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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 2010. 

 

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: 

 

- Concurso para admissão de três Assistentes Técnicos. 

 

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

(Fevereiro 2010). 

 

EXPEDIENTE 
 

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

 

- 2.872 Atestados. 

 

- 244 Licenças para canídeos. 

 
 

OUTROS: 

 

- 9.130 Registos de presenças no Fundo de Desemprego  (Protocolo com o Centro de Emprego no    

âmbito do registo electrónico quinzenal, na situação de desemprego e procura de emprego). 

 

-  266 Licenças de Publicidade 

 

-  97 de Ocupação de Via Pública 

 

- Os serviços efectuaram  4.002 recebimentos de água (protocolo com as Águas de Alenquer). 
 

 

PESSOAL 
 

- Continuam contratadas a termo resolutivo, três funcionárias com a categoria de Assistente 

Operacional para a secretaria. 

 

- Abertura do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de três postos de 

trabalho para a carreira e categoria de Assistente Técnico – Área Administrativa, em contrato de 

trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado.  

 

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

 

- Seguro Acidentes de trabalho. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

INFORMAÇÃO 

 

- Foi decidido pelo Executivo reunirem-se todas as terças-feiras pelas 18 horas, sendo a última de cada 

mês aberta ao Público. 

 

- Foi realizada na nossa Freguesia, no dia 29 de Janeiro de 2010, nas instalações gentilmente cedidas, 

pelo Rancho Folclórico do Carregado, a Reunião Temática de Janeiro da Câmara Municipal de 

Alenquer, tendo-se efectuado uma visita à Freguesia antes da reunião, com o Órgão Executivo da 

Câmara e Técnicos das áreas temáticas, para uma melhor avaliação das carências da Freguesia. 

 

- O Executivo esteve presente numa reunião no dia 8 de Abril de 2010, realizada na Biblioteca 

Municipal de Alenquer com a EDP, onde foram debatidos os múltiplos problemas que vêm sendo 

suscitados com as falhas no abastecimento de energia eléctrica, focos de luz fundidos, que na ocasião 

eram cerca de 90 na área territorial da Freguesia, postes oferecendo perigo, cortes de linhas, etc. 

 

- Informámos a Câmara Municipal de Alenquer sobre o descontentamento de alguns empresários, 

principalmente pela falta de incentivos autárquicos e pelo custo exorbitante que estão a pagar pela 

factura da água. Perante estas situações, estão a ponderar sair do nosso Concelho assim que possível e 

inclusive têm sido aliciados por outras Câmaras para lá se instalarem, sendo-lhes oferecido incentivos 

bastante vantajosos. Esses empresários estão a ponderar realização de novos investimentos, isto se não 

saírem definitivamente do nosso Concelho. Fizemos também sentir a falta de transportes públicos, de 

que os empresários se queixam, na ligação com o caminho-de-ferro, alegando eles que seria muito 

menor o parque automóvel dos seus colaboradores e para os quais se tornaria mais económico a sua 

deslocação para o emprego.      

 

- O Executivo reuniu-se com os vendedores do Mercado Municipal do Carregado a seu pedido, para 

transmitirem as suas preocupações pela falta de clientela. 

 

- O Executivo esteve presente numa reunião no dia 1 de Junho, realizada na sala de reuniões da 

Câmara Municipal de Alenquer com os responsáveis pelas “Águas de Alenquer” onde foram debatidos 

os múltiplos problemas como as falhas no abastecimento de água e o seu custo exorbitante. 

 

- Conforme apresentado em Orçamento de Despesa para o ano de 2010, já foram efectuadas as 

transferências para as Associações Humanitárias e Colectividades. 

 

- O Executivo esteve presente numa reunião com a ARH Tejo – Administração da Região 

Hidrográfica do Tejo, LP que se realizou nos Paços do Concelho em Alenquer. 

 

- O Executivo esteve presente no dia 28 de Julho numa reunião no Edifício dos Paços do Concelho em 

Alenquer com o Comando da GNR de Alenquer, afim de troca de informações sobre a segurança na 

área das Freguesias presentes. Foram informados que veio mais um soldado para reforço do Posto. No 

período entre a última reunião e esta não ocorreram situações de crimes graves. Foram feitas sessenta 

e duas detenções, das presentes ao Tribunal os detidos foram mandados em liberdade com termo 

identificação e residência. Por sua vez alertou para a situação do estacionamento abusivo de camiões 

na Vila do Carregado e para os distúrbios que por vezes sucede em alguns cafés a altas horas da noite.  

 

- Estivemos presentes na Câmara Municipal de Alenquer na assinatura do contrato-programa entre o 

Município e a Secretaria de Estado da Administração Local, no âmbito da candidatura ao Fundo de 

Emergência Municipal. 

 

- Foi inserida publicidade no Jornal Nova Verdade (Publicidade de Natal). 
 

- Publicação no Diário da Républica do Anúncio Procedimento concursal comum de recrutamento 

para ocupação de três postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Técnico – Área 

Administrativa. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

 

- Publicação no Jornal “O Publico” – Procedimento Concursal comum de recrutamento para ocupação 

de três postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Técnico – Área Administrativa. 

 

- Foram colocadas na Internet, na página da Freguesia, várias notícias do Executivo e Assembleia e 

públicação do procedimento concursal. 

 

- Foram distribuídos cartazes para divulgação/informação alusivos ao desfile de Carnaval, às 

Comemorações do 25 de Abril, ao dia da Vila, à Sardinhada e a outros eventos realizados pela Junta. 

 

- Continuou a Assessoria de escrituração contabilistica POCAL. 

- Continuamos com o pagamento mensal do sistema de segurança Junta de Freguesia – Securitas. 

- Continuou o contrato manutenção anual software – Fresoft. 

- Assistência técnica informática. 

- Assistência técnica software para computador novo. 

- Assistência técnica a fotocopiador. 

- Assistência técnica a impressora HP Leaserjet 1012. 

- Pagamos 1.000 euros ao Sr. José Carlos Morais pela sua Prestação Serviços com a criação do site 

Junta de Freguesia. 

 
 

 

TRÂNSITO E SEGURANÇA 

 

- O Executivo deslocou-se à Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial de Alenquer 

para apresentar cumprimentos de Ano Novo. Foi debatido as nossas preocupações referente ao 

trânsito, segurança e eventos. 

 

- O Executivo deslocou-se, acompanhado com o Senhor Vereador João Hermínio da Câmara 

Municipal de Alenquer, a uma reunião agendada com a E.P. – Estradas de Portugal na sua sede, onde 

fizemos a entrega de uma eventual solução para o Cruzamento do Carregado, que consiste num 

projecto de uma Rotunda que nos parece viável, elaborado pelos Serviços técnicos da Câmara 

Municipal de Alenquer, além de pedirmos a colocação de semáforos em Vale Flores, no Casal 

Pinheiro e passadeiras na EN1, EN3 e EN 115-4.  

 

- Estivemos presentes no Centro Paroquial do Carregado numa sessão de sensibilização “Idosos em 

Segurança – Programa Sessenta e cinco – Burlas e Segurança”, organizado pela Câmara Municipal de 

Alenquer e Guarda Nacional Republicana.  

 

- Temos enviado para a Câmara Municipal de Alenquer, vários ofícios no sentido de ser repintada a 

sinalização horizontal (passadeiras e traços). 

 

- Temos insistido com a Câmara Municipal de Alenquer no sentido de serem colocados ou repostos os 

sinais de trânsito em falta na nossa Freguesia. 

 

- Mandamos também ofícios à EP – Estradas de Portugal, S.A., para procederem à repintura das 

passadeiras das Ruas Pinto Barreiros e Vaz Monteiro. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

SINALIZAÇÃO  

 

- Foram colocadas diversas placas toponímicas em azulejos com os nomes das Ruas da Freguesia, em 

substituição das antigas. 

- Aquisição e colocação de 8 placas PVC com vinil de corte para sinalização. 

- Aquisição de equipamento publicitário, chapas publicitárias e de informação. 

- Aquisição de equipamento publicitário, chapa sinalização e chapa de identificação de  rua, e chapas 

publicitárias. 

- Aquisição de conjuntos de equipamento publicitário duplaface. 

- Foram colocadas placas toponímicas e placas de informação por toda a Freguesia. 

 

 

 

OBRAS, REPARAÇÕES E MELHORAMENTOS 

 

- Foram colocados mosaicos na rampa do Jardim Manuel Maria Abreu, em substituição dos que lá se 

encontravam por serem escorregadios.  

 

- Procedeu-se à reparação dos autoclismos das casas de banho da EB1 do Agrupamento de Escolas do 

Carregado.  

 

- Foi reforçada a fixação da estatueta do touro que está na rotunda da Rua Pinto Barreiros. 

 

- No Jardim Rosa Silva foram limpos e pintados os tanques, limpa a estatueta, consertados e pintados 

os bancos e papeleiras e também os existentes na Rua Manuel António Lains. 

 

- Demos assistência ao bom desempenho do Carrossel para crianças instalado nesta Freguesia pela 

ACICA, por ocasião dos festejos natalícios, assim como a um comboio turístico que nessa ocasião 

viajou pelas ruas da Vila durante vários dias. 

 

- Procedeu-se, embora com dificuldades originadas pela falta de colaboração da Câmara Municipal de 

Alenquer à própria da hora, à colocação da iluminação de Natal nas mesmas ruas do ano anterior. 

 

- Procedemos à pintura de 16 túneis na Barrada e Sol-Carregado e de 2 túneis no Casal do Sarra. 

 

- Procedeu-se ao corte do mato velho em diversas áreas da Urbanização da Barrada e Sol-Carregado e 

junto à Peri, junto à Meirinha, na Ponte da Couraça, à entrada Sul do Carregado, na Ferraguda, na 

Escola da Guizanderia, no Barrão, no Jardim de Infância e EB1, Parque Infantil da Ferraguda e Casal 

do Sarra, nas bermas da Estrada da Meirinha, Estrada do Carril e Estrada para o Parque do Tejo, com 

vista à melhor circulação de peões e ciclistas que fazem a sua manutenção física neste percurso, na 

Rua António Correia Baharém desde a Rua Padre Leandro continuando pela Estrada dos Casais da 

Marmeleira. 

 

- Espalhou-se herbicida em quase todas as bermas e passeios das estradas da Freguesia e nos passeios 

das localidades não abrangidas pelo contrato de varredura celebrado entre a Câmara Municipal de 

Alenquer e a firma Pragosa: Estrada do Peixoto, Rua Vasco Moreira, Rua Principal no Lugar da Torre, 

Rua A. Cavaco no Lugar das Obras Novas, Ruas do Casal Pinheiro, Carambancha e bermas das 

estradas até ao Parque Tejo. 

 

- No Parque Tejo, além do corte de erva e do espalhamento de herbicida, foi feita a limpeza dos 

resíduos deixados pela cheia do Tejo e procedeu-se à poda e manutenção das plantas nele existentes. 

 

- Foram reconstruídos diversos bancos de jardim nas Obras Novas, Torre, Carregado e Parque Tejo. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

- Nos Balneários do Lugar da Torre procedeu-se à sua lavagem a fundo, seguida de pintura total no 

seu interior e exterior. 

  

- Nos passeios repôs-se a calçada, eliminando os muitos buracos que nela existiam. 

 

- Na faixa de rodagem, dado que a Câmara Municipal de Alenquer não procedia atempadamente ao 

tapamento dos buracos existentes, cujo trabalho é da sua responsabilidade, optámos por solicitar à 

mesma que nos fornecesse a massa asfáltica e procedemos à sua reparação, tentando eliminar todos os 

existentes na área da nossa Freguesia, excepto os da EN1 que são da responsabilidade da E.P. - 

Estradas de Portugal. 

 

- Procedemos à reparação de cerca de 12 buracos junto das caixas de esgotos, motivados pelas galerias 

dos ratos, com o enchimento de resíduos de pedra e reparação de calçada. 

 

- Colocámos diversos pilaretes para ordenamento do estacionamento de viaturas e grelhas em 

semidouros. 

 

- Insistimos com a Câmara Municipal e colaborámos na regularização do piso da Praceta João 

Gonçalves Zarco, na parte que ainda não está pavimentada. 

 

- Tapámos com resíduos os grandes buracos que se formaram devido às chuvas e ao constante tráfego 

na entrada do parque do camiões, na Estrada da Barrão. 

 

- Demolimos e removemos o entulho de uma cabine eléctrica de obras abandonada na Rua Dinis Dias 

na Barrada. 

 

- Continuamos, à medida que forem aparecendo e que formos tendo conhecimento, a consertar os 

buracos das calçadas e faixa de rodagem que não sejam da responsabilidade de qualquer entidade 

fornecedora de serviços, assim como continuamos a eliminar a vegetação daninha que vai aparecendo 

nos espaços públicos não concecionados para tal. 

 

- Embora tenhamos a promessa da E.P. – Estradas de Portugal que vai brevemente requalificar a 

berma da Estrada onde se situa a paragem sul no sentido sul/norte na Vila do Carregado, procedemos à 

colocação de resíduos para regularização do piso e colocámos provisoriamente um banco de jardim, 

para atenuar as condições degradadas.       

 

 - Em 25 de Janeiro de 2010, foi pago 528,00 ao Senhor José António Preguiça Azevedo Pinto, pela 

sua prestação de serviços na colocação da Iluminação de Natal, nas ruas do Carregado. 

  

- As bermas das estradas principais na área geográfica da Freguesia, embora sendo da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Alenquer, foram limpas com corte de erva nomeadamente 

na estrada da Meirinha, Carril e do Tejo, Casal Pinheiro, Torre e Obras Novas, Guizanderia e 

Carambancha. 

 

- Nos espaços verdes não contemplados pela empreitada dada à firma E.B. Jardins foi cortada a erva, 

nas Urbanizações de Barrada, Sol Carregado, Bairro 25 de Abril, Casal Pinheiro e Rua D. Pedro V. 

 

- No Parque do Tejo foi feita uma intervenção no sentido de ser feita a limpeza da erva a Norte e a Sul 

do Canal tornando-se mas agradável o lazer no local. 

 

- Foi feito o corte de erva na Zona Industrial da Ponte da Couraça, em frente ao Intermarché, Cerâmica 

de São Paulo e Zona Industrial do Alconchel. 
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FREGUESIA DO CARREGADO 

- No Bairro 25 de Abril foram corrigidas as caldeiras das árvores, foi regularizado o arruamento na 

Rua da Paz para escoamento das águas da chuva. Foi construída uma caleira na Travessa de passagem 

da Rua 1º de Maio para a Rua da Paz, também para escoamento das águas da chuva. 

  

- Foram colocados pilaretes rebatíveis na Rua Manuel António Lains. 

 

- Foi colocado um lancil descontinuo na passeio da Rua Vaz Monteiro, no espaço compreendido entre 

a Rua Dr. Rodrigo César Pereira e o posto da “ GALP” 

 

- Foram reparados e pintados diversos bancos de Jardim nas Urbanizações da Barrada e Sol 

Carregado, Lugar da Torre, Bairro 25 de Abril, Jardim Manuel Maria Abreu e Jardim da Quinta Nova. 

  

- Procedeu-se à pintura dos pilaretes no Bairro 25 de Abril e Ruas circundantes assim como os bancos 

em alvenaria deste Bairro, muros exteriores do Mercado Municipal e alguns túneis.  

 

- Foi-se procedendo à reconstrução de calçada dos passeios conforme fomos tendo conhecimento dos 

mesmos. 

 

- Procedeu-se à colocação de betão asfáltico nos buracos dos arruamentos de que tivemos 

conhecimento.    

 

- Foi solucionada a situação da caleira metálica na Rua D. Pedro V.  

 

- Procedeu-se à limpeza do terreno público da Urbanização do Serejo, na Guizanderia, do Parque 

Infantil da Ferraguda, as bermas de um lado e do outro da Rotunda Pinto Barreiros e algumas Zonas 

da Barrada e foram cortado alguns ramos das árvores na Rua Diogo Afonso. 

 

- Foram repovoadas várias floreiras. 

 

- Foi pintado o muro junto à paragem sul das autocarros na Rua Vaz Monteiro. 

 

- Foram executados trabalhos de reparação de estradas municipais e arruamentos com massa fria na 

Freguesia. 

 

- Foram executados trabalhos de limpeza com a roçadora nas estradas municipais e em diversos outros 

espaços, na nossa Freguesia. 

 

- Foram colocadas as placas do chão do Parque Infantil da Praceta  João Gonçalves  Zarco. 

 

- Foi efectuado o corte das ervas, das bermas das Ruas do Casal Pinheiro e no Campo da Associação 

 Desportiva do Carregado 

  

- Procedemos à limpeza da entrada sul do Carregado, desde a Ponte da Couraça até à Paragem de 

autocarros da Rua Pinto Barreiros.   

 

- Procedeu-se à pintura dos muros do Complexo Desportivo da Praceta João Gonçalves Zarco e  

restantes muros e pilaretes das Urbanizações da Barrada e Sol Carregado. 
 

- Procedeu-se a retoques de pintura nas paredes dos túneis e outras superfícies pintadas. 
 

- Procedeu-se à pintura do muro do logradouro do Mercado. 
 

- Concluíu-se a reparação dos bancos de jardim com substituição de madeira e a sua pintura. 
 

- Procedeu-se à desobstrução e drenagem da vala da Rua de Mártir S. Sebastião, junto à entrada para a 

 “Peri”. 
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- Procedeu-se à regularização do piso na zona da paragem de autocarro a sul da Vila na Rua Vaz  

 Monteiro no sentido sul/norte. 
 

- Procedeu-se à limpeza do espaço fronteiro à empresa Cerâmica de S. Paulo, paralelo ao IC-2. 

 

- Aplicou-se herbicida na berma das ruas da Meirinha na estrada do mesmo nome seguindo na Estrada  

do Carril até à ponte sobre o Rio Grande da Pipa. 
 

- Procedeu-se ao corte de canas na estrada dos Casais da Marmeleira, Guizanderia, Carambancha e  

 outras.  
 

- Procedeu-se à poda de algumas árvores e arbustos. 
 

- Procedeu-se à cava dos canteiros para receberem flores. 
 

- Procedeu-se ao corte da relva dos espaços verdes. 
 

- Procedeu-se à colocação de floreiras com flores na Urbanização Sol/Carregado, (da Repsol ao Centro 

 de Saúde). 
 

- Foram adquiridos novos pilaretes e tubo para fabricação de pilaretes e procedemos à colocação dos 

mesmos, em locais mais estratégicos, para evitar o estacionamento abusivo. 
 

- Procedeu-se à colocação de alguns pilaretes. 
 

- Procedeu-se ao rampeamento de alguns lancis de passeio. 
 

- Algumas reparações na maquinaria e Dumper da Freguesia. 

 

- Reparação e assistência a fotocopiador. 

 

- Aquisição de urinol para WC Mercado. 

 

- Reparação de alarme do Mercado. 

 

- Aquisição de uma fechadura para o mercado. 

 

- Aquisição e colocação de vidros em vitrine. 

 

 

 

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 

 

- Foram atendidos na Junta de Freguesia 84 residentes, para tratar de assuntos relativos à Segurança 

Social, assim como encaminhamento adequado. 

 

- Também acorreram à Junta 127 residentes a solicitar orientação jurídica, indicada pelo advogado da 

Junta ao serviço da população residente. 

 

- Na época de Natal e através de inscrições, foram atribuídos 54 cheques oferta de avios no valor de 40 

Euros para famílias carentes na Freguesia. Estes avios foram atribuídos conforme critérios elaborados 

e aprovados pelo executivo.  

- Durante o ano foram atríbuidos vários cheques oferta a famílias carênciadas. 

- Em Abril apoiamos uma pessoa carênciada com o pagamento de registo dos CTT. 
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- Continua contrato com a Dra. Guida Alves, psicóloga (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. 

 

-  Acompanhamento/triagens/avaliações → 238 casos 

 

- O Executivo reuniu-se com a Associação de Utentes do Centro de Saúde do Carregado, a seu pedido, 

para apresentarem os seus propósitos futuros. 

 

- Estivemos presente em várias reuniões da Acção Social da Câmara Municipal de Alenquer. 

 

- Uma moradora na Freguesia entregou uma cama e uma mesa-de-cabeceira para a Junta de Freguesia 

doar a alguém carenciado. O Executivo decidiu entregar a mobília à Senhora D. Cristina Isabel, é 

divorciada e tem dois filhos menores ao seu encargo e com graves dificuldades financeiras. 

 

- Continuamos a disponibilizar as nossas instalações para o Ministério da Justiça – Reinserção Social. 

 

- Intervenção da Junta de Freguesia, junto da Acção Social da Câmara Municipal de Alenquer, devido 

às condições pouco dignas em que vivia a Senhora D. Maria Ilda R. Serra Moreira, a qual já se 

encontra no Lar. 

 

- Foi doado à Senhora D. Arlete Jesus Silva Quirino, portas interiores para a sua casa, que estavam em 

armazém. 

 

- Colaboramos com o Centro de Saúde de Olhalvo, na elaboração de fotocópias do folheto da higiene 

oral, para serem distribuídos no Agrupamento de Escolas do Carregado. 

 

- Foi  entregue  roupas  de  criança à Igreja Paroquial do Carregado,  que  tinham sido doadas à Junta 

de Freguesia. 

 

- Estivemos presentes no dia 15 de Junho, na inauguração do Novo Centro de Saúde de Alenquer. 

 

- O Executivo esteve presente na Cerimónia de Assinatura  do  Acordo  entre  o  Estado  e os Parceiros 

para  a  Construção  e  Gestão  do  Novo  Hospital  de  Vila  Franca  de  Xira,   presidida  pelo   Senhor 

Primeiro-Ministro,  Eng. José Sócrates,  que  se  realizou  no  Celeiro  da  Patriarcal em Vila Franca de 

Xira.  

 

- Colaborámos com a ABEA – Associação para o Bem Estar de Alenquer, com a cedência do espaço 

do Largo Rosa Silva, facultámos mesas e cadeiras e cedemos também boiões de tinta de água, para ser 

utilizadas pelas crianças na comemoração do dia internacional da música. 

  

- Estivemos presentes numa Acção de Divulgação do Banco Local de Voluntariado de Alenquer da 

Câmara Municipal de Alenquer. 

 

- Concedeu-se um subsídio de 150,00 Euros à Guarda Nacional Republicana – Destacamento 

Territorial de Alenquer, para aquisição de géneros destinados à distribuição por famílias carenciadas. 

 

- Continuámos a disponibilizar as nossas instalações para o Ministério da Justiça – Reinserção Social. 

 

 

 

REUNIÕES, CONGRESSOS, PROTOCOLOS, INAUGURAÇÕES 

 

- Os Senhores Secretário e Tesoureiro, estiveram presentes no VII Congresso da Anafre que se 

realizou em 22 e 23 de Janeiro de 2010. 
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- O Senhor Presidente da Junta esteve presente no Congresso da Anafre que se realizou a 27 de Março  

de 2010. 

 

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

situação de desemprego e procura de emprego. 

 

- Continua o protocolo com a ADRO - Agencia de Desenvolvimento Regional do Oeste, que confere   

diplomas escolares do 9º e 12º  ano, através do Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação  

de  Competências.  As aulas continuam a decorrer nas instalações da sede da Freguesia, tendo 

começado no dia 24 de Junho novos grupos do 9º Ano.   

 
 AMBIENTE 

- A 13 de Abril de 2010 foi estabelecido um protocolo de colaboração com o Senhor Eng. João Grais 

Esteves, sem fins remuneratórios. O protocolo visa sobretudo a área ambiental, em projectos já a 

decorrer como são o caso do Viveiro Florestal de espécies Autóctones e o projecto “Andorinha”, como 

de outros que possam surgir. 

Os objectivos destes projectos de carácter ambiental são o de fomentar a Educação Ambiental, 

nomeadamente o da reflorestação com espécies Autóctones, bem como o da protecção e preservação 

da vida selvagem, bem como o de apoiar as Escolas do Carregado na formação de jovens 

conscienciosos e conhecedores do património histórico e natural da Vila do Carregado.  

 

 

 

COLECTIVIDADES 

 

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

 

- Colaborámos com a Associação Desportiva do Carregado no Torneio de Futebol “Infantil”, que 

decorreu nos dias 13 e 14 de Fevereiro de 2010, com um subsídio de 550,00 Euros. 

 

- Colaborámos com a Associação Desportiva do Lugar da Torre, na aquisição de dois baldes de tinta 

para pintarem uma parede. 

 

- Realizou-se uma reunião com o Grupo Motard do Carregado “Tigres da Estrada”, a fim de ser 

analisado quais as possibilidades de colaboração da Junta nos eventos previstos no seu plano de 

actividades. 

 

- Colaborámos com a M.E.C.C.A. – Movimento Entusiasta Carregadense de Clássicos e Antigos 

“1000 Horas Nocturnas 2010”,  no dia 24 de Abril de 2010, na logística do espaço da Rua do Poço 

Pedreiro, para a concentração de cerca de 60 Veículos Clássicos e Antigos, e a oferta de um lanche de 

churrasco, no local, a todos os participantes, assim como a instalação de som ambiente através do 

equipamento recentemente adquirido. 

 

- Colaboramos  com o Rancho  Folclórico do Carregado no seu XXII Encontro Nacional  de Folclore 

Infantil que se realizou no dia 1 de Maio, com um subsídio de 200,00 euros  para o lanche e 

galhardetes para oferecer aos Ranchos que participaram no Encontro. 

 

- Em Maio apoiámos a Associação Desportiva do Carregado com 100 euros para apoio ás despesas 

com viagem a Almeida “Torneio Infantil Futebol 11” 

 

- Em Junho apoiamos a ADC com 450 euros para apoio ao sarau de ginástica. 

 

- Em Julho apoiamos a ADC com 1000 euros para apoio ás obras de alargamento do Campo de 

Futebol. 



                                                                                                                                                             
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO DE 2010 

 

 11 

FREGUESIA DO CARREGADO 

 

- Em Maio demos uma compensação ao Rancho Folclórico do Carregado no valor de 1.500 euros pela 

disponibilização da sala,  pelo fornecimento do lanche pela festa do “25 de Abril” e actuação do grupo 

infantil e adulto na mesma. 

 

- Colaboramos com o Grupo Motard “Tigres da Estrada” Carregado, com a cedência do palco para a 

sua 9ª. Concentração que se realizou nos dias 25,26 e 27 de Junho. 

 

- Colaboramos com a Associação Desportiva do Carregado, com um subsídio de 1.000 euros, para 

apoio às despesas das obras com o alargamento do Campo de Futebol. 

 

- Em Maio comparticipamos o Grupo Taurino de Alenquer com um subsídio de 150 euros  para apoio 

à Corrida de Touros – Feira de Ascensão. 

 

- Concedemos um subsídio de 150 euros ao Grupo Taurino de Alenquer, em Setembro, para apoio à 

Corrida de homenagem, para angariação de fundos para a família de um Forcado falecido. 

  

- Concedemos um subsídio de 50,00 Euros à Associação Desportiva do Lugar da Torre para apoio na 

compra de dois caixotes para o lixo, a fim de serem colocados no Pavilhão. 

 

- Colaborámos com a M.E.C.C.A. – Movimento Entusiasta Carregadense de Clássicos e Antigos no 

seu passeio que realizaram no dia 5 de Outubro passado com a atribuição de um donativo de 1.000 

euros, com troféus e o empréstimo da aparelhagem de som. 

  

- Cedemos à Associação Desportiva do Carregado, o sistema de som para ser utilizado nos eventos 

realizados no Pavilhão Gimnodesportivo durante a “Semana Desportiva do Sócio da ADC”. 

 

 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 

 

- Colaborámos com um donativo de 75 euros à Associação Humanitária e de Solidariedade Social de 

Santana da Carnota, para o apoio na VI Gala do Fado, para angariação de fundos para o Projecto da 

construção de um lar de 3ª Idade, Centro de dia e Serviço de Atendimento do domicílio 

 

- Contribuímos com um donativo de 300 euros, para a Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo  de  

Alenquer – Unidade de Emergência do Carregado, na campanha “Operação Fátima” que consistiu  em 

ajudar os peregrinos que se deslocaram a Fátima no inicio do mês de Maio.  

 

 

COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÃO CULTURAL 

 

- No dia 12 de Fevereiro realizou-se o desfile de Carnaval que contou com a animação do Grupo 

“Surpresa Rio” . Desfile direccionado aos alunos das Escolas da Freguesia, que contou com cerca de 

600 crianças. 

 

- Comemorámos o “25 de Abril”, em conformidade com o programa divulgado e em que mais uma 

vez tivemos a colaboração do Rancho Folclórico do Carregado, com a sua actuação, infantil e adulto e 

na cedência da sua sede e pelo fornecimento do lanche que oferecemos à população. À qual a Junta 

deu uma compensação no valor 1.500 euros. 

 

- A Associação Desportiva do Lugar da Torre com a colaboração do Senhor Presidente da Assembleia 

de Freguesia, associou-se às Comemorações com a realização de um torneio de ténis de mesa, onde 

estivemos presentes e distribuímos os troféus. 

 Após o içar das bandeiras na nossa Sede, deu-se início à distribuição de T’Shirts a todos os ciclistas 

que se concentraram para dar inicio à visita à Freguesia, num total de cerca de 220 participantes. 
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À chegada foi-lhes oferecido também lanche de churrasco, e tivemos durante todo o dia o nosso 

equipamento de som no impasse da Rua do Poço Pedreiro a abrilhantar as comemorações com música 

alusiva ao dia.  

 

- Nos dias 4, 5 e 6 de Junho, comemoramos o XIII Aniversário “Dia da Vila”, que consistiu com a 

Homenagem à  “Central Termoeléctrica  do Carregado” e  ao Atleta Carregadense António Monteiro,   

Tasquinhas, Mini Torneio de Futebol “Sete”, “Plastron” da GNR, actividades dos Ginásios “In  

Shape” e “Vivafit”,  festival  do Rancho  Folclórico  do  Carregado,  passeio  “Motard” ,  actuação  de 

“Sevilhanas”  e a actuação dos Conjuntos Musicais “Chaparral Band” e “Duo Victor Martins”. 

 

- No dia 12 de Junho, organizamos a “Sardinhada – Santos Populares”, que se realizou na  Rua Poço  

Pedreiro  e  Avª.  das Descobertas, com animação musical, em parceria com a Câmara Municipal de 

Alenquer, tendo sido feita a distribuição personalizada da sardinha. 

 

- Colaboramos com a ANDDI – Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual – 

Portugal, um jogo de futebol 11 no Campo de Futebol da Associação Desportiva do Carregado, entre 

os representantes da  ANDDI que  vão representar a  Selecção Nacional na África do Sul. Oferecemos 

um almoço aos atletas, nas instalações do Rancho Folclórico do Carregado 

 

- No dia 11 de Dezembro, Festa de Natal dos Idosos e Reformados, realizada na Rancho Folclórico do 

Carregado, onde houve lanche, animação musical e distribuição de uma pequena lembrança (Panamá 

com referência à nossa Freguesia). O Transporte dos idosos e reformados foi assegurado pela Junta de 

Freguesia. 

 

- Em Outubro apoiamos com 100 euros Mom.S Fashion 2010 (Alenquer) para realização de um desfile 

de moda. 

 

- No dia 17 de Dezembro, Festa de Natal para as crianças das Escolas e Jardins Infância, com 

transporte assegurado pela Junta de Freguesia, realizada no Pavilhão da Associação Desportiva do 

Carregado, com animação musical, variedades e distribuição de pequenas lembranças a todas as 

crianças. 

 

- Apoiámos a deslocação ao Concurso “O Preço Certo” na RTP 1 , do Senhor Abel. 

 

- Colaborámos com a ACICA – Associação Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer, na 

colocação de um carrossel e um comboio turístico no Carregado, para animação e dinamização do 

Comércio Tradicional no Carregado. 

 

 

IDOSOS E REFORMADOS 

 

- Nos dias 9, 16, 23 de Maio e 13 de Junho, realizamos passeios à Malveira, Mafra, Sobreiro, Ericeira, 

Peniche, Óbidos e Caldas da Rainha, para os Reformados e Idosos da Freguesia. 

 

- Colaborámos com a Câmara Municipal de Alenquer, na divulgação e processo de inscrição das 

pessoas interessadas em participar no “XXII  Encontro Concelhio de Reformados e Idosos”, que se 

realizou no passado dia 30 de Outubro.  

 

 

EDUCAÇÃO E ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

- Apoiámos o Agrupamento de Escolas do Carregado na “II Corrida Solidária” com as crianças de 

Timor-Leste e de Portugal. A corrida solidária é uma proposta de Médicos do Mundo para fomentar a 

consciência sobre a solidariedade entre os mais jovens, a favor da Educação para o Desenvolvimento e 

da Saúde. A Corrida solidária realizou-se no dia 16 de Março de 2010, nas artérias junto ao Campo 
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Desportivo da Associação Desportiva do Carregado. A Junta de Freguesia ofereceu apoio logístico e 

500 garrafas de água. 

 

- Foi acordado com a firma “Xeconxira” a substituição das fotocopiadoras nas escolas por 

equipamentos usados mas funcionais, na compra de consumíveis à firma. 

 

- Concedemos um subsídio de 150,00 Euros ao Agrupamento de Escolas do Carregado para o 

transporte de alunos que participaram na “8ª Edição do Projecto Matemática Ensino” que decorreu na 

Universidade de Aveiro no dia 29 de Abril de 2010. 

 

-  A 14 de Abril de 2010, em reunião com Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

do Carregado, o Sr. Professor Helder Santos, com o propósito da realização de eventos nas ruas do 

Carregado por parte dos alunos da E.B.I., para conseguirem a realização de verbas, possibilitando 

assim a sua viagem de finalistas. Falamos sobre o passado recente em que havia um elemento do 

executivo da Junta de Freguesia, e que por decisão da Câmara Municipal de Alenquer, a Autarquia é 

representada unicamente por três elementos da C.M.A.. A título informativo, podemos acrescentar que 

a comunidade local é representada por três entidades que são, E.D.P., A.D.C. e Boa Viagem. 

 

- Concedemos a aparelhagem de som ao Agrupamento de Escolas do Carregado – P 3, para uma 

palestra da escritora Sara Rodrigues na apresentação da sua obra literária.  

 

- Participamos no Concurso Escolar dirigido aos alunos do 1º. Ciclo “Se eu fosse Autarca”, na escolha 

dos três melhores trabalhos e proporcionamos aos vencedores o conhecimento dos procedimentos 

administrativos da Junta e o conhecimento dos pontos de maior interesse na Freguesia. 

 

- Organizamos no dia 25 de Junho a entrega de diplomas aos finalistas que frequentaram o  9º  e  12º 

ano  do  processo  de  Reconhecimento, Validação  e Certificação de Competências da ADRO - 

Agência  de  Desenvolvimento  Regional  do  Oeste, que decorreu nas nossas instalações da sede de 

Freguesia.  

 

- Adquirimos detergente para a máquina de lavar loiça para o Agrupamento de Escolas do Carregado, 

no valor de 307,04 euros. 

 

- Foi criado um Projecto para ocupação dos tempos livres, para crianças do 1º. Ciclo Escolar, que 

decorreu durante o mês de Julho, com visitas guiadas e parte oficinal nas instalações do Rancho 

Folclórico do Carregado, cedidas para esse efeito. 

 

- Apoiamos com a aparelhagem de som, na Festa da Entrega de Diplomas do Agrupamento de Escolas 

do Carregado.   

 

- Foram pintadados os muros exteriores de todas as escolas da Vila. 

 

- Aquisição e colocação de vários vidros na EP3. 

 

- Apoiamos a ACICA -  Associação  Comercial  e  Industrial  do  Concelho de Alenquer no seu evento 

“Regresso às Aulas”. 

 

- Foram cedidas as instalações para a realização de aulas da Universidade da Terceira Idade de 

Alenquer da Câmara Municipal de Alenquer. 

 

- Foi colocada na sala da Assembleia da Freguesia do Carregado, rede informática com acesso para 

onze computadores, de apoio à Universidade da Terceira Idade de Alenquer. 

 

- Foi cedida a aparelhagem de som ao Agrupamento de Escolas do Carregado, para o lançamento da 

Obra “Pinguim” do autor António Mota. 
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- Foi nomeado o Senhor Carlos José Botelho Anjo Assis como representante da Junta de Freguesia do 

Carregado, para o Concelho Geral das Escolas/Agrupamento de Escolas do Carregado. 

 

 

RELIGIÃO E CULTURA 

 

- Concedemos um subsídio de 140,00 Euros para pagamento dos jantares aos elementos participantes 

na actividade “Vamos ao Teatro com...”–CERCI, que se realizou no dia 26 de Março de 2010, nas 

instalações do Rancho Folclórico do Carregado. Este espectáculo destinou-se a alunos e familiares de 

todos os níveis de ensino do Agrupamento de Escolas do Carregado. 

 

- Colaboramos com ACICA – Associação Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer, na 

distribuição pelas escolas e comércio  de  panfletos  a  divulgarem a   iniciativa “Dia da Mãe” inserido 

no Projecto de Animação e Dinamização para o  Comércio Tradicional. 

 

- Estivemos presentes nas Festas do Império do Divino Espírito Santo, na Procissão que decorreu em 

Alenquer no dia 23 de Maio. 

 

- Autorizamos a CEMAD – Centro de Evangelismo Mundial das Assembleias de Deus a Realizarem 

um evento religioso na Praça Rosa Silva no dia 6 de Junho. 

 

- Autorizamos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Carregado a realizarem uma actividade de 

cariz evangélico na Praça Manuel Maria Abreu, no dia 20 de Junho.  

 

- Estivemos presentes no dia 19 de Junho no “Arraial dos Santos” do Centro Social Paroquial do 

Carregado.  

 

- Cedemos alfaias, para a sua acção de limpeza ambiental em alguns arruamentos da Vila, no 10 de 

Junho à Igreja de Jesus Cristo “S.U.D.” 

 

- Colaboramos com a cedência do palco e da aparelhagem de som para as tradicionais Festas da Igreja 

do Carregado. 

 

 

APOIO AOS JOVENS 

 

- Apoiamos as iniciativas da escola para efectuarem várias feiras semanais na nossa Freguesia, com o 

objectivo dos alunos angariarem fundos para a festa de finalistas. 

 

 

AQUISIÇÕES 

 

- Diversa matéria-prima (Ladrilho, tintas, cimento). 

- Diversas ferramentas, máscaras, trinchas, luvas, jarrican, baldes, pulverizadores. 

- Gasolina (Para roçadoras, motosserra e também para diversas viaturas ao serviço da Junta). 

- Gasóleo (Para Dumper e para viaturas ao serviço da Junta). 

- Aquisição de tecido para saia de mesas de Presidência. 

- Aquisição de um arranjo para decoração da sala da Assembleia para dia de Homenagem à EDP e 

António Monteiro. 

- Aquisição de flores frescas para fazer arranjos para decoração das mesa lanche da ADRO. 

- Troféus e medalhas para vários eventos (dia da Vila, concentração de clássicos e antigos e outros 

eventos). 

- Sacos para lixo, detergentes, toalhitas de mão zig-zag, sacos aspirador, espanador e panos limpeza, 

papel wc.  



                                                                                                                                                             
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO DE 2010 

 

 15 

FREGUESIA DO CARREGADO 

- Rolo de toalha mesa em papel. 

- Sacos para dejectos canídeos. 

- Na conta de limpeza da Junta estão também incluídos as facturas da Initial (Sanitact automática). 

- Aquisição de detergentes, sacos lixo, papel wc para mercado. 

- Aquisição de T´shirts com brasão da Freguesia (Criança e adulto) para as Comemorações do 25 de 

Abril e dia da Vila. 

- 1000 envelopes com brasão da Junta. 

- Material de consumo para secretaria. 

- Aquisição de vestuário, 4 coletes para o pessoal da Junta. 

- Aquisição de fatos e acessórios para palhaços “Carnaval”. 

- Aquisição de 4 placas informativas para viaturas ao serviço da Junta. 

- Aquisição de jornais diários. 

- Aquisição de produtos quimicos. 

- Aquisição de acendalhas, carvão, petróleo e fósforos (para as diversas festas que houve na 

Freguesia). 

- Aquisição de diversas plantas para plantação pela Freguesia. 

- Aquisição de diversas coroas florais naturais Funebres. 

- Aquisição de troféus e medalha para 25 Abril  torneio ténis mesa Assoc. Desportiva Torre. 

- Aquisição de diverso material escolar para oferta ás crianças vencedoras do concurso “Se eu fosse 

Autarca”. 

- Aquisição de troféus para homenagem EDP e a António Monteiro 

-Aquisição de 80 medalhas para oferta ADC para sarau ginástica. 

- Aquisição de 100 troféus vidro com gravação para M.E.C.C.A – Evento Carros Clássicos. 

- Foram substituídas várias fechaduras em portas e vidros de janelas nas escolas. 

- Mangueira de iluminação decorativa, séries de lâmpadas e outros para ornamentação de Natal. 

- Aquisição 150 programas A3 Impress Digital. 

- Aquisição de 2 telas com impressão digital para Palco (Para festa Dia-da-Vila). 

- 500 Panamás em nylon com gravação para oferecer aos Idosos. 

- Aquisição de lápis de cor para oferta às crianças, na festa de Natal Escolas. 

 

- Aquisição de um carro de mão. 

- Aquisição de um abre covas com braços. 

- Aquisição de cartões de ponto. 

- Aquisição de caixa para 200 CD, para arquivo de fotografias. 

- Aquisição de um computador STI para a Tesouraria. 

- Aquisição de uma impressora Xerox 6280 V-DN. 

- Aquisição de um computador Portátil HP *avilion DV6-1420 EP. 

- Remodelação de toda a rede informática na secretaria e gabinetes do executivo da Freguesia. 

- Aquisição de Router Wireless RT. 

- Assistência Informática com a revitalização dos PC de serviço. 

- Aquisição de um equipamento de som. 

- Aquisição de um amplificador de distribuição de som. 

- Aquisição de fio para distribuição de som pelas ruas. 

- Aquisição de um videoprojector viewsonic PJD5112. 

- Aquisição de equipamento segurança regulável para trabalhos em altura. 

- Aquisição de roldana, corda, marreta. 

- Aquisição de tesoura de cortar varão. 

- Aquisição de um ecrã Nobo Suspensão 4:3 1500x1140. 

- Uma moto–roçadora 

- Uma rebarbadora 

- Dois berbequins 

- Um gerador     

- Um leitor CD para trabalhar com aparelhagem, para som no automóvel 

- Uma máquina de soldar 

- Roçadora 
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- Palco com 10 metros x 8 metros x 7 metros 

- Aquisição de chapas em alúminio lacado verde para porta da tesouraria. 

- Aquisição e montagem de portão de correr no espaço recolha viaturas da Junta. 

 

 

ESPAÇOS VERDES  
 

- Deplorámos o péssimo serviço prestado pela empresa contratada pela Câmara Municipal (E.B. 

Jardins) para a manutenção dos espaços verdes no Carregado e para tentar aliviar o desleixo existente 

na plantação de flores, esta Junta procedeu ao povoamento das floreiras existentes e colocou mais 

outras onde nos pareceu ser mais agradável a presença de flores. 

 

- A partir do dia 1 de Setembro passámos a assumir a gestão da manutenção dos Espaços Verdes em 

conformidade com o Protocolo, em tempo assinado, com a Câmara Minucipal de Alenquer. 

 

- Aquisição de material de rega para Espaços Verdes da Freguesia. 

 

- Pagamento de prestação de serviços na manutenção de espaços verdes da Freguesia referente ao mês 

de Setembro. 

 

- Pagamento de prestação de serviços na manutenção de espaços verdes da Freguesia referente ao mês 

de Outubro. 

 

- Pag. de diversos trabalhos de jardinagem, corte de relva na Freguesia referente ao mês de Novembro. 

 

Pensamos que de um modo objectivo, estas são as explicações que se impõem 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 12 de Abril de 2011. 

 

 

 

 

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 

 

____________________________________     _________________________________ 


