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––––Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 

horas e trinta minutos, reuniu no Salão dos Bombeiros Voluntários da 

Pampilhosa, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Pampilhosa, 

sob a presidência de Joana Isabel Martins Rigueiro de Sá Pereira, coadjuvada 

pela primeira secretária Fátima Luís e pelo segundo secretário Vítor Glória, com 

a seguinte ordem de trabalhos: período destinado à intervenção do público; 

período antes da ordem do dia; relativamente ao período da ordem do dia: ponto 

um – votação da ata da sessão anterior; ponto dois – prestação de informações 

pela Presidente de Junta;––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Além dos elementos da mesa, marcaram presença os seguintes elementos: 

do PS, Vítor Matos e Vítor Quinteiro; da CDU, António Neves e da Coligação 

Juntos Pelo Concelho da Mealhada, Marlene Lopes, Magda Bonifácio e Carlos 

Rodrigues.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Período destinado à intervenção do público – Não se registaram 

intervenções.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Período antes da ordem do dia – António Neves iniciou este ponto 

referindo que a responsabilidade enquanto membro desta Assembleia de 

Freguesia sempre se pautou pela dignificação das instituições, concretização do 

poder local democrático. O eleito da CDU fez um balanço positivo do seu 

mandato, evidenciando que houve propostas que apresentou ao longo do 

mandato que foram acolhidas pelo Executivo, mas lamentou o facto de muitas 

não terem sido. Finalizou a sua intervenção referindo que atendendo aos parcos 

recursos da Junta de Freguesia as propostas que foi fazendo foram responsáveis 

e criteriosas.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Marlene Lopes solicitou a palavra neste ponto, transcrevendo-se a sua 

intervenção, atento requerimento nesse sentido:––––––––––––––––––––––––– 
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«Queria começar por fazer algumas considerações neste final de mandato.  Mais 

um mandato de um executivo PS que chega ao fim e muito pouco ou nada se 

fez nesta freguesia. Mais quatro anos de estagnação, de promessas não 

cumpridas, de projetos por realizar.––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

As rotundas das duas principais entradas na vila ficaram por arranjar; a entrada 

sul por melhorar; a requalificação do espaço junto à Adelo não existiu; o percurso 

pedestre nem para o papel foi, cremos nós, muito menos a sua colocação em 

roteiros turísticos; o espaço de lazer junto ao rio de Cima não foi concretizado e 

nem tivemos conhecimento de  quaisquer estudos de projetos para a 

beneficiação das ligações das Ruas de Valdoeiro, Três Pinheiros e Joaquim 

Pires à Rua do Alto Areal; o trânsito na Pampilhosa Alta continua por regular e 

bolsas de estacionamentos não vimos nenhuma. E tudo isto estava referido no 

programa eleitoral deste executivo.–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fizeram alguma coisa? Sim, fizeram! Vejamos: o atendimento ao freguês; 

adquiriram uns bancos; limparam cemitérios; cortaram umas ervas; parece que 

transferiram a Biblioteca (bem, biblioteca não, os livros, porque uma biblioteca é 

muito mais do que uma amálgama de livros e um logótipo colado na fachada), 

mas apenas no último mês do mandato, porque será? Há quanto tempo estava 

disponível o mesmo local? Todos sabemos! Devo acrescentar ainda o centro de 

Recolha de Monstros (que não foi uma promessa, mas um aproveitar de ideia de 

uma freguesia vizinha) e conseguiram uma casa de banho no Jardim Público! 

Só que está fechada! Para que serve uma casa de banho fechada?–––––––––– 

Acrescento ainda o seguinte: Na sessão do dia vinte e oito de junho, a senhora 

presidente disse que tinham sido iniciados os trabalhos de melhoramento do 

telhado e dos sanitários do parque do Canedo. (Pode ler-se na ata que 

aprovaremos adiante) O telheiro podemos confirmar que está reparado, mas as 

casas de banho não conseguimos, pois estão fechadas a cadeado.  Estão 

fechadas para não se estragarem à semelhança da casa de banho do jardim da 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

ATA 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PAMPILHOSA 

 

Página 3 de 16 
 

Pampilhosa ou estão tão estragadas que o melhor é estarem fechadas para 

ninguém ver? E as mesas e bancos partidos? E o gradeamento de madeira que 

está com falhas e pode ser um perigo ali ao lado da linha férrea?–––––––––––– 

O mês de dezembro de 2019 já lá vai há muito tempo, foi a data em que a 

senhora presidente disse que o parque ia ser intervencionado. Passaram dois 

anos. E já que falo em datas, acrescento outra: setembro de 2019. Nessa altura 

foi-nos dito aqui que o projeto para obras de melhoramento da entrada sul estava 

no gabinete de obras da câmara e fomos informados que ia haver uma 

contratação em regime de empreitada para as duas rotundas, a saber, do Barro 

e do Ferroviário. Nesta mesma ata, se escreve que diversas fontes vão ser 

limpas e pintadas. Parece-nos que das cerca de uma dezena de fontes da 

freguesia, foram limpas duas e nenhuma foi pintada. Qual a explicação? Já 

agora, que fonte é aquela que aparece na página de rosto do Site da Junta? Não 

conseguimos encontrar! E por falar em Fontes, fomos ao rio de Cima e quase 

nem conseguimos aceder às escadas laterias, tal era o tamanho das ervas.––– 

A Pampilhosa merecia mais, as pessoas mereciam mais. Depositaram confiança 

em vós e foram totalmente defraudados.––––––––––––––––––––––––––––––– 

Enquanto elementos desta Assembleia, nestes 4 anos fomos exigindo obra, 

dando sugestões, emitindo opiniões, fomos sinalizando situações, solicitámos 

informações, propusemos melhorias… Quem tinha de fazer alguma coisa não 

éramos nós. Quem tinha de fazer alguma coisa, não fez!–––––––––––––––––– 

E a terminar, queria saber o ponto da situação da situação de que dei conta à 

senhora presidente, relativamente ao estado de total degradação e falta de 

limpeza de dois abrigos, vulgo paragem de autocarros, junto à EB2 da 

Pampilhosa. Segundo a Lei 75/2013, artigo 16ª, alínea Z, promover a 

conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia, esta é uma 

competência das Juntas de Freguesia. As aulas começam para a semana. Muito 

obrigada!»––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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––––De seguida, Magda Bonifácio pediu a palavra, transcrevendo-se a sua 

intervenção, atento requerimento nesse sentido:––––––––––––––––––––––––– 

«Eis que chegámos à última Assembleia de Freguesia com este executivo. 

Chegados aqui, seria bom podermos, todos juntos, celebrar as boas práticas, as 

boas iniciativas, enfim a boa obra realizada por este executivo. Não me seria, de 

todo, difícil fazê-lo, embora hoje esteja do lado da oposição, uma vez que tudo o 

que for bom para esta terra que me viu nascer, será sempre, mas sempre bom 

para mim, independentemente de quem o faça. Foi com esse compromisso, com 

essa premissa que me juntei a este projeto. Fazer, ajudar, participar, contribuir 

para melhorar esta terra, que em tempos foi tão atrativa para tantos, foi o que 

me motivou a abraçar o projeto dos Juntos pelo Concelho da Mealhada. No 

entanto, e lamentavelmente, não posso parabenizar este executivo. Foram 

quatro anos estéreis de inovação, de fracasso total, quatro anos de projetos de 

papel, quatro anos de promessas contantes e sucessivamente adiadas e nada, 

ou pouco, muito pouco foi feito por esta terra que todos dizemos amar. Daí que 

os parabéns que muito gostaria de estar aqui, hoje, a endereçar-vos se 

substituam por lamentos.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A coligação Juntos pelo Concelho da Mealhada é de lutar, e nunca nos deixámos 

esmorecer pelas respostas invariáveis que nos foram dando: “Não é da 

competência da Junta, mas sim da Câmara Municipal da Mealhada”. Por isso, 

em todas as Assembleias, demos sugestões que vimos, uma após outra, não 

serem aceites, com a desculpa quase constante de “não é da nossa 

competência”. Isto fez-me pensar que as Juntas de Freguesia afinal são de 

pouca utilidade, sendo se calhar mais proveitoso para os cofres do Município a 

sua fusão, ou quiçá a sua total extinção, já que pouco ou quase nada podem 

fazer pela sua freguesia, (entenda-se a ironia, acho que as Juntas são bastante 

importantes, desde que assertivas e com garra de lutar por mais, sempre que 

não se virem acompanhadas pelo Município). Este pensamento levou-me a um 
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outro, questionei qual o papel da Câmara Municipal da Mealhada, já que pouco 

apoiou esta Junta, deixando obra por realizar em quase toda a freguesia, em prol 

das pessoas que tanto defende.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Como me têm vindo a ouvir dizer, não sou política, sou coração, mas hoje com 

o coração triste por ver a minha terra abandonada, parada no tempo, reduzida a 

um marasmo total e absoluto, tenho uma perspetiva diferente, todos somos 

políticos, e fazemos política em todos os nossos atos, basta decidirmos colocar 

um papel para o chão ou não. O meu dever cívico é lutar por uma proximidade 

e envolvência com a minha comunidade e ao decidir dar a cara por um projeto 

temos que saber encará-lo no momento da sua avaliação. Assim, o trabalho que 

foi feito pela coligação Juntos pelo Concelho da Mealhada foi participativo, 

reivindicativo, interventivo, lutador, mas caiu sempre naquelas respostas que nos 

deram: “Não é da nossa competência”. Chegámos mesmo a sentir a frustração 

de nada conseguirmos contra esta larga maioria, a ver as nossas sugestões 

serem rejeitadas.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Quanto ao projeto em que me incluo, parabenizo-o, não me envergonho dele, 

envergonho-me sim, de ele ter encontrado uma parede muda, surda, estéril que 

sempre barrou qualquer sugestão nossa, escondendo-se no descartar da 

responsabilidade, colocando-a sempre na competência camarária.–––––––––– 

O dinheiro, esse vil elemento, ou a falta dele, tantas vezes acusado de ser o 

causador da falta de obra, também foi sendo a desculpa usada por vós, desculpa 

essa que caiu por terra no dia em vocês aprovaram, por “larga maioria” a 

aquisição de uma Monografia da terra, sendo esta importante, não era de todo o 

mais importante no momento para a nossa terra, onde tiveram a ousadia de 

comprometer os cofres do futuro executivo, já que esse pagamento será feito 

durante os próximos 4 anos, se não me falha a memória. Quando também me 

tentaram convencer que existir “superavit” é uma mais valia para um executivo, 
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a mim não me convencem quando a obra é praticamente inexistente, por isso 

nem aqui vos posso parabenizar.––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Assim, hoje, lamento toda a ação deste executivo e creio que será de vergonha 

a avaliação que farão do vosso mandato.––––––––––––––––––––––––––––––– 

Não posso terminar, sem referir três assuntos que me são particularmente caros: 

Jardim público: com WC, tal como sempre reivindicámos, mas fechado, pelo 

menos até ao momento, assim, lamento, mas não serve de nada as pessoas da 

freguesia, ou os possíveis visitantes, apenas serve de poluição visual, já que 

ficou alocado num sítio estrategicamente mau. O parque infantil que, além de 

continuar, após as obras, mal alocado, continua com equipamentos 

desajustados, servindo apenas para algumas pessoas, as muito pequeninas, até 

aos três anos, nada contra, mas seria benéfico alargar o uso a idades superiores; 

Estacionamento na Baixa: que dizer? Nada, pois nada foi feito para que ele 

exista, nem mesmo qualquer coisa de caráter temporário, pelo menos até que 

as obras do Mercado, se concluam. Nada foi feito para que não se perca o pouco 

comércio local que, teimosamente, vai resistindo a toda a falta de apoio desta 

Junta e da Câmara Municipal da Mealhada; –––––––––––––––––––––––––––– 

Biblioteca nº 52: queria falar um bocadinho da biblioteca da Pampilhosa. Na 

sessão de junho de 2018, já lá vão 3 anos, foi por nós, Coligação, referido que a 

biblioteca só poderia ser mesmo o parente pobre das bibliotecas. Estávamos a 

referir-nos à localização. Nessa altura lamentámos o local onde ela se mantinha 

e a falta de dinamização. Em setembro do mesmo ano, foi referido em 

assembleia que havia intenção de mudar a biblioteca. Mais tarde, continuámos 

a perguntar pela biblioteca e qual seria o local para onde faziam intenção de a 

deslocalizar.  A sugestão que demos por várias vezes era o Mercado Municipal. 

Na sessão de 3/05/2021, eu própria, em nome da Coligação, voltei a referir-me 

à biblioteca frisando a necessidade de ela ter instalações adequadas, sugerindo 

a utilização das instalações do multibanco, instalações essas que estão a ser 
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pagas por todos nós estando subaproveitadas, acabei mesmo por dizer até que 

me oferecia para ajudar a fazer a transladação da mesma, uma vez que a pobre 

biblioteca está praticamente moribunda, se é que podemos chamar biblioteca a 

todos aquele amontoado de livros. Hoje, fico feliz por saber que aproveitaram 

uma ideia nossa e já antiga, que apesar de ter sido sempre rejeitada por este 

executivo, acabou por ser exequível, folgo em sabê-lo, que momento tão perfeito 

este para exequibilidade do projeto! No entanto, gostaria de ver referido que 

tivemos alguma influência nessa decisão de deslocar a biblioteca para um local 

condigno, com sugerimos algumas vezes. Ainda bem que, se bem que tarde a 

nosso ver, ao menos esta proposta foi bem acolhida por vós.––––––––––––––– 

Sem mais, queria apenas dizer para terminar que, se eu pertencesse ao vosso 

projeto, hoje e depois de uma avaliação ponderada e honesta como sempre faço 

na minha vida profissional e pessoal também, teria vergonha de ter feito parte 

desse projeto desastroso. Como não faço e faço parte de outro, que também foi 

objeto da minha avaliação, concluo que estou orgulhosa de fazer parte do projeto 

Juntos pelo Concelho da Mealhada, não me envergonhando em nenhum 

momento de lhe pertencer.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Muito obrigada!»–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Carlos Rodrigues pediu a palavra, transcrevendo-se a sua intervenção, 

atento requerimento nesse sentido:––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

«Pouco há a acrescentar ao diagnóstico efetuado pelas minhas colegas de 

bancada sobre o não trabalho deste executivo já defunto e de um final de 

mandato que nos deixa em primeiro uma sensação de alívio, porque acabou, e 

em segundo uma enorme frustração por mais 4 anos de atraso e estagnação a 

que nos condenaram.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

No entanto deixo aqui registados alguns apontamentos, que espelham o balanço 

de fim de mandato, que em nosso entender são fundamentais.–––––––––––––– 
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Nós, membros eleitos da Coligação Juntos pelo Concelho da Mealhada, fomos 

ao longo deste mandato, apesar de sabermos que lutávamos contra uma maioria 

na Assembleia de Freguesia, uma voz ativa na defesa da Freguesia e da sua 

população, trabalhamos sempre a pensar na melhoria das condições de vida das 

pessoas, ouvindo os seus anseios e os seus desgostos. Procurámos sempre ser 

um contraponto a este marasmo a que fomos condenados por este executivo.– 

Reivindicamos obra, fomos alertando para o que estava mal e propusemos 

melhorias, no fundo, procuramos sempre que este executivo e a maioria que o 

suporta tivessem um rasgo, que saíssem desta inércia.  Batemos sempre contra 

uma parede, uma parede de silêncios coniventes e votos concertados em defesa 

do partido que os suporta.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Somos efetivamente diferentes, diferentes na forma de estar na política, de 

trabalhar focados no bem-estar da nossa comunidade.–––––––––––––––––––– 

Para nós as pessoas não são um mero slogan de campanha, que se vai 

utilizando de 4 em 4 anos, e que depois são descartadas no resto do tempo. 

Para nós elas contam sempre, todos os dias.–––––––––––––––––––––––––––– 

Para nós as pessoas não são um mero joguete que se possa utilizar em prol das 

nossas ambições, dando-lhe esperança numa vida melhor somente no último 

mês de mandato, quando tudo lhes é oferecido e as promessas aparecem em 

catadupa.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A comunidade já percebeu que são enganados, por isso surgem aquelas frases 

do tipo “devia haver eleições todos os anos” ou de que “os políticos são todos 

iguais”, “só querem ir para lá e depois não fazem nada”.––––––––––––––––––– 

São mandatos como este, os verdadeiros responsáveis pelo afastamento dos 

cidadãos da política, contribuindo para o descrédito daqueles que se propõe a 

atos eleitorais de forma séria e honesta, sem populismos bacocos e em prol do 

bem comum.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Como é possível não terem cumprido praticamente nada do vosso programa 

eleitoral de 2017, e agora os mesmos, só trocados na ordem das listas, virem 

dizer, que vão colocar as pessoas em primeiro. A sério? Tenho uma dúvida. 

Conseguem olhar as pessoas nos olhos quando dizem estas coisas?–––––––– 

Recusamo-nos a aceitar este estado de coisas. Porque somos efetivamente 

diferentes. Porque temos palavra, temos respeito pelos nossos eleitores, mas 

também por aqueles que não votando em nós, confiam e esperam ser 

dignamente representados pelos seus eleitos.––––––––––––––––––––––––––– 

Para que serve uma Junta de Freguesia se não procura resolver os problemas 

dos seus fregueses? Connosco as pessoas vão ser ouvidas e deixam de ter 

como resposta aos seus problemas um encolher de ombros e respostas do tipo 

“Não é da nossa responsabilidade” “Não temos dinheiro para isso” ou “Vou 

encaminhar para quem de direito”. Se uma Junta for só para isto para que serve? 

Se eu fosse responsável por um mandato como este, por uma desgovernação 

destas, estivesse no executivo ou na assembleia, pedia desculpa às pessoas, 

por ter traído a sua confiança e saía de cena… sim retirava-me.––––––––––––– 

Concluo a minha intervenção, com pequenos excertos do discurso da Sr.ª 

Presidente de Junta Rosalina Nogueira, na sua tomada de posse em 19 de 

outubro de 2017, que reforça o quanto foram vãs as suas promessas. Disse na 

altura, o seguinte:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

“Os próximos 4 anos serão anos de trabalho, comprometendo-nos a cumprir o 

programa que apresentamos. Propomo-nos a ser atentos, dedicados e assumir 

os compromissos a que nos propusemos.–––––––––––––––––––––––––––––– 

Não podemos esquecer os jovens e os menos jovens, ter uma atitude de defesa 

e manutenção dos serviços públicos da freguesia… Tornar a freguesia bonita, 

intervindo nos espaços verdes e urbanos”–––––––––––––––––––––––––––––– 
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Sr.ª Presidente, Sr. Secretário, Sr. º Tesoureiro, Senhores membros do partido 

Socialista na assembleia de Freguesia, o que fizeram, ou melhor o que não 

fizeram, só pode ser classificado como enganar as pessoas.––––––––––––––– 

E o que torna ainda tudo mais gravoso é o facto desta postura ser recorrente ao 

longo dos anos e dos vários executivos do Partido Socialista que estiveram á 

frente da freguesia.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A democracia é verdadeiramente exercida no ato do voto. Mas para isso 

precisamos de pessoas com acesso a informação credível e politicamente séria, 

de pessoas que confiem nas instituições e que acreditem que aquilo que lhe está 

a ser prometido seja efetivamente cumprido.–––––––––––––––––––––––––––– 

Por tudo o que foi dito anteriormente, é evidente que este executivo nada 

contribuiu para a qualidade da Democracia.»–––––––––––––––––––––––––––– 

––––Vítor Matos interveio felicitando o executivo da Junta de Freguesia pelo 

trabalho desenvolvido ao longo dos quatro anos, considerando a dificuldade de 

gestão que existe nestas autarquias. O eleito do PS saudou a oposição 

construtiva que ao longo do mandato se concretizou no eleito da CDU, António 

Neves, e registou a forma como outros eleitos desconsideraram a Assembleia 

de Freguesia e o Executivo da Junta.–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Em resposta, Rosalina Nogueira afirmou que muitas das questões 

levantadas são da competência e responsabilidade da Câmara Municipal, 

nomeadamente a paragem abrigo junto à Escola e os sanitários do Jardim.–––– 

–––––––––––––––––––––Período da ordem do dia––––––––––––––––––––– 

––––Ponto um – A ata da sessão anterior, do dia vinte e oito de junho de dois 

mil e vinte e um, foi aprovada por maioria, com seis votos a favor dos eleitos 

do PS e da CDU, e a abstenção dos três eleitos da Coligação Juntos pelo 

Concelho da Mealhada, que proferiram a seguinte declaração de voto: «As 

intervenções de cariz político do eleito Carlos Rodrigues não foram transcritas 

para a ata».–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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––––Joana Sá Pereira recordou, em resposta à referência da declaração de voto, 

a explicação dada na Assembleia anterior, acrescentando que a Mesa cumpre 

as regras do Código de Procedimento Administrativo, no que ao conteúdo da ata 

diz respeito.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Ponto dois – Marlene Lopes usou da palavra para questionar a aquisição 

de seis bancos, qual a entidade que realizou as obras em diversos locais da 

Freguesia e a pediu ainda esclarecimentos sobre o funcionamento da Biblioteca 

na sua nova localização.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Em resposta, Rosalina Nogueira esclareceu que os bancos referidos na 

informação são os mesmos que constavam nas informações do segundo 

trimestre, porquanto houve atrasos na entrega, nomeadamente devido à pintura 

e, relativamente à empresa que fez estes trabalhos, sob orientação da Junta de 

Freguesia, uma parte foi entregue à do Sr. Albano Cristina da Silva, que já tem 

realizado trabalhos na Freguesia, e outra parte foi feita através de um contrato 

de empreitada celebrado por um período de três meses, com o Sr. Sérgio 

Pereira. Relativamente à transferência da Biblioteca, a Presidente da Junta de 

Freguesia referiu que a nova localização reúne as condições de acessibilidade 

necessárias e quanto ao seu funcionamento, o mesmo deverá ser equacionado 

após o ato eleitoral.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Após o encerramento deste ponto a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia solicitou a palavra para uma intervenção final, que se transcreve 

conforme requerimento:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

«Cumprimento a Mesa e na pessoa da Sra. Presidente estendo os meus 

cumprimentos aos restantes membros desta Assembleia. Antes de mais um 

agradecimento especial à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

da Pampilhosa, por mais uma vez nos cederem este espaço para a realização 

de mais uma assembleia, bem como à filarmónica Pampilhosense pela mesma 

razão. Lamento não podermos realizar esta última assembleia de mandato nas 
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instalações da sede da Junta de Freguesia, por ainda não estarem reunidas 

condições de segurança recomendadas pela DGS.––––––––––––––––––––––– 

Em final de mandato, quero deixar aqui nesta Assembleia algumas palavras e 

sentimentos que ao longo deste tempo me acompanharam:–––––––––––––––– 

Primeiramente, quero deixar aqui um reconhecimento aos meus colegas de 

executivo que ao longo destes 4 anos se esforçaram por me acompanhar em 

todas as decisões, algumas delas com grandes dificuldades…Depois, gostaria 

de deixar uma palavra de reconhecimento e elevação à Mesa da Assembleia 

que soube estar ao exigente nível deste mandato; cumprindo o Regimento e 

fazendo cumprir as orientações e deliberações daqui emanadas. Aos membros 

desta Assembleia os meus agradecimentos pelas intervenções que ao longo 

destes 4 anos aqui foram feitas. Umas feitas em jeito de colaboração e 

recomendação, outras em tom de crítica construtiva e outras ainda em profunda 

ironia, destrutiva e com profundo desconhecimento da realidade da gestão 

autárquica de uma freguesia.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Em forma de balanço destes 4 anos de mandato, seria interessante refletir sobre: 

- uma tempestade Leslie; um período de incêndios no Concelho e até mesmo na 

Freguesia, onde todos estivemos juntos no combate; encerramento das duas 

agências bancárias existentes na freguesia; um óbito de um colaborador CEI+ a 

quem esta Junta de Freguesia ajudou a reerguer-se e que muito lamentamos a 

sua partida; um reconhecimento forense de um cadáver, após 3 anos de 

inumação; um processo disciplinar a um funcionário; uma pandemia de nome 

Covid-19 que praticamente nos inibiu de “viver”… e com tantos e tantos danos 

colaterais que daí advieram; a falta de recursos humanos a que habitualmente 

recorríamos através do IEFP, para fazer face aos trabalhos regulares da 

freguesia.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Não, não me venham dizer que todas estas situações são normais e que temos 

de estar preparados para isto! Não é verdade!! Todas estas situações foram 

anormais a uma regular gestão autárquica e de uma enorme complexidade.––– 

E o que tivemos da oposição? Um constante apontar de dedo, uma constante 

critica, um menosprezo e desvalorização pelo trabalho feito em circunstâncias 

sabe-se lá como…–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Uma coisa é não concordar com as políticas ou orientações de gestão de quem 

está no executivo, outra coisa e tentar impor a todo o custo as ideias que 

defendem, sempre numa atitude do deita-abaixo, inclusive até com publicidade 

negativista de uma freguesia que tanto deveria ser enaltecida! Claro que não 

esperávamos que estivessem ao nosso lado, pois é esse o papel da oposição, e 

ainda bem, pois vivemos em democracia! Elevar o nome da Freguesia pelo país 

é e deveria ser transversal a todo o pampilhosense, seja de nascença, seja de 

coração – e a Pampilhosa é um exemplo de muitos pampilhosenses de coração! 

Quanto a obra feita, visível, e da competência da Junta de Freguesia, relembro: 

o arranjo do coreto; o arranjo do patim da escola n.º 1 (Freixo); o arranjo da 

passagem da rua do Freixo para a rua da Filarmónica; a reparação, com 

substituição dos sanitários, dos Wc’s do Largo do Freixo; arranjo da capela 

mortuária do Cemitério do Canedo com pintura dos muros; pavimentação dos 

corredores do Cemitério Novo e arranjo da capela com colocação dos vitrais e 

pintura de portas e parede; arranjo de passeios na Freguesia, com melhoria de 

algumas acessibilidades; arranjo do Parque de Merendas do Canedo; aquisição 

de terreno no Rio de Cima; melhoramento do caminho perpendicular à Rua do 

Cabecinho no Canedo, com colocação de grelhas de escoamento de águas;  

melhoramento do caminho dos 4 Caminhos; melhoramento do caminho da Vera 

Cruz; construção de valeta na rua da Liberdade; construção de valeta na rua da 

Vale e caixas de visita para recolha de águas pluviais; construção de valetas na 

Pampilhosa Alta, desde o Largo do Freixo até ao inicio da Rua de Coimbra; 
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colaboração com equipamento e mão de obra na limpeza dos Fornos da Cal; 

restauro de armário da Junta de Freguesia; aquisição de equipamento 

informático; limpeza do Rio Cértima, no perímetro urbano, pelo menos 2 vezes; 

limpeza da zona industrial do Canedo (2 vezes, sendo que uma foi em parceria 

com a JF Casal Comba); limpeza de grande parte das valas hidráulicas, com 

predominância e em colaboração com a UFSB (União de Freguesias de 

Souselas e Botão) na vala junto à Fujaca, para diminuir os problemas de 

inundações ali existentes; construção do espaço para recolha de monos; 

arranjos de caminhos vicinais (a maioria estragados por manobras de viaturas 

de madeireiros); a colocação de placas identificativas da Freguesia (entradas e 

saídas); a aquisição de bancos de jardim para a Freguesia; esforço para a 

transferência da biblioteca para local de melhor acessibilidade – as antigas 

instalações da CCAM.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Se alguns dos projetos não se concretizaram, outros houve que nem estavam 

previstos e foram feitos, por uma questão de oportunidade e sempre com o fito 

de servir o melhor possível as pessoas.–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mas há ainda outra obra, não tão visível, mas que foi fundamental para a 

proximidade com as pessoas: os casos sociais encaminhados para os técnicos 

responsáveis; os apoios à natalidade; o apoio aos fregueses na comunicação de 

queimas ao ICNF; o apoio aos fregueses no preenchimento e entrega da 

declaração de IRS; o apoio aos fregueses no agendamento e emissão de 

certificados de vacinação em articulação com a Extensão de Saúde; o 

acompanhamento de proximidade de alguns casos Covid-19 em articulação com 

as entidades responsáveis; reorganização do sistema de registo dos cemitérios; 

operacionalização do site da Junta de Freguesia; o reporte e colaboração no 

combate à vespa velutina; o reporte de situações de perigo eminente de 

derrocada de imóveis abandonados; o reporte às autoridades competentes de 

casos de abandono de lixos e outras ameaças ambientais; a manutenção de 
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atividade física sénior, sempre que as condições o permitiram; o apoio às 

associações da freguesia; o apoio às escolas e jardins de infância; as ações de 

formação e informação que ocorreram na Freguesia, quer para os funcionários, 

quer para as pessoas em geral (cursos de formação, e sessões de 

esclarecimento e informação); a colaboração com a Câmara Municipal nos 

projetos para a Freguesia; funerais (mais que o habitual e por vezes mais do que 

um no mesmo dia…); ajuda solicitada pelos lesados em problemas de serventias 

- o acompanhamento e supervisão nos Censos 2021.––––––––––––––––––––– 

E de certo que muito mais haveria a enumerar… como inúmeras provas de vida, 

atestados e outos documentos.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mas tudo isto, sim, é e sempre fará parte da regularidade e da realidade dos 

serviços diários de uma Junta de Freguesia.–––––––––––––––––––––––––––– 

O que não foi normal, foi este mandato que posso apelidar de terrorismo, onde 

o ataque foi o principal mote. Mas penso ter cumprido com o que me propus – 

gerir e defender os interesses da freguesia. E por aqui me fico.––––––––––––– 

Auguro votos de um mandato mais tranquilo aos vindouros, independentemente 

de quem for o vencedor, sempre na mira da defesa dos verdadeiros interesses 

da Freguesia. Deixo-vos apenas um pensamento de Stº Agostinho que me 

acompanha: “Mesmo que tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um 

novo caminho a fazer”. Tenho dito.».–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––O Tesoureiro da Junta de Freguesia, Emanuel Silva, solicitou a palavra para 

uma intervenção final, agradecendo aos membros da Assembleia a colaboração 

que deram à Junta, e saudou especialmente Vítor Matos e Rosalina Nogueira 

por ter trabalhado sob a liderança de ambos, recordando ainda a evolução que 

se registou ao longo dos últimos anos na Freguesia.–––––––––––––––––––––– 

––––A Presidente da Assembleia de Freguesia usou da palavra para agradecer 

aos membros da Assembleia pela forma como cooperaram com a Mesa em 

todos os momentos, especialmente aos membros da Mesa, Fátima Luís e Vitor 
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Glória, pelo apoio dado no exercício desta função. Joana Sá Pereira saudou 

ainda de forma especial o Executivo da Junta e a Presidente da Junta, pela forma 

como enfrentaram o mandato mais difícil na história da Freguesia no pós 25 de 

abril.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros da 

Mesa.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

––––A Mesa da Assembleia de Freguesia de Pampilhosa, ––––––––––––––––– 

Presidente: ______________________________________________________ 

Primeira Secretária: _______________________________________________ 

Segunda Secretária: _______________________________________________ 


