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Ata Nº 22 

Quadriénio 2017/2021 

No dia 1 de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no 

salão nobre do edifício sede da Junta de Freguesia, na presença da maioria dos membros da 

assembleia, realizou-se a reunião ordinária da Assembleia da União das Freguesias de Monte Redondo 

e Carreira, presidida por Paulo Azinheiro Pedrosa Gaspar.  

Após cumprimentar todos os presentes, o Presidente da Mesa informou que o microfone iria 

ser levado a cada interveniente pela funcionária da Junta, Natália Ferreira, que o segurará para que 

não haja contactos físicos entre os membros da assembleia.  

Posteriormente, informou que Vítor Boiça foi substituído por Guiomar Marques e Márcio 

Marques faltou justificadamente, sendo que, apesar de ter sido convocado o seu substituto João 

Vieira, este não respondeu à convocatória. 

De seguida, o senhor Presidente da Mesa colocou a votação a ata n.º 21, de trinta de junho de 

2021, tendo sido aprovada com sete votos a favor e uma abstenção de Renato Silva, que não esteve 

presente na última reunião. 

Posteriormente, passou-se aos assuntos antes da ordem do dia. 

Vítor Tomé felicitou a jovem Maria João Maldonado que obteve a medalha de ouro nas finais 

do Dance World Cup 2021, na categoria de Júnior, que é natural e residente na Carreira, e é bailarina 

na Academia de Ballet e Dança  Annarella Sanchez. 

Felicitou igualmente a administração do Coviran Plus de Monte Redondo, pelas novas 

instalações, pelo investimento e por acreditar no crescimento da nossa freguesia. 

Ana Carla Gomes, após cumprimentar todos os presentes, referiu que, no dia 20 de agosto, foi 

feita a apresentação pública da marca Norte de Leiria e do Roteiro de Experiências «Sentir o 

Território», na sede da ADASCO, com a presença de representantes das entidades parceiras cujo 

contributo foi fundamental para a concretização do evento, nomeadamente: Juntas de Freguesia da 

Bajouca e do Coimbrão, Uniões das Freguesias de Monte Redondo e Carreira e de Monte Real e 

Carvide, Município de Leiria, Centro de Estudos Musicais de Carvide e Monte Real, Medicis Dental, 

Germiplanta Viveiros de Plantas e PHORMA.tv. 

Norte de Leiria é uma marca que surgiu da vontade de promover freguesias, rentabilizando e 

valorizando as suas gentes e os recursos naturais de um território em prol do desenvolvimento 

socioeconómico local. 

Impulsionadas pelo CLDS 4G Leiria Norte – projeto Sentir o Território, cuja entidade promotora 

é a ADASCO, as Freguesias de Bajouca, Coimbrão, União das Freguesias de Monte Real e Carvide e 

União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira uniram esforços para criar uma marca que 

caracterizasse e divulgasse o Norte do Concelho de Leiria. O objetivo principal passa pela divulgação 
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do que é característico e típico da região, valorizando os seus usos e costumes, os seus monumentos, a 

sua História, através de um esforço conjunto entre todos, criando uma sociedade mais participativa, 

inclusiva, equitativa e dinâmica. 

Na sessão de apresentação, foi divulgado o vídeo promocional da marca Norte de Leiria e do 

Roteiro de Experiências "Sentir o território". 

Desta forma, em nome da Bancada do Partido Socialista, Ana Carla Gomes felicitou o executivo 

pela aposta neste projeto e pelo incentivo dado à divulgação da nossa União das Freguesias, que só 

trará benefícios à sua população. 

Renato Silva, após cumprimentar os presentes, fez um balanço deste mandato e do seu 

percurso até ao presente, querendo deixar um contributo e uma mensagem para quem está a seguir 

esta assembleia e para quem virá no futuro. Em 2009, no mandato de Céline Gaspar, foi eleito para a 

Assembleia pelo PSD, deixando muito claro que iria seguir as suas ideias, a sua convicção, estar ao lado 

da população, não seguir apenas as ideias de um partido. Transmitiu ao executivo que iria votar 

quando entendesse e iria apoiar as iniciativas com as quais concordasse. Para além disso, estaria 

disponível como voluntário para colaborar no que fosse necessário, em iniciativas promovidas pelo 

executivo e também com projetos ou trabalhos da sua área profissional. Em 2013, aceitou o convite de 

Céline Gaspar para integrar a lista pelo Partido Socialista, o que prova que toda a gente é aceite desde 

que seja para trabalhar. É altura de nos unirmos e não entrarmos em separações, trabalhando todos 

em conjunto para uma comunidade. Reiterou que o executivo terá sempre a sua colaboração como 

voluntário, quer seja para projetos do executivo ou das associações. Terminou dizendo que foi com 

muita honra que esteve presente neste mandato nesta Assembleia. 

Paulo Gaspar abriu as inscrições ao público para intervirem no final da ordem de trabalhos, no 

entanto, não houve inscrições.  

De seguida, o senhor Presidente da Mesa deu início à ordem de trabalhos: 

No que concerne ao Ponto 1 - Relatório da Presidente da Junta sobre a atividade da Junta de 

Freguesia e situação financeira - Apreciação nos termos da alínea e) do nr. 2 do artigo 9º do Anexo I 

à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada, o ponto foi apreciado. 

Vítor Tomé realçou a requalificação do Largo Combatentes da Grande Guerra, pela beleza com 

que ficou esse espaço, uma excelente homenagem aos combatentes que perderam a vida por essa 

causa. 

Seguidamente, questionou a Senhora Presidente sobre o ponto em que se encontra a 

requalificação do Largo 30 de junho da Carreira e se algumas obras ficam concluídas neste mandato, 

como as obras das casas de banho da Escola Primária da Carreira, do pavilhão da Carreira, do 

saneamento da Carreira e da Sismaria. 

Perguntou, ainda, se o pedido de ligação à rede de esgotos é obrigatória e se tem de ser feita 

ao SMAS ou se é possível ser feito o pedido de ligação, no Espaço Cidadão, na Junta de Freguesia. Caso 
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tal não seja possível, perguntou se existe alguma possibilidade de haver algum acordo com o SMAS 

nesse sentido, visto que em breve será necessário fazer o pedido em outros lugares da freguesia. 

A senhora presidente agradeceu, dizendo que a obra no Largo dos Combatentes está concluída 

e está a aguardar o que falta para regularizar as cotas, para diminuir a altura entre o Largo e a via, o 

que será executado aquando da obra do saneamento. 

Relativamente ao Largo 30 de junho, a obra tem um prazo legal de 90 dias, o que remonta 

para finais de outubro. A extensão do prazo deveu-se à dificuldade de entrega de materiais. No 

entanto, a obra tem estado a andar a um bom ritmo, pelo que se prevê que esteja concluída em 

meados de outubro. 

 Quanto às casas de banho da Escola Primária da carreira, as obras foram consignadas a 16 de 

agosto e estarão concluídas no início das aulas. 

No que concerne ao Pavilhão, o términus da obra está previsto para dia 1 de outubro, no 

entanto há a sensibilidade por parte do empreiteiro para a conclusão da obra aquando do início das 

aulas. Caso isso não aconteça, criar-se-ão condições para que os alunos passem em segurança para o 

pavilhão. 

Os treinos irão iniciar-se na próxima semana em exclusivo no campo. As equipas estão de 

acordo em treinar no campo, até as obras estarem concluídas. 

Relativamente à questão do saneamento, a Junta de Freguesia já tinha esse acordo com o 

SMAS. Neste momento, o executivo está a aguardar uma comunicação do SMAS para que as pessoas 

saibam como proceder. O executivo solicitou que essa informação fosse comunicada oficialmente e 

essa ponte já era feita através da Junta de Freguesia. Em relação à Carreira e a outros locais, poder-se-

á fazer um guia local, eventualmente estando alguém do SMAS para esclarecer as dúvidas que possam 

existir. 

Relativamente ao Ponto 2 - Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito da Educação - MODIFICAÇÃO - Apreciação, discussão e votação nos termos 

da alínea g) do nº 1 do artigo 9º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada, Céline 

Gaspar explicou que a CAF passa a ser uma competência da Câmara Municipal delegada na Junta de 

Freguesia.  

O ponto foi aprovado por unanimidade. 

Dando cumprimento ao Ponto 3 - Proposta de Protocolo de Cooperação entre o Instituto 

Politécnico de Leiria e a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira - 

Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea j) do nº 1 do artigo 9º do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, Céline Gaspar disse que o executivo foi contactado por alunos 

da ESEGS (Escola Superior de Educação e Ciências Sociais) para colaborarem numa atividade que tenha 

que ver com desporto e idosos, para que se possa salvaguardar uma cooperação com esses jovens 



Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira  

Concelho de Leiria 

4 

 

residentes na freguesia e é um protocolo mais generalista, porque, em cada situação, será feita uma 

adenda que especificará as relações entre as instituições envolvidas.  

  O ponto foi aprovado por unanimidade. 

Para finalizar a reunião, Céline Gaspar, presidente do executivo, deixou estas palavras: 

«Enquanto Presidente da Junta de Freguesia e considerando que esta sessão é a última antes do ato 

eleitoral que se avizinha, permitam-me tecer algumas considerações sobre estes últimos 4 anos.  

Este mandato ficou fortemente marcado pela pandemia COVID-19, sobretudo, pelo facto da 

Junta de Freguesia se ter visto obrigada a adaptar a sua forma de interação com os cidadãos e 

desenvolver várias iniciativas que se centraram no apoio direto à população e, também, às empresas e 

à proteção dos seus colaboradores.  

De relevar, as medidas de apoio ao associativismo principalmente no período de total paragem 

das suas atividades. Temos um forte e dinâmico movimento associativo, cultural e desportivo e 

consideramos fundamental, dentro do que são as competências e capacidade da Junta de Freguesia, 

apoiar a sua iniciativa.  

Ao longo destes últimos anos, e sobretudo nestes dois últimos, fruto da visão do Executivo da 

Câmara quanto à importância da estreita relação com as Juntas de Freguesia, foram concretizadas 

diversas intervenções no património da autarquia que consideramos importantes: a requalificação do 

Largo do Cemitério da Carreira, a pintura dos muros do cemitério da Carreira, de Fonte Cova e 

Sismaria, a requalificação dos edifícios da Junta de Freguesia, de algumas fontes e lavadouros, a 

construção de um elevador na unidade de saúde, a requalificação das casas de banho públicas, o 

miradouro do Cabeço de Monte Redondo, a construção do parque infantil das Lavegadas e de Fonte 

Cova.  

Além dos apoios ao investimento por parte do Município de Leiria e também a despesas 

correntes que, no nosso caso, apoiaram a edição do Notícias de Monte Redondo e Carreira, o 

programa das Férias Divertidas, o Jiga Joga sénior, foram estabelecidos contratos de delegação de 

competências que permitiram o investimento e requalificação de alguns arruamentos, tais como a Rua 

dos Alexandres, no Casal Novo, a Rua da Figueirinha, a Rua do Vale, a Rua José Pereira, em Monte 

Redondo, a requalificação do Largo dos Combatentes e do Largo 30 de junho. Menciono, também, as 

várias intervenções realizadas na EB1 da Carreira e no Centro Escolar de Monte Redondo.  

A parceria entre a Câmara e Junta tem sido uma realidade. Temos trabalhado num verdadeiro 

espírito de cooperação, lealdade, mas também de muita exigência. De referir o investimento em 

saneamento básico na Freguesia que, neste mandato, soma mais de 4 milhões de euros, aumentando 

significativamente a cobertura da rede desta infraestrutura, bem como o investimento realizado na 

requalificação em diversas vias de comunicação da Freguesia num total de mais de um milhão de 

euros.  
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As obras das Salinas da Junqueira foram interrompidas para alteração ao projeto, 

considerando a necessidade de reforçar mais eficazmente o edifício e de realizar uma retificação ao 

caderno de encargos dos passadiços devido ao incêndio que ali se verificou. Prevê-se a sua retoma a 

meados do mês de setembro, início de outubro. De salientar, a finalização dos projetos de execução da 

ciclovia de Monte Redondo à Aroeira, cujo lançamento do concurso público se prevê para muito em 

breve e, ainda, a declaração do interesse público do Parque Empresarial de Monte Redondo no 

passado dia 16 de julho. Este passo é a demonstração clara da vontade da Câmara Municipal de Leiria 

de concretizar este projeto fundamental para a nossa Freguesia e para o Concelho de Leiria. No prazo 

máximo de 18 meses, a obra terá de estar em execução e, finalmente, depois de um trabalho 

significativo, 5 milhões para aquisição à Gest in Leiria, e um processo administrativo extraordinário e 

várias tentativas de negociação com os proprietários, acreditamos que será uma realidade a curto 

prazo e que será fundamental para o desenvolvimento do nosso território.  

Neste mandato atípico, demos atenção a problemas sociais. Esta Freguesia foi pioneira na 

oferta de máscaras à população numa iniciativa que envolveu mais de quatro dezenas de voluntários. 

Colaborámos com as famílias que passaram dificuldades no período COVID-19 de diversas formas, 

nomeadamente através de apoio alimentar e na realização de compras e no estabelecimento de 

pontes entre os cidadãos e a unidade de saúde. Realizámos o Natal Sénior e adaptámos a atividade 

perante a pandemia, não deixando os nossos idosos esquecidos nesta época cuja amizade é 

fundamental para todos eles.  

Trabalhámos para preservar e lembrar o passado, a história desta terra, com a publicação da 

Monografia de Monte Redondo. Realizámos uma nova edição da Fesmonte – Feira de Gastronomia e 

Atividades Económicas de Monte Redondo e Carreira, valorizando, desta forma, o tecido empresarial 

da região e permitindo às associações a angariação de fundos para a sua atividade. E não menos 

importante todo o trabalho desenvolvido ao nível da coordenação dos almoços escolares, das 

atividades e complemento de apoio às famílias. Um serviço que teve um grande impacto pela 

contingência do COVDI-19, mas para o qual a equipa que trabalha connosco foi exímia no 

cumprimento das regras, o que contribuiu para a inexistência de casos positivos no âmbito escolar. 

Apesar de toda adaptação necessária neste mandato continuámos com dedicação a trabalhar 

em prol dos cidadãos e do desenvolvimento do nosso território. Colaborámos de forma significativa 

com o projeto CLDS4G – Sentir o território, no âmbito social e ao nível das questões relacionadas com 

a proteção civil, havendo a possibilidade de implementar uma Unidade Local de Proteção Civil no 

nosso território no futuro por todo o trabalho desenvolvido até aqui. Esta parceria culminou, 

recentemente, com a criação da marca Norte de Leiria, que se pretende que seja o motor de uma ação 

articulada entre as Freguesias do norte do concelho na aposta do turismo. 

Não posso deixar de agradecer a toda a equipa, a todos os colaboradores desta Junta de 

Freguesia, pelo esforço e dedicação que durante este mandato manifestaram. Só um esforço conjunto 
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permitiu o desenvolvimento de toda ação desta autarquia. Aos membros da Assembleia de Freguesia 

agradeço, igualmente, a participação e todos os contributos apresentados durante as várias sessões. 

Um agradecimento especial, também, a todos os membros que colaboraram de forma voluntária nas 

atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e nesta sequência deixo uma palavra de gratidão às 

centenas de voluntários que sempre se predispuseram a estar presente nas várias ações da autarquia. 

Deixo um abraço, do tamanho desta nossa Terra, aos membros do Executivo da Junta, Carlos Santos e 

Lina António, só com a vossa lealdade, o vosso trabalho e o vosso empenho, tem sido possível. 

Desejo que o período que agora viveremos durante o mês de setembro seja a demonstração 

plena da verdadeira democracia, com toda a verticalidade, transparência e rigor que reconheço aos 

cidadãos desta Freguesia. A todos, desejo um excelente trabalho e que o superior interesse da 

população seja a verdadeira prioridade.  

Obrigada» 

O Presidente da Assembleia agradeceu ao executivo, a todos os membros da assembleia e em 

especial à Ana Carla Gomes, pelo trabalho desenvolvido como 1.ª secretária.  

O Presidente da Mesa colocou a ata a votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

 O Presidente da Mesa deu assim por encerrada a sessão, às 22h33m.  

 

O Presidente da Assembleia 

______________________________ 

(Paulo Azinheiro Pedrosa Gaspar) 

 

A Primeira Secretária 

___________________________________ 

(Ana Carla Marques Pereira Gomes) 

 

O Segundo Secretário 

_____________________________________ 

(Lino Loureiro) 


