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ACTA Nº 4 (*) 
 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 

------ Aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis, na sede da Freguesia 

de Nossa Senhora de Fátima, pelas vinte e uma horas, e dez minutos, realizou-se a Sessão 

Extraordinária da Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------- 

------ PONTO ÚNICO – ACEITAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA 

IMPLANTAÇÃO DA FUTURA SEDE DA FREGUESIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 

DOADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO – Ao abrigo da alínea l)nº 

1 art. 17º da Lei 169/99 de 18 de Setembro com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os seguintes membros que compõem a 

Assembleia de Freguesia à excepção da 1ª Secretária Liliana D’Assunção Gata Gaspar, a qual 

justificou a sua falta em devido tempo. -------------------------------------------------------------------- 

▪ António José Dias Canhoto – Presidente ------------------------------------------------------ 

▪ Amândio Fernandes Pinto – 2º Secretário ----------------------------------------------------- 

▪ Henrique da Cunha Pereira ---------------------------------------------------------------------- 

▪ José Fernando da Conceição Farinha Pereira ------------------------------------------------- 

▪ Fernando de Matos Lopes ----------------------------------------------------------------------- 

▪ Daniel Ferreira Gaspar --------------------------------------------------------------------------- 

▪ Vergílio do Rosário Rafael ---------------------------------------------------------------------- 

▪ Maria de Fátima Conde Búzio Mendes Duarte ----------------------------------------------- 

▪ Carlos Jorge Raposo Costa ---------------------------------------------------------------------- 

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

▪ Pedro Miguel Nunes da Silva ------------------------------------------------------------------- 

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

------ Tendo sido enviadas para esta Sessão Extraordinária 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 respectiva ordem de trabalhos. ---------------------------------------------- 

 

(*) A acta número quatro, corresponde à anterior acta número sete. 
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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 e o Secretário José David da Silva 

Ribeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia deu inicio aos trabalhos, começando por dar as 

boas noites aos presentes e, em seguida, deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, para 

que o mesmo esclarecesse a necessidade urgente da convocação da referida sessão 

extraordinária. O Presidente da Junta de Freguesia começou, por dizer que era urgente a 

aceitação por parte da Assembleia de Freguesia, e assim dar cumprimento à Lei, possibilitando 

em tempo útil efectuar a escritura do terreno doado. -----------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia, a título excepcional, deu a palavra a um 

elemento do Partido Socialista na pessoa do Senhor Fernando Matos Lopes, o qual informou 

que a sua bancada, tinha uma proposta a entregar à mesa, caso fosse aceite pela mesma. ----------

------ O Presidente consultou os presentes sobre a aceitação da mesma, os quais ao terem 

conhecimento do seu conteúdo, aceitaram por unanimidade a referida proposta. --------------------

------ Em seguida Fernando Matos Lopes leu a proposta, a qual se passa a transcrever: ------------ 

------ Proposta: Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia Nossa Senhora 

de Fátima, Concelho do Entroncamento. ------------------------------------------------------------------

------ Considerando o momento difícil porque está a passar o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal do Entroncamento, notável cidadão e autarca, os eleitos do Partido Socialista nesta 

Assembleia de Freguesia, propõem um voto de solidariedade e de rápido restabelecimento do 

estado de saúde do Senhor Dr. Mora Leitão. --------------------------------------------------------------

------ A ser aprovada esta proposta, que seja dado conhecimento ao Senhor Dr. Mora Leitão, 

Assembleia Municipal do Entroncamento e Câmara Municipal do Entroncamento. ----------------

------ Os elementos do Partido Socialista: -----------------------------------------------------------------

------ Henrique da Cunha Pereira ---------------------------------------------------------------------------

------ José Fernando da Conceição Farinha Pereira -------------------------------------------------------

------ Fernando de Matos Lopes -----------------------------------------------------------------------------

------ Daniel Ferreira Gaspar ---------------------------------------------------------------------------------

------ Entroncamento, 22/11/2006 ---------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia perguntou aos presentes, se a mesma tinha a 

aceitação unânime, ao qual todos responderam, estarem plenamente de acordo. --------------------

------ De imediato passou-se ao Ponto único da ordem de trabalhos: --------------------------------

------ Aceitação de uma parcela de terreno para implantação da futura Sede da Freguesia 

Nossa Senhora de Fátima, doado pela Câmara Municipal do Entroncamento. -------------------

------ Em seguida, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra a um elemento do 

Partido Socialista, Henrique da Cunha Pereira, o qual declarou, não poderem estar contra de 

forma alguma com a doação feita por parte da Câmara Municipal, uma vez que a referida 
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aceitação permite o avançar o mais célere possível com a construção da futura sede, sendo por 

eles apoiada inteiramente. De imediato, dirigiu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia no 

sentido de questionar se o mesmo tem alguns projectos para angariação de fundos para a 

construção da referida obra, agradecendo que, logo que o projecto se encontre elaborado fosse 

disponibilizado aos membros da Assembleia de Freguesia, a consulta do mesmo, afim de 

poderem dar alguma sugestão, antes do mesmo ser dado como concluído ---------------------------

------ O Presidente deu a palavra ao porta voz da Coligação Democrática Unitária, Manuel 

Nazaré Luís, o qual declarou estar de acordo com a aceitação da doação do terreno para a 

construção da nova Sede da Freguesia. Ainda no uso da palavra, fez uma chamada de atenção, 

alegando de que a convocatória deveria ter sido entregue com mais tempo de antecedência. ----- 

------ Em seguida, o Presidente deu a palavra a um elemento do Bloco de Esquerda, Fátima 

Búzio, a qual disse estar de acordo com a aceitação da referida doação para construção da Sede. 

Continuou ainda, acrescentando, não estar de acordo com o texto da acta do executivo da Junta 

de Freguesia, onde se lê “generosa oferta”, “tão belo presente”, em virtude de não ser um tipo de 

linguagem que se deve utilizar numa acta, achando-a inadequada e reportando-a a tempos 

antigos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em seguida, pediu a palavra outro elemento do Bloco de Esquerda Vergílio Rosário 

Rafael, o qual começou por perguntar se foram feitas averiguações, no que diz respeito a outros 

locais, para a implantação da Sede de Freguesia, achando no seu entender que o referido espaço 

não é visível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, o Presidente deu a palavra ao porta voz do Partido Social Democrata, Carlos 

Costa, o qual declarou estarem de acordo, aceitando a referida localização, uma vez que é doado 

pela Câmara Municipal. Podem existir outros terrenos mais bem localizados mas, como diz o 

velho ditado “a cavalo dado não se olha o dente”, há que aceitar, visto ser uma mais valia para a 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia tomou a palavra, começando por pedir desculpas 

quanto ao atraso da convocatória, afirmando que no futuro não voltará a acontecer.----------------

------ Acrescentou ainda, que eventualmente poder-se-ia encontrar outro espaço mais visível, e 

melhor posicionado, mas uma vez tratar-se de uma doação por parte da Câmara Municipal, há 

que aceitar e dar continuidade ao referido projecto.------------------------------------------------------

------ Dando a palavra ao elemento do Bloco de Esquerda, Vergilio Rosário Rafael, o mesmo 

adianta que lhes parece haver uma certa pressa na construção da referida Sede, pois existem 

locais na Freguesia, que em breve irão sofrer alguma requalificação, como exemplo o “Bairro 

Frederico Ulriche” e aí poderiam eventualmente estarem mais perto da população. Porquê 

hipotecar um edifício público, que os nossos filhos amanhã viriam a orgulhar-se? Normalmente 

estes organismos públicos existem em locais mais arejados. -------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia tomou a palavra, alegando que o dinheiro que se 
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gasta mensalmente com a locação da actual Sede, é prejuízo para a Freguesia, assim, os anos 

que teríamos de esperar para a requalificação do referido “Bairro”, provavelmente seria um 

montante que daria para a construção de um piso. -------------------------------------------------------

------ Fátima Búzio toma de novo a palavra e acrescenta que não deve ser esquecido, as 

acessibilidades para os deficientes, fora e dentro do edifício. ------------------------------------------

------ Em seguida, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de 

Freguesia, o qual começou por responder aos elementos do Bloco de Esquerda: no que diz 

respeito às acessibilidades está tudo previsto, dentro e fora do edifício, pelas regras actuais; 

quanto à localização do mesmo, seria bom que a Sede da Freguesia ficasse localizada tal qual 

como se encontra a Sede do Concelho, mas, situando-se numa rua secundária a qual está em 

desenvolvimento, terá um bom parque de estacionamento e claro, se é doado pela Câmara há 

que aceitar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que diz respeito à angariação de fundos para a construção do edifício, segundo a lei 

vamos ter direito a sessenta mil euros, o que não chega. O restante irei iniciar contactos, 

consciente de que a lei não nos permite endividar a médio ou longo prazo. -------------------------- 

------ Quanto ao Projecto, logo que o mesmo se encontre elaborado, será de imediato 

apresentado em Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Presidente da Assembleia de Freguesia colocou o referido ponto da ordem 

de trabalhos à aceitação dos elementos da respectiva Assembleia, o qual foi aceite por 

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

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

horas e cinquenta minutos, e para constar se lavrou a presente acta, que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim Maria Palmira Beato Cardoso Garcia 

Domingues, assistente administrativa principal, que a lavrei. ------------------------------------------

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


