
 

ATA N.º 6 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e 

uma horas e trinta minutos, a Assembleia de Freguesia de Benedita reuniu em sessão 

ordinária, no Salão da Associação Cultural Recreativa Norte da Vila, com a seguinte 

ordem de trabalhos, constante da convocatória emitida em 15 de Setembro de 2014.----- 

1 – Período antes da ordem do dia.----------------------------------------------------------- 

2 – Período da ordem do dia:------------------------------------------------------------------ 

a) Aprovação da Ata da Assembleia de Freguesia de 30 de junho de 2014;---------- 

b) Informação escrita da atividade da Junta de Freguesia;-------------------------- 

c) Apreciar e deliberar a proposta de toponímia (Rua Charneca da Lagoa do 

Ferro-Moinhos Novos) 

3 – Período aberto à população.--------------------------------------------------------------- 

Verificou-se a existência de Quórum com a presença dos seguintes treze membros da 

Assembleia de Freguesia: Cláudia Sofia Paris Vicente; Tânia Filipa Marques Vilares em 

regime substituição de Ana Catarina de Moura Louro; Filipa Alexandra Mendes Matias; 

Gertrudes Jesus da Silva Correia; Bruno Miguel Ribeiro Letra; Jorge Manuel 

Castelhano Boita; Maria de Lurdes Lopes Pedro; José Delgado dos Santos; Nuno José 

Boita Ferreira; Samuel José M. M. Serrazina; Susana Maria Juvêncio Marques e Luís 

Lopes dos Santos.----------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada a fase de verificação do quórum e apresentadas as devidas explicações, a 

Presidente da Mesa, na falta do primeiro secretário, convidou um dos presentes para se 

voluntariar para ocupar este cargo, tomando posse Jorge Manuel Castelhano Boita.----- 

A presidente da Mesa comunicou a correspondência recebida, convite da direcção do 

INSE – Externato Cooperativo da Benedita para eventos que marcam o início das 

comemorações do 50º aniversário da fundação do ECB realizado no dia 12 de outubro 

de 2014. 

 Deu-se início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, referindo a existência de oito 

inscrições para o período antes da ordem do dia. Para proferir a primeira intervenção, a 

Presidente da Mesa passou a palavra à deputada Tânia Marquês, que fez uma 

apresentação da Associação Cultural Recreativa Norte da Vila, a presidente da Mesa 

passou a palavra ao deputado Samuel Serrazina, que saudou o executivo por 

deslocalizar as reuniões da Assembleia de Freguesia para as Associações locais 

agradecendo particularmente à Associação Cultural Recreativa Norte da Vila.------------- 

A deputada Susana Marques, questionou o presidente da junta de freguesia e executivo 

relativamente a situação das piscinas municipais e a relação com Benedita Sport Club 

Natação, nomeadamente a aplicação de uma taxa de €5,00 por utente.   

O deputado Nuno Ferreira questionou a forma como é gerida a pagina e conteúdos da 

pagina de Facebook, e se a mesma esta aberta para receber informações e sugestões 

referindo ainda a importância de divulgar o e-mail da Junta.---------------------------------- 



Pretendeu também saber, a razão pela qual não foi colocado alcatrão na Rua da Gaiata, 

que na sua opinião que considera uma situação prioritária, estando o mesmo a ser 

aplicado noutros locais. 

Tomou a palavra o deputado José Delgado dos Santos, que questionou a localização dos 

Ecopontos junto ao parque infantil no Casal do Guerra, implicando a existência de 

resíduos perto das crianças.------------------------------------------------------------------------ 

Questionou também, a existência de um sinal de trânsito de circulação de 50km/hora 

que atualmente se encontra a meio da rua principal do Casal do Guerra quando deveria 

estar no início da estrada/lugar.--------------------------------- 

A deputada Maria de Lurdes Pedro interrogou o presidente da junta de freguesia e 

executivo sobre o ponto de situação das eólicas e se já existe algum avanço face às 

soluções apresentadas em Campanha pelo PS.------------------------------------------------ 

O deputado Bruno Letra, questionou, igualmente, sobre a situação do Benedita Natação 

Sport Club e a utilização das piscinas municipais, questionou o facto de, na sua 

perspetiva, verificar a existência de menos funcionários externos ao serviço da junta de 

freguesia da benedita; Questionou sobre  o andamento do projeto da ALEB (zona 

industrial); Questionou no âmbito do projeto de requalificação da Praça Damasceno 

Campos, se os comerciantes desta praça foram consultados.---------------------------------- 

Mais uma vez, referiu-se à sinalética envolvente ao centro escolar, que deveria permitir 

que os veículos virassem à esquerda.------------------------------------------------------------- 

Mencionou o corte na estrada que dá acesso ao condomínio das Roseiras, ao que foi 

esclarecido de imediato que o referido corte já estava tapado; Questionou acerca do 

registo dos terrenos baldios; e por fim uma referência a pouca divulgação ocorrida sobre 

a realização da assembleia municipal que decorreu na passada sexta-feira no salão nobre 

da junta de freguesia da benedita.------------------------------------------------------------------ 

A Presidente da Mesa passou a palavra ao Executivo que passou a esclarecer os pontos 

que lhe foram apresentados. Relativamente à situação das piscinas, o presidente 

informou que a taxa de 5,00€ continua em apreciação, decorrendo ainda as negociações 

entre o executivo e o Benedita Natação Sport Club. Esclareceu que a mesma pretende 

substituir um protocolo existente que nunca fora cumprido e que pretendia com essa 

mesma taxa controlar o registo de entradas e ajudar à manutenção das piscinas.----------- 

No que diz respeito à página de facebook, a mesma é gerida por elementos do executivo 

e que foi solicitado às diversas associações e clubes a divulgação iniciativas e 

actividades, mas o que se tem verificado é que a mesma informação nem sempre chega.- 

Relativamente à manutenção das estradas, apesar de se obter algum alcatrão, este não é 

suficiente para solucionar as necessidades que se verificam, ao mesmo tempo que a 

situação financeira não permite a aquisição de mais material.--------------------------------- 

Relativamente à situação exposta pelo eleito local José Delgado dos Santos acerca dos 

ecopontos, o presidente informou que se vai inteirar da situação para resolução 

imediata.---------------------------- 

Quanto à sinalética, o Presidente informou que vai inteirar-se da situação, e tomar 



conhecimento quanto à sua aplicação.-------- 

 

Relativamente ao problema das eólicas, o mesmo contínua sob alçada dos tribunais, 

apesar da pressão que o presidente da junta exerce junto do executivo camarário. 

Quanto aos terrenos baldios, não é uma situação fácil de resolver, estando dependente 

da acção judicial. A obra na praça Damasceno Campos, que tem sido adiada 

sistematicamente, está agora prevista iniciar no final de outubro, não houve diálogo com 

os comerciantes relativamente a este assunto. No que se refere ALEB, mantem-se a 

conversação com a Câmara Municipal de Alcobaça, que apesar de ser uma prioridade 

anda não há desenvolvimentos. Nos terrenos previstos para a ALEB existem umas 

sobreiras, que poderiam ser um impedimento para o concretizar, de acordo com os 

responsáveis do Parque Natural de Serra de Aire e Candeeiros, o parque esclareceu que 

essa situação não se coloca como um entrave.------------------------ 

Em relação à estrada do centro escolar o presidente esclareceu que surgiu um projecto 

para a construção de uma rotunda, mas seria necessário a aquisição de terrenos para 

viabilizar o mesmo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Face às novas competências o número de funcionários externos mantem-se mas 

encontram-se distribuídos em várias ocupações e locais dispersos.--------------------------- 

O deputado Nuno Ferreira, questionou o facto de no boletim “Confluência” distribuído 

pela Câmara Municipal de Alcobaça, fazer referencia a várias obras de pavimentação na 

zona norte do Concelho, inexistindo obras a sul do Concelho. O presidente alertou que 

estas obras a sul do concelho foram executadas em Setembro de 2013 período de 

campanha eleitoral.----------------------------------------------------------------------------------

Uma última inscrição por parte do deputado Jorge Boita para questionar sobre a 

Unidade de Saúde. A unidade de saúde e a ALEB , são projetos que estão previstos 

arrancar segundo indicações do Presidente da Camara de Alcobaça. Nomeadamente a 

Unidade de Saúde que está prevista arrancar no segundo semestre, embora a sua 

localização não reúna consenso.------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia dá por encerrado o primeiro ponto da ordem 

de trabalhos, questionando os presentes acerca da receção dos documentos que serão 

votados. A Assembleia respondeu afirmativamente.-------------------------------------------- 

Posto isto, foi colocada em votação a ata da Assembleia de Freguesia de 30 de junho de 

2014, que foi aprovada por maioria, com 3 abstenções da parte da bancada do PSD.------ 

Remetendo para alínea b) da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia dá a 

palavra a Executivo para que possa dar conta do realizado desde a última Assembleia de 

freguesia.--- 

Relativamente às atividades da Junta de Freguesia, o presidente da Junta relatou as 

actividades realizadas até à data, dando a conhecer as diferentes reuniões e eventos em 

que participou.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Finda a apresentação por parte do Executivo, a Presidente da Assembleia questiona a 

Assembleia se quer dirigir alguma pergunta ou pedir algum esclarecimento.------------- 



O deputado Nuno Ferreira, apontou como aspecto negativo a ausência de membros do 

executivo no evento realizado pelo CRP. Liseta Fialho do executivo esclareceu que 

esteve presente no domingo no evento, embora o deputado reiterasse, que seria mais 

importante a sua presença no sábado, na apresentação oficial.-------------------------------- 

O deputado Bruno Letra, reforçou a importância da reunião com os GIPS, esclarecendo 

o presidente que o processo de identificação dos proprietários dos terrenos é complexo, 

uma vez que envolve sigilo por parte da direcção geral de finanças, situação que na 

opinião do deputado Bruno Letra pode ser ultrapassada através da identificação dos 

proprietários dos contadores de água, através dos serviços municipalizados de alcobaça. 

O deputado Nuno Ferreira enalteceu a construção de uma rampa de acesso para 

deficientes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto estes pontos passamos à última alínea da ordem do Dia- proposta de Toponímia, o 

presidente da Junta de Freguesia, apresentou à assembleia a seguinte proposta de 

Toponímia Rua Charneca da Lagoa do Ferro – Moinhos Novos.----------------------------- 

Esta foi aprovada por maioria com três abstenções por parte do CDS.----------------------- 

O deputado Nuno Ferreira apresentou um voto de louvor aos três atletas Fábio Catarino, 

Rui Castelhano e Paulo Luís, que se destacaram no Futsal. Colocado à votação o voto 

de louvor foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

Finda a discussão de todas as alíneas do segundo ponto da ordem de trabalhos, a 

Presidente da Mesa da Assembleia declarou aberto o período aberto à população.--------- 

Registaram-se cinco inscrições.-------------------------------------------------------------------- 

A cidadã Celeste Nicolau, agradeceu à junta de freguesia pela realização desta 

assembleia fora das instalações da Junta. Mais uma vez referiu os seguintes aspectos 

que pretende ver resolvidos: a abertura do recinto da antiga escola primária para 

permitir que as crianças lá possam brincar; a aquisição da imagem da Nª Srª das Dores 

para que possa ser integrada no museu; a possibilidade da freguesia usufruir da vinda do 

gás natural; o mau cheiro que existe por detrás da escola Primária, relativamente a esta 

situação o presidente informou que já foram feitas diligências mas que nada foi 

encontrado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O cidadão Juventino Fialho Rocha, solicitou à junta a colocação de placas de 

identificação da localidade do Casal Leirião.---------------------------------------------------- 

O cidadão Luís Henriques, solicitou a colocação de uma placa de sinalização para o 

limite de velocidade 50km/hora.------------------------------------------------------------------- 

O cidadão José Machado Couto, manifestou o desagrado pela deslocalização da 

Assembleia fora da Junta, pois na sua opinião as instalações da junta são mais 

adequadas e será mais fácil à população deslocar-se á realização da mesma. 

O mesmo reforçou que não há necessidade de lombas no pavimento do lugar de 

Cabecinha, uma vez que a escola está encerrada, e que se opõe á monda química.-------- 

O cidadão Luís Mateus, agradece ao executivo a realização da Assembleia nas 

instalações da Associação, assim como à sua colaboração no realização do Campeonato 

Nacional de Ciclocross, agradeceu ainda a vinda da vereadora Inês Silva na cerimónia 



de entrega de prémios.--------------------------------- 

Solicitou ao presidente, a colocação de iluminação exterior na zona envolvente às 

instalações da associação e um voto de louvor aos atletas de Ciclocross, particularmente 

ao atleta Marco Sousa.------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta às questões colocadas pelos cidadãos, o presidente esclareceu que 

relativamente à sinalética, ele irá inteirar-se junto da comissão de trânsito de Alcobaça, 

bem como da vinda do Gás natural. 

A presidente da Assembleia de Freguesia em resposta ao cidadão José Machado Costa, 

informou que foi do entendimento da assembleia de freguesia deslocalizar algumas 

assembleias de forma a estar mais perto da população e a promover a participação da 

população que não tem possibilidade de se deslocar à Casa da Vila. Se um número 

considerável de cidadãos apresentar um requerimento manifestando a sua discordância 

com a deslocalização, a proposta será analisada. 

Por último foi lida e aprovada a minuta da ata com as respetivas deliberações. 

Declararam-se encerrados os trabalhos pelas vinte e três horas do dia vinte e nove do 

mês de setembro do ano de 2014.----------------------------------------------------------------- 

 

Anexos integrantes da Ata: 

I. Declaração da bancada do PS; 

II. Declaração da bancada do CDS; 

III. Ata n.º 5; 

IV. Relatório de atividade do presidente da junta 

V. Proposta de toponímia; 

VI. Votos de louvor 

 

 

 


