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FREGUESIA DO CARREGADO 

 

 

 

 

 
PREÂMBULO 
 

É cometimento legal da Junta – alínea d) n.º 2 do art.º 34º do Decreto Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, elaborar anualmente o relatório de Actividades e a Conta de Gerência a submeter à aprovação da 

Assembleia de Freguesia na sua sessão ordinária de Abril (art.º 13º, n.º 2 da Lei atrás citada). 

 

  Compete à Assembleia aprovar os documentos em apreço, nos termos da alínea b) n.º 2 do art.º 17º da 

supra citada Lei. 

 

Nestes termos, a Junta de Freguesia do Carregado faz presente a descrição que entende mais atinente à 

análise política e técnica do Relatório de Actividades e das Contas do ano de 2009. 

 

Cremos, porém, que como cidadãos interessados pelas coisas respeitantes à nossa Freguesia, a 
generalidade das questões que se relatam mais adiante serão, sem sombra de dúvida, do vosso conhecimento, 

razão pela qual e porque há toda a lisura e transparência na documentação que enforma a Conta de Gerência e 

ainda porque nos assiste no Relatório a intenção da objectividade, julgamos que não haverá obstáculos de 

qualquer índole que obstem à aprovação dos ditos documentos. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

ACTIVIDADES 

 

Conforme contas pormenorizadas mais adiante, e como complemento de informação para melhor espelhar as 

actividades, descrevemos as mais significativas divididas em grupos, conforme: 

 

DOCUMENTOS 

 
Foram elaborados e aprovados: 

 

  

 - Actualização da Tabela de Taxas da CMA, referente à Ocupação de Via Pública e 

Publicidade.(Fev./09) 

 

EXPEDIENTE 

 

Além do atendimento ao público, foram passados os seguintes documentos: 

 

- 8.549 Registos de presenças no Fundo de Desemprego. 

 
- 2.026 Atestados. 

 

- 231 Licenças para canídeos. 

 

- 165 Licenças de Publicidade  

 

-  90 de Ocupação de Via Pública 

 

Outros: 

 

- Postais de Boas Festas, enviados pelo Natal. 
 

Serviço de Recebimentos: 

 

- Os serviços efectuaram 4.725  recebimentos de água (protocolo com as Águas de Alenquer). 

 

PESSOAL 

 

         - Continua contratado a termo eventual o servente para efectuar trabalhos diversos. 

 

 

INFORMAÇÃO 

 
   - Foi inserida publicidade da Freguesia no RoteiAlenquer, Jornal Nova Verdade (Publicidade de Natal), 

publicação Moção Assembleia Freguesia, Edição 796. 

        - Aquisição de 2000 programas A4 – Panfletos contendo um inquérito de satisfação aos fregueses, sobre os 

serviços da Junta, com o fim de recolher opiniões sobre o seu funcionamento, com o objectivo de implementar 

possíveis melhorias. 

 - Foram distribuídos cartazes para divulgação/informação sobre o desfile de Carnaval, Comemorações 

   do 25 de Abril, Dia da Vila, Sardinhada e outros eventos realizados pela Junta. 

- Foi colocado placa informativa das lojas existentes no mercado. 

-  A Junta emprestou dois assadores à escola para a festa de S. Martinho. 

- Continua a Assessoria de escrituração contabilística (POCAL). 

- Continuamos com o pagamento mensal do sistema de segurança – Securitas. 
- Na sequência de apoio ao projecto ambiental “Viveiro Florestral Carregadense”(Replantação de espécies 

autoctones), a Junta comprou águas e bolos para os Escuteiros que fizeram a apanha da bolota. 

- Continua o contrato manutenção Anual Software – Fresoft. 

- A Junta pagou as refeições aos electricistas da C.M.A, quando estes instalaram a iluminação de Natal. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

 

 

 

 

 

AQUISIÇÕES 

 
- 1000 envelopes com brasão da Junta. 

- Lona com Impressão Digital com bainha e ilhoses para palco. 

- Computador Sistems Artic C2 E5200/2G/250G 

- 5 Monitores TFT 19” Samsung 943sn (Preto) 

- Teclado LABTEC preto PS/2 

- Programa anti-virus MCafee plus 2009. 

- Plataforma Electrónica Compras PT 

- 2 Termoventiladores p/ emprestar às escolas.  

- Emblemas bordados da Freguesia do Carregado. 

- Cartazes Comemorações dia da Vila. 

- Sacos para lixo e detergentes. 

- Taça para oferecer ao Partido Comunista. 
- 1 Troféu Ténis de mesa – Assoc. Desp. Torre 

- 120 Troféus acrilico cristal – M.E.C.C.A. (Concentração de clássicos e antigos) 

- T´shirts criança/adulto, com brasão da Freguesia para as Comemorações do 25 de Abril e Dia da Vila. 

- Material de consumo para secretaria. 

- Aquisição de vestuário, fato impermeável e botas com biqueira de aço, para o pessoal  da Junta.  

- Divisórias de Guichet em alumínio para secretaria. 

- Lápis de cor para oferta às crianças das escolas – Festa de Natal 

 

 

 

OBRAS, REPARAÇÕES E MELHORAMENTOS 
 

 - A Câmara está a construir uma casa no terreno da antiga Colectividade de Casal Pinheiro, que servirá de      

apoio ao parque infantil e restante requalificação. 

- O WC implantado no Jardim Manuel Maria Abreu foi pintado, de modo a ficar integrado no meio    

envolvente. 

- Foram colocados pilaretes na travessa do Centro de saúde e frente ao túnel pedonal na praceta João 

Gonçalves Zarco. 

- Em Maio foi reconstruído o canteiro frente à sede da Junta, com 2 arbustos, relva, flores de época e seixo 

rolado. 

-  Limpeza e corte de ervas na Urbanização da Barrada e lugar da Torre. 

- Começo de pintura de túneis na Urb. Barrada e Sol-Carregado. 

- Limpeza de estátua, lavagem de tanques e pintura – Jardim Rosa Silva. 
- Reparação e pintura de bancos de jardim (Jardim Rosa Silva). 

- Reparação e pintura de diversos bancos nos arruamentos da Vila do Carregado. 

- Reparação electrica na loja nº 2 do mercado. 

- Reparação de grade do mercado. 

- Reparação na porta do mercado (9 Out.) 

- Reparação nas portas da arrecadação do mercado e substituição de vidros no mercado. 

- Reparação de vários bancos madeira no jardim da Urb. da Barrada. 

- Reparação dos baloiços no parque infantil da Urb. Barrada. 

- Várias reparações na viatura, maquinaria e Dumper da Freguesia. 

- Várias reparações nas escolas 1º ciclo e J.Infância (Vedações, vidros, fechaduras, chaves, etc,). 

- Reparação dos polidesportivos (Ringue Urb. Barrada e do Ringue 25 Abril). 
- Execução de tubos para mastros das bandeiras. 

- Várias assistências técnicas ao software. 

- Assistência técnica a Central telefónica. 

- Diversas assistências técnicas ao fotocopiador da Junta. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

 

 

TRÂNSITO,SEGURANÇA, E AMBIENTE 

 

TRÂNSITO E SEGURANÇA 

 

 
- Em virtude de terem sido roubadas as grelhas dos sumidouros nas ruas de Guizanderia e zona Industrial da 

Carambancha, foram  executadas e colocadas novas grelhas. 

 

- Foi solicitado e cedido um lugar de estacionamento para deficiente na rua da Liberdade, em frente ao nº 7. 

 

- Foi solicitado à Câmara para colocar placas indicativas da zona Industrial da Carambancha. 

 

-  Dia 11 de Fevereiro pelas 14:00 horas nos Paços do Concelho, esteve presente o executivo e outros das Juntas 

do Concelho, numa reunião com os Senhores Presidente da Câmara e Comandante do Posto de Alenquer, 

abordando os seguintes temas: - Policiamento actual (Prevenção e repressão); diagnóstico dos pontos críticos das 

Freguesias e medidas junto das populações. 

 
-  Foram efectuadas algumas reuniões com o comandante de posto da GNR de Alenquer, com o objectivo de 

melhorar a vigilância no Carregado. 

 

- Foram colocadas as placas toponímicas em falta: Rua das Cerejeiras, Rua das Nogueiras, Rua José Filipe 

Simões da Silva, Rua das Nespreiras, Rua das Amoreiras, Travessa da Oliveira e Travessa da Ferraguda. 

 

- Foram adquiridos e colocados vários sinais de trânsito. 

 

 
AMBIENTE 

 

- Foram construídos locais para contentores em vários pontos da Freguesia. 

 
- Foi solicitada à C.M.A. solução para a saída de águas de esgoto numa tampa na rua António Correia 

Baharém e por um tubo na rua Pinto Barreiros, vulgo EN 115-4. 

 

- Para Comemorar o dia da árvore, a Junta  plantou 2 pinheiros no jardim da Quinta Nova, com colaboração 

dos alunos do Jardim-de-Infância. 

 

- Foram limpas valas, valetas e cortadas canas e arbustos (dificultavam a visibilidade), em vários caminhos da 

Freguesia. Parte destes trabalhos foram efectuados com máquina alugada (principalmente limpeza de valetas 

e corte de arbustos nas partes laterais das estradas). 

 

-  Com o objectivo de replantação de espécies autoctones (carvalhos, sobreiros, azinheiras e pinheiros manso 

e bravo), está em decurso o projecto ambiental, denominado “Viveiro Florestal Carregadense”. Estão 
inseridos neste projecto, Junta de Freguesia, EBI, Grupo de Escuteiros 514 do Carregado, Câmara Municipal 

e Sr. João Grais, mentor do projecto. 

 

- Solicitámos à Câmara a replantação de árvores em falta nas pracetas das Urbanizações da Barrada e 

Solcarregado.  

 

 

REUNIÕES, CONGRESSOS, PROTOCOLOS, INAUGURAÇÕES, ETC. 

 

A Junta esteve presente e participou em: 

 
-  Na EBI em várias reuniões, nomeadamente Assembleia de Escola, Conselho Eco-escola e Avaliação 

Externa. 

-  Sarau de ginástica da Associação Desportiva do Carregado; Festivais de Folclore (Infantil e Adulto), do 

Rancho Folclórico do Carregado; Aniversário da Associação desportiva da Torre; e várias reuniões no 

núcleo executivo da Rede Social de Alenquer. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

 

- Continua o protocolo com o Centro de Emprego no âmbito do registo electrónico quinzenal, na situação de 

desemprego e procura de emprego. 

 

-  Continua o protocolo com a Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste (ADRO), que confere 

diplomas escolares do 9º e 12º anos, através do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências. As aulas continuam a decorrer nas instalações da sede da Freguesia. Durante o Ano de 2009, 
frequentaram as aulas 111 formandos do 9º Ano e 82 formandos do 12º Ano. 

 

 

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 

 

-  A Junta fez o levantamento de pessoas deficientes na Freguesia, tendo sido registados 22 cidadãos 

portadores das deficiência. 

 

-  Foram atendidos na Junta de Freguesia 57 residentes, para tratar de assuntos relativos à Segurança Social, 

assim como encaminhamento adequado. – Serv. Acção Social – D. Rosa Morais (Junta Freguesia) 

 

-  Também acorreram à Junta 92 residentes a solicitar orientação jurídica, indicada pelo advogado da Junta ao 
serviço da população residente. –Dr. Manuel Joaquim Severino (Junta Freguesia) 

 

-  Ao longo do ano e principalmente na época Natalícia, e através de inscrições, foram atribuídos 54 

Avios/Apoios (Medicamentos) para famílias carenciadas, na Freguesia. Estes avios foram atribuídos 

conforme critérios elaborados e aprovados pelo executivo. 

 

-   Os utentes do Centro de Saúde do Carregado sem médico de família, que eram atendidos no de Alenquer, 

passaram a ser atendidos  no do Carregado. Esta mudança foi devido à intervenção e entendimento entre a 

Comissão de Utentes, Câmara e Directora do Centro de Saúde de Alenquer.  A Extensão do Centro de Saúde 

do Carregado tinha, até ao final do Ano 2009: 

 -  5 Médicos de família. 
     - 3 Médicos para atender os utentes que não têm médico de família. Funciona três vezes por         

semana, um à Terça-Feira, um à Quarta-Feira e um à Sexta-Feira. 

 

-   Reunião com Comissão de Utentes do centro de saúde do Carregado, onde ficou acordado a cedência das 

nossas instalações para a realização das reuniões, e colaboramos com a toda a correspondência. O Sr. Assis, 

elemento do Executivo, assegurará a ligação da Comissão de Utentes com a Junta de Freguesia, onde 

procuraremos ter um papel pró-activo.  

 

-  Colaboração em várias reuniões da Rede Social do Concelho de Alenquer, da qual a Freguesia faz parte do 

executivo. 

 

-  Continuamos a prestar o serviço de apoio ao emigrante – Dra. Ana Filipa (C.M.A.) 
 

-  Continuamos a prestar o serviço de apoio psicológico a adultos – Dra. Cristiana (C.M.A.) 

 

-  Continua ao serviço uma psicóloga (na área da psicologia clínica), para prestar serviços nas vertentes de 

acompanhamento e resolução de problemas sociais a pessoas carenciadas na Freguesia e apoio psicológico a 

crianças do 2º e 3º ciclos da Freguesia – Dra. Guida Alves (Junta Freguesia). 

 

-  Acompanhamento/triagens/avaliações → 164 casos 

- Atendimento/acompanhamento de Casos Sociais  → 3 casos 

 

- Reunião com Ministério da Justiça sobre Reinserção Social. Disponibilizamos as nossas instalações  e já 
está a funcionar este tipo de apoio. 

 

 

PASSEIOS 

 

  



                                                                                                                                                             
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO DE 2009 

 6 

FREGUESIA DO CARREGADO 

   - No dia 10 de Maio, para os idosos e Reformados da Freguesia, foi realizado um passeio, visitando a quinta 

dos Lorídos “Jardim do Oriente” e a praia da Areia Branca. O Passeio incluíu transporte, almoço e lanche no 

restaurante Teimoso (Lourinhã), com animação musical durante a tarde. 

  

 

 

COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÃO CULTURAL 
 

       -  No dia 20 de Fevereiro com início às 10:00 horas, a Junta realizou o desfile de Carnaval direccionado aos 

alunos das escolas da Freguesia, mas também aberto ao público. Não contando os adultos, desfilaram cerca 

de 690 crianças das escolas. Animou o desfile o famoso grupo “Tocá Rufar”. 

 

- Efectuámos as Comemorações do 25 de Abril com um passeio à Freguesia em bicicleta na parte da manhã  

(aprox. 150 ciclistas), sendo distribuídas T´Shirt´s aos participantes. Durante o dia Música de Intervenção no 

Jardim Manuel Maria Abreu, Av. Associação Desportiva do Carregado e Rua da Liberdade. De tarde no 

Jardim Manuel Maria Abreu, houve as actuações do Rancho Folclórico do Carregado (Adulto e Infantil). A 

Junta assegurou transporte das localidades da Freguesia para o local do evento. A encerrar, a Junta ofereceu 

um lanche aos participantes e entidades presentes nas Comemorações, na sede do Rancho Folclórico do 

Carregado. Registamos com agrado a adesão da população nas Comemorações. 
 

- Comparticipamos com o R.F.C., para espectáculo de fados. 

 

- Em Março, apoiámos com o pagamento do jantar dos actores Amadores de Teatro. 

 

- Dia mundial da criança (1 de Junho). Foi oferecido uma t’shirt com o brasão da Freguesia do Carregado, 

aos alunos do Jardim-de-Infância e 1º ciclo da Freguesia. 
 

-  Dias 5, 6 e 7 de Junho a Junta levou a efeito as Comemorações do XII Aniversário da Vila do Carregado 

que consistiu em: 

1. Dia 5 animação musical com o conjunto “Miúdos da Rua” e variedades com a artista Diana 

Rodrigues; 

2. Dia 6 de manhã no campo de futebol da ADC (gentilmente cedido), realizou-se o torneio de 
futebol entre as localidades da Freguesia e à tarde recolha das bandeiras das localidades pelos 

Motard´s “Tigres da Estrada”. À noite realizou-se o Festival do Rancho Folclórico do 

Carregado. 

3. Dia 7 à noite realizou-se o baile de fim das Comemorações com o conjunto Sónia e Sérgio. 

Durante estes dias houve música ambiente, tasquinhas das colectividades e instituições da 

Freguesia. Esteve patente ao público no recinto das Comemorações, uma exposição fotográfica 

e passagem de slides, referente a obras e eventos efectuados durante o último ano. 

 

-   Dia 13 de Junho efectuou-se a comemoração dos Santos Populares, com música e tradicional sardinhada, 

na Av. das Descobertas e frente ao mercado diário. 

 

      -No dia 12 Dezembro, Festa de Natal – Idosos e reformados, realizada no Rancho Folclórico do Carregado, 
- onde houve Lanche, animação musical e distribuição de pequena lembrança (Cachecol com referência à 

nossa Freguesia). O transporte dos idosos e reformados foram assegurados pela Junta de Freguesia. 

 

- Festa de Natal na Assoc. Desportiva do Lugar da Torre, com a nossa participação em pequenas lembranças 

para as crianças ( estas lembranças estavam armazenadas há muito tempo no armazém da Junta de 

Freguesia). 

 

- Festa de Natal para as crianças das escolas e Jardins Infância, com transporte assegurado pela Junta de 

Freguesia, realizada no pavilhão da ADC, com animação musical, variedades e distribuição de pequena 

lembrança a todas as crianças. 

 
-  Colaboração com a ACICA, na circulação de um comboio turístico alusivo ao Natal, a percorrer as ruas da 

Vila do Carregado durante o período de 14 a 18 de Dezembro, de utilização gratuita.  

 

- Colaboração com a ACICA na instalação de um carrossel para crianças, no Jardim Rosa Silva, de utilização 

gratuita. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

 

 

 

 

 COLECTIVIDADES – DESPORTO/CULTURA 

 

Para além dos apoios consignados no Plano de Actividades às Colectividades, apoiámos ainda:  
 

 

- A Associação Desportiva do Carregado com  troféus e um   pequeno lanche aos atletas no Sarau de 

Ginástica. 

 

- Apoio às despesas com a viagem a Almeida – Torneio Futebol 11 – Equipa Infantis 

 

-      Dia 16 de Julho, comparticipámos  no grande prémio da Estremadura – Soc. Recreativa do Camarnal. 

 

 -     Colaborámos no torneio de Carnaval de futebol infantil – escolas (dias 21 e 24 de Fevereiro) da Associação   

Desportiva do Carregado, com 250€ e um lanche aos atletas participantes, composto de sandes, sumo e fruta. 

 
  -   No dia 18 de Abril  colaborámos com a MECCA (Movimento Entusiastas Carregadense de Clássicos e 

Antigos) no IV mil horas nocturnas, organizado por esta. Tal como em anos transactos, a Junta colaborou no 

apoio logístico, no espaço (ruas Poço Pedreiro e da Liberdade) e num pequeno lanche aos participantes. 

 

- No dia da Vila, no Campo da Associação Desportiva do Carregado (gentilmente cedido), proporcionámos 

uma manhã de convívio em futebol 7 entre atletas das oito localidades da Freguesia, onde foi oferecida uma 

camisola com logotipo da Freguesia e medalhas alusivas ao evento. À tarde, com o apoio dos Motard´s 

“Tigres da Estrada”, foram recolhidas as bandeiras das oito localidades. Este evento tem motivado interesse 

pela população, demonstrado pela sua presença ao longo do circuito de recolha. 

 

- Apoiámos a realização da festa do Motard, organizada pelo grupo “Tigres da Estrada”, (clube da nossa 
Freguesia), com aluguer de palco e WC amovível. 

 

- Apoiamos a MECCA (Movimento Entusiasta Carregadense de Clássicos e Antigos), com o pagamento do 

Seguro Resp. Civil, pelo evento dos Carros Clássicos. 

 

- Apoiámos a MECCA (Movimento Entusiasta Carregadense de Clássicos e Antigos) no evento pelo 5 de 

Outubro, e tal como em anos transactos, a Junta colaborou com o espaço (Rua Poço Pedreiro), com um 

pequeno lanche e as lembranças aos participantes. 

 

 
EDUCAÇÃO E ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

- Participámos em reunião na EBI do Carregado e no Jardim-de-Infância do Carregado na abertura do ano 

lectivo. 

- Foram adquiridos 20 livros “A gaivota tinha medo do mar” (210,00), e oferecidos um a cada escola da 

Freguesia. (Out/09) 

- Foi distribuído diverso material escolar (cadernos, lápis, esferográficas, marcadores, borrachas, folhas de 

cartolina, livros, tintas, pastas, esquadros, réguas, brinquedos e outros), pelas escolas do 1º ciclo da 
Freguesia. Este material foi oferecido à Junta pelo proprietário da papelaria Audina, devido ao fecho de 

actividade. 

- Participámos nas reuniões do Conselho Geral Provisório do Agrupamento de Escolas do Carregado, assim 

como no Conselho Eco-escolas. Até ao mês de Junho. 

- O Executivo esteve representado no Conselho Geral Transitório onde foi efectuada votação para eleger o 

Director do Agrupamento de Escolas do Carregado. 

-    Participámos em reunião com a Professora Fátima Ribeiro, ajunta do director do Agrupamento da Escola do       

Carregado (Sr. Prof. Alberto Seco), relatando as actividades a realizar durante o ano lectivo, pedindo o apoio 

possível por parte da Junta de Freguesia. 

- Conforme protocolo com a ADRO, continuam as aulas para a certificação de competências (atribuição de 

diplomas 9º e 12º anos). 

- Apoiámos com 750€ a viagem de estudo a França, de alunos da Escola Damião de Góis, por participarem 
alunos da Freguesia do Carregado. (Maio/09). 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

 

 

- Suportámos as despesas das reparações das fotocopiadoras das escolas da Guizanderia e Torre. 

- Apoiámos na aquisição de toners para as fotocopiadoras das Escolas da Guizanderia e Torre. 

- Apoiámos na aquisição de gás para a Escola. 

- Fornecemos 1000 Fotocópias para a Escola. 

- Colaborámos com a animação musical no desfile de Carnaval das escolas. 
- Transferiram-se as verbas correspondentes a expediente e limpeza das escolas da Freguesia. (2.603,04€) em 

1de Out/09. 

- Fez-se a transferência anual para Associação de Pais da  E.B.I. (110,00 €), em 10 de Set./09. 

- No dia da Criança foi ofertado a cada aluno do Jardim-de-Infância e das escolas EB1 da Freguesia uma 

T’Shirt com brasão da Freguesia. 

- A Junta apoiou na Viagem aos Açores com 250,00€ o C.N.E. – Agrupamento 514 Carregado(Escuteiros). 

 -     No concurso “Se eu fosse autarca”, colaboramos com: 

1- O transporte dos alunos vencedores do concurso à Câmara Municipal de Alenquer.  

2- Uma visita guiada aos serviços da Junta e à Freguesia, dos alunos vencedores do concurso “Se eu fosse 

presidente da Junta de Freguesia do Carregado”. A Junta ofereceu o almoço aos alunos e de tarde 

transportou-os à Câmara, para participarem na Assembleia Municipal Jovem. 

- Apoiámos financeiramente o Projecto Curricular da EB1 do Carregado. 
- Dia 18 de Dezembro no pavilhão da Associação Desportiva do Carregado (gentilmente cedido para o 

efeito), realizámos a Festa de Natal para os alunos do Jardim-de-Infância e 1º Ciclo da Freguesia, que 

consistiu em: Ventríloquo,  palhaços, malabaristas e Pai Natal. Foram também distribuidas lembranças às 

crianças, que consistiam em caixas de lápis de cor. 

 

- Apoiámos e comparticipámos nas deslocações: 

 

- Transporte dos alunos da EBI Carregado, e Escola da Torre. 

- Transporte dos músicos  “Toca Rufar”, pelo Carnaval. 

- Transporte dos Idosos pelo passeio convívio Reformados. 

- Transporte crianças e idosos pelas festas de Natal. 
 

Julgamos que de um modo objectivo, estas são as explicações que se impõe deixar registadas. Aquando 

da discussão do Relatório e Contas, se a Exma. Assembleia entender formular outras questões, naturalmente que 

as prestaremos com gosto e com a objectividade que nos caracteriza. 

 

Aprovado por unanimidade em reunião do executivo de 13 de Abril de 2010 

 

 

 

O Presidente 
José Manuel Sousa de Oliveira Mendes 

 

______________________________ 

 

 

 

O Secretário     O Tesoureiro 
          Domingos Salvador Silva Henriques                       Mário Barroso Gonçalves Martins 
 

     ____________________________         __________________________ 

 

 

   Vogal            Vogal 
      Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva                    Carlos José Botelho Anjos de Assis 

 

  ______________________________   ___________________________ 


