Campal, seguida de Procissão de automóvel; No dia um de agosto 

acolhemos uma sessão de cinema ao ar livre, dinamizada pela Câmara Municipal, 

inserida nas Noites de Verão no Concelho; no dia quatro de agosto, com a Filhós de 

Cabrela, a Âmbar e a Casa das Letras, alojamento local, participámos no programa da 
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RTP 1 sobre a Rota da estrada Nacional 2, em Montemor-o-Novo, levando os produtos 

de Cabrela aos quatro cantos do mundo; Em colaboração com a Casa das Letras, 

alojamento local e a Altice, foi inaugurada a Cabine de Leitura, que faz parte do projeto 

de Leitura Pública. Estiveram presentes cerca de cento e vinte pessoas, que assistiram 

também a uma conversa com música, dinamizada pela jornalista Catarina Carvalho e o 

fadista Ricardo Ribeiro. Pelas razões da COVID-19, a Cabine de leitura está aberta ao 

público às quartas-feiras e domingos, entre as dezassete e as dezanove horas; O ATL 

de Verão através do Protocolo com a Câmara Municipal esteve em funcionamento 

entre os dias dois de julho e dezasseis de setembro, entre os oito e os dezoito anos. 

Contámos com cerca de vinte inscrições de crianças dos três aos dez anos, realizando-

se diversas atividades lúdicas, desde o desporto, ciência, culinária, artes e expressões 

que foram dinamizadas por quatro monitoras. Fica desde já o nosso agradecimento à 

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Cabrela que, em muito 

contribuíram para a excelente dinamização deste ATL, num contexto de pandemia. À 

semelhança dos anos anteriores, estamos a preparar os transportes dos alunos que 

estudam em Vendas Novas no Agrupamento de Escolas. De salientar que, este ano, 

este transporte está mais difícil, pelo facto da Lei só permitir o transporte de quatro ou 

cinco alunos (consoante a idade) na carrinha da Junta de Freguesia; Adquirimos os 

quatro pneus para o trator, no valor de cerca de mil e seiscentos euros; Fizemos 

manutenção nas duas carrinhas; A Junta de Freguesia tem colaborado com a empresa 

SPI Produções que, nos próximos dias irão filmar na Vila de Cabrela, a primeira série 

portuguesa para a Netflix; No passado dia quinze de setembro, procedemos às 

escrituras do edifício da Casa Mortuária e duas casas contíguas, nomeadamente os 

números oito a doze, sitos na Rua Frei Luís de Jesus. Esta compra foi efetuada no 

âmbito das negociações que já se mantinham com a Santa Casa da Misericórdia, no 

valor de dez mil Euros. Estamos neste momento a aguardar o projeto para 

requalificação deste edifício; Relativamente às obras já referidas em Assembleias 

anteriores, a situação mantém-se. A Sr. Presidente da Junta referiu ainda que a 

primeira série portuguesa para a Netflix, que está a ter algumas gravações em Cabrela, 

conta com a presença de cerca de setenta figurantes da Vila, que irão ser 
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recompensados com cartão de compras e tem dado movimento ao comércio, 

restauração e alojamento local. 

O Sr. Francisco Catarro, eleito pela CDU, referiu que estas iniciativas, de um modo 

geral, são positivas e criam dinamismo na Vila. 

O Sr. Jacinto Gaudêncio questionou sobre os arbustos da zona verde da Rua dos 

Passarinhos, porque estes não estão a sobreviver e com a urgência de se tentar 

melhorar a passagem no sítio onde futuramente será arranjado o passeio à entrada da 

Vila, na Rua Joaquim Pedro de Matos, uma vez que, com a chuva, fica intransitável 

para as pessoas. A Sr.ª Presidente respondeu que estão em contacto com a empresa 

de jardinagem responsável por essa obra e que relativamente à outra questão vão 

tentar arranjar algum material que possa ser lá colocado e minimize a situação.  

Ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, não houve 

lugar ao período de atendimento presencial ao público, tendo a Sr.ª Presidente da 

Assembleia dado por encerrada a sessão, pelas vinte e uma hora e quarenta e seis 

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

devidamente aprovada e assinada, e eu Teresa Miguens, primeira Secretária a redigi e 

subscrevo. 

 

A Presidente  

Rita Isabel Veladas Figueiredo 

A 1.ª Secretária  

Teresa Isabel Cristovão Miguens 

 

O 2.º Secretário 

Mário José Seatra Galveias 


