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ATA Nº 3 

 

 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 
SESSÃO ORDINÁRIA 

 

------Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, na sede da 

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, teve 

início a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1º PONTO – APRECIAÇÃO   E  VOTAÇÃO   DA   ATA  N.º  2  DA   ASSEMBLEIA   DE 

                               FREGUESIA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 2º PONTO – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE  

                            FREGUESIA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

------ À hora de abertura dos trabalhos havia quórum de acordo com a Lei e estavam 

presentes os seguintes membros que compõem a Assembleia de Freguesia, à exceção de 

três elementos: um elemento do Partido Socialista, na pessoa de Jorge Manuel Alves 

Faria e dois elementos do Partido Social Democrata, na pessoa de António Eduardo 

Almeida Gil Silva e João Arménio Soares Brito, os quais justificaram a sua falta 

atempadamente, sem pedido de substituição. ---------------------------------------------------- 

 Ezequiel Soares Estrada - Presidente -------------------------------------------------- 

 Rita Isabel Duarte Cebolais - 1ª Secretária -------------------------------------------- 

 Cristina Maria Pinheiro de Matos – 2ª Secretária ------------------------------------ 

 Mário André Balsa Gonçalves ---------------------------------------------------------- 

 José Martinho Ramos da Silva --------------------------------------------------------- 

 Irene da Fonseca Crispim --------------------------------------------------------------- 

 Isabel Maria Fonseca Gonçalves Campaniço ----------------------------------------- 

 António José Dias Canhoto ------------------------------------------------------------- 

 Manuel Nazaré Luís ---------------------------------------------------------------------- 

 João Ricardo Fernandes Frazão Moreira de Oliveira -------------------------------- 

------Tendo sido enviadas para esta Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, 

convocatórias individuais aos membros que a compõem, foram também afixados 

editais, em tempo, nos lugares públicos da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, com 

o anúncio do dia, hora e local da reunião e a respetiva Ordem de Trabalhos. -------------- 
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------ Em representação do Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima, estiveram presentes: o Presidente Manuel Pereira Bilreiro, o Secretário José 

David da Silva Ribeiro, o Tesoureiro Carlos Alberto Machado e as vogais Felisbela de 

Jesus Costelas Rodrigues Rolhas e Maria José Margarido Vaqueiro Lemos. ---------------

------ O Presidente da Assembleia iniciou a reunião cumprimentando os presentes, 

incluindo a comunicação social e  respetivos cidadãos. ---------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia iniciou a sessão e, de acordo com o 

Regimento no seu ponto 4 do artigo 36.º, colocou à disposição do público, pelo período 

máximo de quarenta e cinco minutos, para a intervenção do mesmo, durante o qual 

poderá apresentar questões relevantes de interesse para a Freguesia. ----------------------- 

------ Não havendo público presente na sessão, o Presidente da Assembleia passou ao 

período antes da Ordem do Dia, referindo-se ao expediente rececionado, solicitando à 

Primeira Secretária que passasse a ler a correspondência. ------------------------------------- 

------ Primeira Secretária, Rita Cebolais, tomou a palavra para informar ter sido 

rececionado um E-mail vindo do Secretariado da Presidência da Câmara Municipal do 

Entroncamento, o qual se dirigia ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, em 

resposta ao ofício AF003/2013 de 06/05/2013, o qual se referia ao Abaixo Assinado, 

apresentado na Assembleia de Freguesia anterior, pelos moradores da Rua Alexandre 

Herculano e que se dirigia, ao Presidente da Câmara, para que o mesmo intercedesse, 

junto do Comandante da Esquadra da P.S.P. do Entroncamento. ----------------------------- 

------ Dando continuidade à leitura da correspondência, a Secretária informou ter sido 

recebido um oficio vindo da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, 

em resposta ao oficio AF016/2013, o qual informava que o assunto exposto no mesmo 

não se enquadrava nas competências legais desse Organismo, informando ainda que 

tinha sido dado conhecimento da missiva à DGAL. -------------------------------------------- 

------ Oficio rececionado da Direção Nacional da Policia de Segurança Pública, 

referindo-se ao oficio e documento de Abaixo Assinado, anteriormente designado, o 

mesmo informava que tinham sido implementadas algumas medidas de reforço no 

patrulhamento no Bairro Frederico Ulrich, nomeadamente, no ordenamento do trânsito 

local. Informava também que, apesar de menos visíveis, encontravam-se a  decorrer 

algumas medidas de investigação e fiscalização policial, tendo resultado apreensões 

diversas e a detenção de alguns cidadãos. Garantiam ainda, que por parte da Polícia, 

tudo seria efetuado de modo a assegurar a estabilidade e segurança dos cidadãos, de 
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modo a melhorar a qualidade de vida dos mesmos, dentro das sus competências e dentro 

dos limites da Lei. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Referindo-se à Moção apresentada em sede de Assembleia de Freguesia, foi 

rececionada nos serviços um ofício da Câmara Municipal do Entroncamento, 

relacionado com a localização da nova Esquadra da P.S.P. com o seguinte teor: ---------- 

Compreendiam a preocupação dos cidadãos relativamente à falta de segurança existente 

no Bairro Frederico Ulrich, no entanto era competência do Ministério da Administração 

Interna decidir quanto à implementação da nova Esquadra da P.S.P., assim como a 

criação do Posto de Proximidade a ser implantado na Freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O Presidente da Assembleia deu continuidade à sessão, passando de imediato ao 

período antes da ordem do dia, o qual teria um período de sessenta minutos, de acordo 

com a Lei e o Regimento. -------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra ao elemento da Coligação Democrática 

Unitária, Manuel Nazaré Luiz. -------------------------------------------------------------------- 

 Coligação Democrática Unitária - Manuel Nazaré Luiz tomou a palavra dizendo 

que se congratulava com a limpeza temporária do terreno onde existiram as 

casas pré-fabricadas, embora não estivesse devidamente limpo. -------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu em seguida a palavra a um dos elementos do 

Partido Social Democrata, António Canhoto. --------------------------------------------------- 

 Partido Social Democrata - António Canhoto iniciou a sua intervenção dizendo 

não ter nada a acrescentar. ---------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu em seguida a palavra ao elemento do Bloco de 

Esquerda, José Martinho.--------------------------------------------------------------------------- 

 Bloco de Esquerda - José Martinho cumprimentou os presentes e disse que não 

tinha nada a apresentar. ---------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu em seguida a palavra ao elemento do Partido 

Socialista, na pessoa de Mário Balsa. ----------------------------------------------------------- 

 Partido Socialista – Mário Balsa cumprimentou os presentes e iniciou a sua 

intervenção dizendo que, apesar de durante os últimos quatro anos de mandato 

tenham sido de alguma forma atribulados, foram gratificantes. Referiu que sempre  

trabalharam em uníssono com a Câmara Municipal, tendo sido alcançadas 

decisões importantes, as quais influenciaram a vidas dos cidadãos para uma vida 

melhor, recordando duas situações, como já tinha sido referido: a questão do 
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Abaixo-Assinado, sobre a segurança no Bairro Frederico Ulrich, que embora não 

se encontrasse resolvida, melhorou e muito a qualidade de vida dos cidadãos que 

residem dentro e fora do Bairro; relembrou ainda a segunda decisão, amplamente 

discutida e aprovada pela Assembleia de Freguesia, no que se referia ao corte do 

espaço designado recreio da Escola Básica das Tílias, para a construção de uma 

rotunda. Concluiu, dizendo que os Órgãos Autárquicos, Junta de Freguesia e 

Assembleia de Freguesia, unidos, poderão trabalhar de modo meritório, a fim de 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. ---------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu em seguida a palavra a outro  elemento do 

Partido Socialista, na pessoa de Irene Crispim. ------------------------------------------------- 

 Partido Socialista – Irene Crispim cumprimentou os presentes e falando em seu 

nome e em nome da sua colega de bancada Isabel Campaniço, reforçou o que 

havia sido dito pelo seu colega Mário Balsa, pelo facto de que apesar de ter 

havido momentos menos bons durante os quatro anos de mandato, dever-se-ía  

tirar alguns proveitos dos mesmos e congratulavam-se por ter havido também 

situações meritórias no trabalho desenvolvido pela Assembleia de Freguesia, 

sendo este Órgão o porta voz dos cidadãos da Freguesia, na defesa dos seus 

interessses. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Concluiu, dizendo que lamentava que outros assuntos, como era o caso da 

implementação de uma Esquadra da P.S.P. na Freguesia, sendo a mesma denotada 

de uma população com alguns riscos de falta de segurança e, por outro lado, com 

maior densidade populacional, não tivesse sido possível levar a "bom porto" essa 

petição, não sendo a mesma da alçada das Autarquias. --------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia questionou os presentes se mais algum 

elemento com representatividade pretendia manifestar-se.------------------------------------- 

------ O Presidente deu por encerrado o período antes da ordem do dia, passando-se de 

imediato ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------- 

------ 1º Ponto - Apreciação e Votação da Ata nº 2 da Assembleia de Freguesia --------- 

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra a um dos elementos do Partido 

Socialista, Irene Crispim.--------------------------------------------------------------------------- 

 Partido Socialista – Irene Crispim disse que, em relação ao Ponto um, nada 

tinham a acrescentar. ----------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu em seguida a palavra ao elemento do Bloco de 

Esquerda, José Martinho.--------------------------------------------------------------------------- 
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 Bloco de Esquerda - José Martinho, disse nada ter a acrescentar. ---------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra ao elemento da bancada do Partido 

Social Democrata, João Oliveira. ----------------------------------------------------------------- 

 Partido Social Democrata – João Oliveira, disse nada tinha a acrescentar. ---------- 

------ O Presidente da Assembleia deu em seguida a palavra ao elemento da Coligação 

Democrática Unitária, Manuel Nazaré Luiz. ---------------------------------------------------- 

 Coligação Democrática Unitária - Manuel Nazaré Luiz, disse nada ter a opor à sua 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia colocou de imediato à apreciação e votação a ata 

número dois da reunião da Assembleia de Freguesia, a qual foi aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia passou ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos. ---- 

------ PONTO 2 - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE 

FREGUESIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra a um dos elementos da Coligação 

Democrática Unitária, na pessoa de Nazaré Luiz. ----------------------------------------------- 

 Coligação Democrática Unitária – Nazaré Luiz, disse nada ter a acrescentar. ------- 

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra a um dos elementos do Partido Social 

Democrata, na pessoa de João Oliveira. ----------------------------------------------------------- 

 Partido Social Democrata – João Oliveira, disse nada ter a acrescentar. -------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra ao elemento da bancada do Bloco de 

Esquerda, José Martinho. --------------------------------------------------------------------------- 

 Bloco de Esquerda – José Martinho, disse nada ter a comentar sobre a Informação 

Escrita do Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia deu a palavra a um dos elementos do Partido 

Socialista, Mário Balsa.----------------------------------------------------------------------------- 

 Partido Socialista – Mário Balsa disse que, por parte da sua bancada, nada havia a 

acrescentar. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia questionou os presentes se mais algum elemento 

gostaria de intervir. Não havendo, o mesmo solicitou ao Presidente da Junta que tomasse 

a palavra, a fim de o mesmo se poder pronunciar sobre a sua Informação Escrita. --------- 

------ O Presidente da Junta de Freguesia, iniciou a sua intervenção dizendo que não 

tendo havido nenhum pedido de esclarecimentos sobre o que estava na sua Informação 

Escrita, passava a informar que em virtude de ser a última sessão da Assembleia de 
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Freguesia do mandato que estava a terminar, gostaria de informar que o saldo financeiro 

da Junta de Freguesia termina com um valor positivo, na ordem dos vinte e oito mil 

euros, aproximadamente, havendo ainda por receber verbas do Centro de Formação de 

Tomar, pelo aluguer de salas, na ordem dos mil e duzentos euros; verbas vindas dos 

contratos CEI, pelo Centro de Emprego de Torres Novas e do Município, ao abrigo do 

Protocolo de Delegação de Competências, com um valor aproximado de cinco mil euros. 

Disse, ainda, que existia, em depósito a prazo, um montante de nove mil euros. ----------- 

------ Continuando no uso da palavra, disse que o seu Executivo poderia teria ter feito 

mais obra, ou melhor, mas fizeram o que podiam dentro das competências atribuídas, 

tendo mesmo, em alguns aspetos, efetuado mais do que havia sido proposto no Plano de 

Atividades apresentado no inicio do ano. Um exemplo, foi a recuperação da Capela do 

Cemitério, a qual foi recuperada, a nível do telhado, reboco e pintura, estando a faltar a 

substituição das janelas. Essa obra fez parte de uma iniciativa do seu Executivo e teve a 

aprovação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

------ Disse, ainda, terem sido instalados em pontos estratégicos e em zonas de entrada na 

Freguesia, cinco Totens, com informação útil para quem visita a Freguesia. Era sua 

intenção utilizar uma das partes dos totens para colocar um mapa da Freguesia. 

Continuou a sua informação dizendo terem sido reparados cerca de dez bancos de 

jardim, na Praceta da Fraternidade e outros cinco bancos em pequenos espaços, onde já 

existiam bancos, estando os mesmos partidos. ---------------------------------------- 

------ Terminou a sua intervenção, expressando a sua satisfação pelo trabalho 

desempenhado em prole da Freguesia, dizendo que havia muito para se fazer, mas 

congratulava-se com o desempenho de trabalho praticado pelo seu Executivo e, tendo 

em conta que a Freguesia é muito recente, com apenas oito anos, considerou que já 

muito se tinha feito, mas que muito ainda ficaria por fazer. Desejava que os sucessores 

autarcas se dedicassem à causa, mesmo tendo consciência que as competências das 

Juntas de Freguesia eram muito limitadas. -------------------------------------------------------- 

------ Depois de terminados os esclarecimentos efetuados pelo Presidente da Junta de 

Freguesia, o Presidente da Assembleia colocou de imediato à apreciação dos presentes, a 

votação da Aprovação em Minuta da presente ata, para que a mesma pudesse produzir 

efeitos imediatos, tendo obtido a concordância dos mesmos, por unanimidade -------------

------- APROVAÇÃO EM MINUTA: - “Nos termos do nº 3 do Art.º 92º, da Lei nº 

169/99, de18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. - 

------  Apreciação e votação da ata número três da Assembleia de Freguesia.-------------- 
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------ Aprovado por Unanimidade, a ata número três, de dezanove de setembro de dois 

mil e treze. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia terminou a sessão agradecendo a todos os elementos 

presentes, agradecendo às funcionárias que estiveram sempre presentes e 

desempenhando um trabalho de qualidade, agradecendo a presença assídua do senhor 

jornalista do jornal "Notícias do Entroncamento" e, ainda, ao colaborador de som, 

Fernando Murcela, que sempre se disponibilizou para facilitar o bom desempenho 

acústico das sessões. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão pelas vinte e 

duas horas e trinta cinco minutos. Para constar se lavrou a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Jacinta de Fátima Ferreira 

Pinheiro, assistente técnica, que a lavrei. -------------------------------------------------------- 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 

 


