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                UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE 

                 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA 
 

                ACTA Nº 53-UF/2019 
 

30/12/2019 
                                           (Pública) 
 
 
 Aos trinta dias do mês de Dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, 
na Sede da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, reuniu o 
Executivo da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira com as 
presenças do Presidente NUNO MIGUEL FIALHO CAVACO, do Secretário JORGE 
MANUEL MARQUES DA SILVA, da Tesoureira HELENA CRISTINA SANTOS MIRA, dos 
Vogais, EMÍLIO LOPES PINA BRAZÃO GONÇALVES, TELMA CRISTINA CABRITA 
ROCHA, ROGÉRIO PAULO GONÇALVES SANTOS e JÚLIO MANUEL LAMPREIA NEVES 
PINTO  

 

 
 

CORRESPONDÊNCIA 
 

1808 – UNIÃO DAS FREGUESIAS GAIO ROSÁRIO E SARILHOS PEQUENOS, Sobre 
informação da realização da 16ª Corrida dos Reis, dia 11 Janeiro 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
1809 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que irá ser realizada a poda 

de duas árvores existentes no Mercado do Vale da Amoreira 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
1810 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que já foi limpo o espaço junto 

aos contentores no Largo dos Passarinhos na Rua da Guiné na Baixa da Banheira 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
1811 – CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA, Sobre informação que já foram retirados os 

sacos de entulho que se encontravam na Rua Cesário Verde junto ao nº 25 Baixa da 
Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
1812 – FERNANDINA MARIA RODRIGUES, Sobre reforço da reclamação apresentada 

acerca de poste de madeira que se encontra em risco de queda na Rua Sacramento 
Monteiro junto ao nº 9 na Baixa da Banheira 

 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
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1813 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS VALE DA AMOREIRA, Sobre pedido de 
remoção do tronco de árvore de grande porte caído na escola 

 Tomado conhecimento e entregue aos serviços 
 
1814 – JOAQUIM DE ABREU SANTOS, Sobre reclamação acerca de quatro candeeiros sem 

iluminação na Praceta dos Goivos no Vale da Amoreira 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
1815 – UNIÃO DAS FREGUESIAS GAIO ROSÁRIO E SARILHOS PEQUENOS, Sobre 

convite para Concerto de Natal, dia 5 Janeiro 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
1816 – ANAFRE, Sobre envio para conhecimento acerca de emissão de atestado de 

residência a pedido de terceiro não autorizado 
 Tomado conhecimento e entregue ao responsável 
 
 
 

 
DELIBERAÇÕES 

 
O Executivo deliberou por unanimidade efectuar um guia de atividades económicas das 
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira em parceria com a Era, o que vai ser 
transcrito para Protocolo. 

 
 
 

REUNIÃO PÚBLICA de 30/12/2019 
 
 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

O Senhor António José – Grupo dos Amigos da Mota do Vale da Amoreira, precisam de um 
espaço para uma sede – Ficou de se marcar uma reunião 
 
A Senhora Rita Cunha apresentou alguns problemas e a Junta ficou de marcar uma visita ao 
local na Rua Presidente Manuel Teixeira Gomes para o dia 10 de Janeiro 2020 pelas 10 
horas 
 
Problemas apresentados pela Senhora Rita Cunha: 
 
1 - A Câmara Municipal da Moita em Fevereiro fez um desentupimento na Avª José Almada 
Negreiros e não fizeram a limpeza, uma empresa em meados de Maio é que fizeram a limpeza 
 
2 - Os moradores pintaram os muros envolventes aos canteiros, comunicaram a Câmara 
Municipal da Moita para ajudar nas despesas da cal e da tinta. 
 
3 - Existem quatro bancos de jardim em mau estado e um deles está partido. 
 
4 - Falta um candeeiro de iluminação e praga de formigas. 
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5 - As árvores que não são podadas há algum tempo.  
 
6 - A limpeza das ruas não é efectuada com regularidade. 
 
7 - Nas Festas do Vale da Amoreira a música incómoda porque está até altas horas, 
solicitava acabar com a música até às 00.00h 
 
8 - A Sinalização na Avª Almada Negreiros é desrespeitada solicitava um reforço dos sinais 
de sentido proibido. 
 
9 - Na Praceta Ferreira de Castro os quatro caixotes do lixo e cinco ecopontos foram 
colocados noutro sítio, junto á estrada perto de uma curva, porque fizeram queixa á Câmara 
Municipal da Moita e colocam o lixo normal nos ecopontos. 
Os Ecopontos antigos resultavam melhor, deveriam ter cores diferentes e a entrada deveria 
ser maior, estão situados desproporcionalmente porque há ruas com três e outras sem nada. 
 
10 – O Espaço de estacionamento para deficientes não têm espaço para abrir as portas dos 
carros, o espaço é curto. 
 
11 – Foi sugerido que entre a Biblioteca e a Clinica fossem colocados aparelhos de ginástica 
de rua porque utilizam os bancos de jardim para fazer exercício. 
 
12 – Na Praceta Ferreira de Castro os moradores tem dificuldades em pagar o condomínio e 
de quatro moradores só três conseguem pagar a quota extra. O Telhado está em risco de cair 
e não conseguem fazer a obra no telhado e clarabóia. 
 
O Senhor Armando Castro falou das Festas do Vale da Amoreira 
 
A Junta de Freguesia compromete-se a tentar arranjar uma solução, e o Senhor Júlio Pinto 
sugeriu a marcação de uma reunião para falarem com mais calma e posteriormente com a 
Câmara Municipal da Moita 
 
Resposta aos problemas apresentados: 
 
1 – A Junta pede desculpa mas às vezes existem falhas 
 
2 – Valorizamos o trabalho que tiveram mas na próxima vez comuniquem à Junta. Em 
relação à Câmara Municipal da Moita vai alertar 
 
3 – Em relação aos bancos existem muitos bancos para arranjar, é uma falha que temos e 
algumas vão ser arranjados por uma empresa 
 
4 – Em relação ao candeeiro foi estragado e não repuseram ou alguém pediu para o retirar, 
vamos averiguar 
 
5 – Iremos sinalizar as podas das árvores para informar a Câmara Municipal da Moita 
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6 – Em termos gerais o Vale da Amoreira é a Freguesia mais limpa do Concelho, mas temos 
falta de pessoal 
 
7 – Em relação á música das Festas do Vale da Amoreira o horário foi muito reduzido, tem o 
mesmo horário da Baixa da Banheira e é comprido, nos dias de semana acaba á 1 hora às 
sextas e sábados acaba às 2 horas. Nos próximos anos não devem ser mudadas. 
 
8 – Relativo á sinalização da Avª Almada Negreiros não achamos necessário o reforço dos 
sinais de proibido mas poderemos sugerir 
 
9 – Somos o distrito que faz reciclagem o que também se reflecte na factura. 
A Amarsul tem um plano para mais pontos de recolha e os pontos de localização também 
foram definidos pela Amarsul, e a Junta vai sinalizar  
 
10 – Os estacionamentos foram criados para deficientes logo o espaço é o mesmo, apesar de 
facto o espaço ser curto 
 
11 – Está previsto um caminho pedonal no Pinhal das Fontainhas e alguns equipamentos na 
Avª José Almada Negreiros 
 
12 – A Junta não pode intervir num espaço privado nem pode apoiar particulares 
 
 
 
 
E nada mais havendo a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião e para constar 
se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os elementos presentes e por mim 
JORGE MANUEL MARQUES DA SILVA, Secretário da Junta que a Secretariei e Subscrevi 
 
 
O PRESIDENTE: 
 
 
O SECRETÁRIO: 
 
 
A TESOUREIRA: 
 
 
O VOGAL: 
 
 
O VOGAL: 
 
 
O VOGAL: 
 
 
O VOGAL 


