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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 2011. 

 

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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ACTIVIDADES 
 

Conforme contas pormenorizadas mais adiante e como complemento de informação para 

melhor espelhar as actividades, descrevemos as mais significativas, divididas em grupos, 

conforme: 

 
 

EXPEDIENTE 
 

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

 

- 1.719 Atestados. 

 

- 223 Licenças para canídeos. 
 

 

OUTROS: 

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

Emprego no âmbito do registo eletrónico quinzenal, na situação de desemprego e procura de 

emprego). 

 

- 354 Licenças de Publicidade 

 

- 105 Licenças de Ocupação de Via Pública 

 

- Os serviços efetuaram 3.807 recebimentos de água (protocolo com as Águas de Alenquer). 

 
 

PESSOAL 
 

- Foram contratadas em contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 

três funcionárias com a categoria de Assistente Técnico – Área Administrativa. 

 

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

 

- Seguro Acidentes de trabalho. 
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INFORMAÇÃO 
 

- Foi decidido pelo Executivo reunirem-se todas as quartas-feiras pelas 19,15 horas, sendo a 

última de cada mês aberta ao Público. 
 

-Deslocámo-nos no dia 6 de Fevereiro de 2011 às instalações da Rádio Voz de Alenquer, para 

um debate radiofónico, com um representante da Câmara  Municipal  de  Alenquer, o Senhor  

Vereador  João Hermínio e alguns representantes de outras Freguesias do Concelho. 

 

-Deslocámo-nos a uma sessão de esclarecimento, sobre  TDT promovida pela ANACOM no 

dia 29 de Março de 2011, que se realizou no Auditório Damião de Góis em Alenquer. 

 

-Realizou-se  no  dia  18  de  Abril  de  2011, uma reunião, na sede da Freguesia, com técnicos 

da EDP Distribuição, onde foi demonstrado pelo Executivo o total desagrado, referente ao 

abandono por parte da EDP para com a iluminação pública na Freguesia. Foi entregue aos 

técnicos uma listagem dos focos de luz fundidos na  via pública.     

 

-Colaborámos com o INE  na logística do “Censos 2011”. 

 

-Colaborámos com a ACICA nas distribuição de publicidade dos seus eventos. 

 

-Estivemos presentes num encontro de auscultação e debates dos residentes angolanos na 

Freguesia, onde esteve presente também a Senhora Cônsul Geral de Angola, dois Vice 

Cônsules, a Presidente da Aradi – Associação dos Residentes Angolanos em Odivelas e o 

Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que se realizou no Salão da Junta 

de Freguesia do Carregado, no dia 30 de Abril de 2011, com vista à criação de uma 

Associação similar no Carregado. 

-Estivemos presentes, a convite da ANACOM, na secção de encerramento das emissões 

analógicas na zona do retransmissor de Alenquer que se realizou no dia 12 de Maio de 2011, 

no salão Nobre da Câmara Municipal de Alenquer. 

-Cedemos o salão da Junta de Freguesia a um grupo de residentes na Freguesia, no dia 14 de 

Maio de 2011, afim de ser criada uma Associação de Angolanos na Freguesia. 

-Conforme apresentado em Orçamento de Despesa para o ano 2011, já foram efetuadas as 

transferências para as Associações Humanitárias e Coletividades. 

-Fizemos uma lista dos veículos abandonados na Freguesia, com cerca de 100 veículos 

inventariados, com as respetivas localizações, a qual enviámos para a Câmara Municipal de 

Alenquer e colocámos nas nossas vitrinas.  

-Fomos contactados por um Gestor Comercial da Caixa “Imobiliário” do Grupo Caixa Geral 

de Depósitos, sobre a hipótese de adquirirmos ou arrendarmos o armazém do Casal do Sarra. 

Estamos em negociações.   
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-Estivemos presentes numa reunião na Câmara Municipal de Alenquer, sobre a transferência 

das Escolas desativadas na Freguesia para a gestão da Junta de Freguesia, e de outros assuntos 

de interesse para a Freguesia, como: O problema da eletrificação do Mercado Municipal do 

Carregado, o parque dos Camiões, os carros abandonados, o vazadouro da Ferraguda, os 

espaços verdes, as lojas sociais, etc.    

-Estivemos presentes no lançamento do livro “Abelha Zena, a Rainha Serena”, da autora 

Maria Eugénia Ponte patrocinado pela Junta de Freguesia que decorreu no Museu João Mário 

em Alenquer. 

-Estivemos presentes no “XIII Congresso” da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias 

que se realizou nos dias 2 e 3 de Dezembro de dois mil a onze em Portimão. 

-Foi adjudicado à Freguesia do Carregado o armazém, correspondente à fração autónoma, 

designada pela letra “A”, em regime de propriedade horizontal, do prédio urbano sito na 

Praceta Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, Lote 2, Freguesia do Carregado, concelho de 

Alenquer e inscrito na matriz predial urbana sob artigo 541, pelo montante de 13.500,00 

Euros, com as condições de pagamento, totalidade do preço no ato da escritura de compra. 

Estamos a aguardar a marcação da escritura. 

-Colocámos, durante a época natalícia, um painel luminoso, no Jardim Manuel Maria Abreu e 

outro na Rotundo Pinto Barreiros a desejar aos fregueses um “Natal Feliz” e no edifício da 

Freguesia um adorno iluminado e outro na Loja Social. 

-Informámos a Câmara Municipal de Alenquer, por nos ter sido pedido, três obras para incluir 

no orçamento camarário para o próximo ano de dois mil e doze, que pretendemos a 

construção do Parque Infantil do Bairro 25 de Abril, há muitos anos prometido, a zona 

pedonal Carregado/Campera paralela à EN3 e uma ciclovia e pedonal do Carregado para o 

Parque Tejo. 

 

-Estivemos presente na reunião do Agrupamento de Escolas do Carregado cujo tema foi o 

Projeto “Eco – Escolas”.  

 

TRÂNSITO E SEGURANÇA 

-Colocámos as placas sinaléticas na Vila do Carregado. 

 

-Enviámos para a EP-Estradas de Portugal, S.A., um ofício a reclamar a  falta de visibilidade 

das passadeiras para peões na Rua Vaz Monteiro. 

 

-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. 
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-Colocámos no parque de camiões uma informação a convidar todos os interessados, na 

segurança no parque de pesados no Carregado, para uma reunião a realizar na Câmara 

Municipal, com data a agendar, com a colaboração da Câmara Municipal de Alenquer e da 

GNR, afim de tentarmos resolver o problema dos roubos existentes no parque de pesados.   

-Solicitámos mais uma vez a atenção da Câmara Municipal de Alenquer para a sinalética 

vertical e horizontal. 

 

COLECTIVIDADES 

-Colaborámos com a Associação Desportiva do Carregado no apoiom logístico e o  

empréstimo do equipamento de som na realização da noite de fados e o empréstimo de uma 

coluna auto-amplificadora para a realização do torneio de Futsal. 

 

 

-Apoiámos  com  a  oferta  de  um  beberete  e  apoio  logístico  à concentração de automóveis 

antigos, no evento que a M.E.C.C.A – Movimento Entusiasta Carregadense de Classicos e 

Antigos, realizou no dia 16 de Abril de 2011 “1000 horas nocturnas 2011” na Rua Poço 

Pedreiro. 

 

-Concedemos por empréstimo o equipamento de som, ao Rancho Folclórico do Carregado, 

para o Encontro de Folclore Infantil e para o Dia Mundial da Música, que se realizou nos dias 

7 e 15 de Maio de 2011.  

-Colaborámos com a Associação Desportiva do Carregado no seu 31º. Sarau de Ginástica que 

se realizou no dia 9 de Junho de 2011, com a atribuição de 15 troféus, 260 lanches e o 

empréstimo do equipamento de som. Este também lhe foi cedido para um torneio de sueca, 

noite de fados e dois torneios de Futsal. 

-Limpámos o Campo de Futebol “José de Lacerda Pinto Barreiros”. 

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

para a sua 10ª. Concentração que se realizou nos dias 23, 24, 25 e 26 de Junho de 2011. 

-Concedemos um subsídio de 100,00 Euros para o estágio de pré-época dos jovens do escalão 

Juniores da Associação Desportiva do Carregado. 

-Atribuímos um subsídio de 750,00 Euros ao Rancho Folclórico do Carregado, para a pintura 

do autocarro. 

-Atribuímos um donativo à Associação Desportiva do Carregado, no valor de 130,00 Euros, 

para um torneio de “Futebol 11” que se realizou no dia 5 de Outubro de 2011. 

-Emprestámos o equipamento de som, à Associação Desportiva do Carregado para os eventos 

que realizaram nos dias 5 e 26 de Novembro e 11 de Dezembro de 2011. 
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-Atribuímos um subsídio de 50,00 Euros à Associação Desportiva do Carregado para apoio do 

“Rally Paper” que realizaram no dia 3 de Dezembro, integrado nas comemorações do 61º. 

Aniversário. 

-Emprestámos o equipamento de som à Associação Desportiva do Lugar da Torre. 

-Estivemos presentes no Sarau Gímnico da Associação Desportiva do Carregado que se 

realizou no dia 26 de Novembro do corrente ano. 

-Estivemos presentes na comemoração do 12º Aniversário do Grupo Motard Tigres da 

Estrada que se realizou no dia 11 de Dezembro do corrente ano. 

-Emprestámos o equipamento de som à Associação Desportiva do Carregado para a 

realização da Festa de Natal do seu Centro Recreativo “Os Campeões”. 

 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 

-Concedemos um donativo à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Alenquer,  no valor 

de 300,00 Euros, para apoio numa acção que se desenvolve a nível Nacional para ajudar os 

peregrinos pela ocasião do 13 de Maio a Fátima. 

 
-Concedemos o empréstimo de um quadro elétrico à Cruz Vermelha Portuguesa – Carregado, 

para uma tenda de apoio a peregrinos na época de peregrinação a Fátima, que se realizou entre 

os dias 7 e 12 de Maio de 2011. 

-Concedemos um subsídio de 500,00 Euros ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 

514 – Carregado, para a atividade de intercâmbio entre Agrupamentos de Escuteiros, que se 

realiza no próximo mês de Agosto na Suíça. 

-Colaborámos com a ABEA nas comemorações do Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, com 

a distribuição de t-shirts às crianças e tintas para pinturas faciais.  

-Concedemos um subsídio de 500,00 Euros à Cruz Vermelha Portuguesa Delegação do 

Carregado, para a formação de elementos que possam integrar a Unidade de Emergência do 

Carregado. 

 

RELIGIÃO E CULTURA 

-Organizamos duas Feiras de Gastronomia “Luso-Brasileira” de arte e gastronomia nas 

instalações do Mercado Municipal, nos dias 19 de Março, 9 e 10 de Abril e 14 e 15 de Maio 

de 2011.  
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-Estivemos presentes nas Festas do Império do Divino Espírito Santo, na Procissão que 

decorreu em Alenquer no dia 12 de Junho de 2011. 

-Mandámos fazer uma coroa de flores para homenagear o Padre da Freguesia, no seu funeral. 

-Emprestámos a bandeira da Freguesia para um evento da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus que se realizou no dia 18 de Dezembro de 2011. 

 

EDUCAÇÃO E ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

-Continuámos a ceder as instalações para a realização de aulas da Universidade da Terceira 

Idade de Alenquer, da Câmara Municipal de Alenquer. 

 

-Atribuimos um donativo de 65,00 Euros para custear as despesas no transporte de alunos 

para o desfile de Carnaval. 

 

-Deslocamo-nos a uma reunião, no dia 23 de Março de 2011, com o Executivo da Câmara 

Municipal de Alenquer e representantes de outras Freguesias do Concelho, para darmos o 

nosso parecer acerca do encerramento de algumas escolas do 1º Ciclo.   

 

-Continuámos a ceder as instalações da sede da Freguesia para as aulas, no âmbito do 

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, cuja entrada é vigiada nessas ocasiões por uma funcionária da 

Junta de Freguesia. 

-Colaborámos com o departamento de Educação Especial do Agrupamento de Escolas do 

Carregado, com 12 jantares e o empréstimo do equipamento de som, para um espetáculo que 

se realizou no âmbito do Departamento de Expressões, que se destinou aos alunos e famílias 

de todos os níveis de ensino do Agrupamento de Escolas do Carregado, e contou com a 

participação do Grupo de Teatro Fantasia da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão com Deficiência Mental de Santarém.  

-Concedemos um subsídio de 80,00 Euros para as horas extraordinárias do motorista (as horas 

normais do motorista foram asseguradas pela Câmara Municipal de Alenquer), para o 

transporte dos alunos que foram participar na Nona Edição do Projeto Matemática/Ensino que 

decorreram na Universidade de Aveiro, no dia 9 de Maio de 2011. 

-Colaborámos com o Agrupamento de Escolas do Carregado no empréstimo do palco e do 

equipamento de som, para o dia 22 de Junho do corrente, para a realização do seu arraial. 
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-Participámos no Concurso Escolar “Se eu fosse Autarca”, na escolha dos três melhores 

trabalhos, e proporcionamos aos autores o conhecimento dos procedimentos administrativos e 

o conhecimento dos pontos de maior interesse na Freguesia, e acompanhamo-los a uma 

Sessão da Assembleia Municipal dos Jovens “Autarcas”.   

-Organizámos em colaboração com o Agrupamento de Escolas do Carregado, um concurso de 

desenho e fotografia com o tema “Andorinhas”, com vista à preservação da espécie. 

-Cedemos o equipamento de som ao Agrupamento de Escolas do Carregado para outros 

eventos, um no Jardim Infantil e dois na P3. 

-Cedemos uma sala para dar continuidade dos acompanhamentos terapêuticos prestados pela 

Terapeuta da Fala, Drª. Aurora Ribeiro do Departamento do Potencial Humano – DPH da 

Câmara Municipal de Alenquer.  

-Atribuímos um subsídio de 1.060,00 Euros ao Agrupamento de Escolas do Carregado para a 

contratação de um grupo de teatro, que realizou 3 espetáculos na época natalícia. 

-Disponibilizámos uma sala, para duas sessões de esclarecimento, no dia 25 de Novembro de 

2011 dirigidas aos desempregados que estão inscritos no Centro de Emprego.  

 

-Estivemos presentes numa ação de sensibilização acerca do novo acordo ortográfico, dirigido 

aos profissionais das Juntas de Freguesia, bem como aos membros do Executivo, realizada 

pela Câmara de Alenquer, que se realizou no edifício dos Paços do Concelho, sala Dr. Teófilo 

Carvalho dos Santos. 

 

-Emprestámos o equipamento de som ao Agrupamento de Escolas do Carregado, para dois 

eventos, que realizaram nos dias 15 e 16 de Dezembro de 2011. 

 

COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÃO CULTURAL 

- No dia 8 de Março de 2011, realizou-se o desfile de Carnaval que contou com a animação de 

um grupo de animadores. 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, na realização 

de um“Circuito em Bicicleta – Conheça a Freguesia”, em que participarem cerca de 176 

velocipedistas e também mais uma vez tivemos a colaboração da Associação Desportiva do 

Lugar da Torre na realização de um torneio de “Ténis de Mesa” e do Rancho Folclórico do 

Carregado, com a sua actuação, infantil e adulto e na cedência da sua sede para o lanche que 

oferecemos à população. 
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-Nos dias 3, 4 e 5 de Junho de 2011, comemoramos o XIV Aniversário “Dia da Vila”, que 

consistiu no hastear das bandeiras, homenagem ao Senhor Luís Severino e Senhor Dr. 

William Henry Clode, tasquinhas, mini torneio de futebol “sete”, actividades dos Ginásios “In 

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

Tigres da Estrada e “MECCA” Clássicos Antigos, “Hip Hop” e a actuação dos conjuntos 

Musicais “Chaparral Band”, “Banda Turbo” e “Midnight Lullaby”.  

-No dia 18 de Junho de 2011, organizámos a “Sardinhada – Santos Populares”, que se 

realizou na Avª. das Descobertas, com a animação musical, em parceria com a Câmara 

Municipal de Alenquer, tendo sido feita a distribuição personalizada da sardinha a cerca de 

3.000 pessoas. 

-Colaborámos com a ACICA na realização da Feira do Carregado e do encontro de Bandas 

Juvenis do Concelho de Alenquer, no dia 7 de Maio no Jardim Manuel Maria Abreu e 

atribuímos um subsídio de 1.000,00 Euros para custear as despesas.  

-Concedemos o palco e o equipamento de som, à Fábrica da Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima do Carregado para a realização das festas anuais. 

-Estivemos presentes no desfile etnográfico alusivo ao vinho e às vindimas organizado pelo 

Portal do Vinho, da Câmara Municipal de Alenquer, que se realizou no dia 12 de Novembro 

de 2011, nas ruas de Alenquer.   

-Colaborámos com a Professora Ana Luísa nas atividades lúdicas e culturais que decorreram  

durante as férias natalícias com a cedencia do primeiro andar da P3, dirigidas a crianças e 

jovens dos 6 aos 16 anos. 

-Estivemos presentes na “Festa de Natal” do Centro Social Paroquial do Carregado que se 

realizou no dia 17 de Dezembro de 2011. 

  

IDOSOS E REFORMADOS 

-Nos dias 1, 15, 22 e 29 de Maio, realizámos passeios a Tomar - Convento de Cristo, Castelo 

de Almourol e Casa dos Patudos em Alpiarça.  

  -No dia 17 de Dezembro, realizámos a Festa de Natal dos Idosos e Reformados, realizada no 

Rancho Folclórico do Carregado, onde houve lanche, animação musical e distribuição de uma 

pequena lembrança. 
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AQUISIÇÕES 

-7 Postos equipados com placas sinaléticas 

-60 Painéis de rede para os ringues 

-5 portões 

-Pilaretes 

-Rede para vedações 

-Uma estrutura para um palco 

-Software de Gestão de Pessoal - Vencimentos 

-Adquirimos para os computadores da Freguesia, o programa informático da “Microsoft 

Office and Business 2010 – Licença. 

-Adquirimos um APC Sm,art-UPS 3000 LCD, para alimentação dos computadores da 

Freguesia. 

 

OBRAS, REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO 

-Procedemos à reparação das vedações dos ringues do Bairro 25 de Abril e Praceta João 

Gonçalves Zarco, com a substituição de 60 painéis de rede em cada um e o reforço periférico 

com barras de ferro,  de todos os painéis de rede.  

 

-Concluimos o fecho do espaço intercalar entre as sedes do Rancho Folclórico do Carregado e 

da Freguesia, com rede e três portões. 

 

-Fechámos o espaço ajardinado nas traseiras das lojas do Mercado Municipal do Carregado 

com um portão e rede. 

 

-Vedámos um espaço destinado a estaleiro para a Junta de Freguesia com rede e um portão, 

situado entre o Mercado Municipal do Carregado e o muro confinante com a Azinhaga da 

Colónia. 

 

-Procedemos à limpeza do telhado do Mercado Municipal do Carregado. 

 

-Colocámos pilaretes em diversos locais da Vila, nomeadamente; no Casal do Sarra, na 

Urbanização da Barrada, na Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo, na Rua António Correia 

Baharém, etc. 

 

-Colocámos alguns bancos de jardim e continuámos com as reparações da calçada dos 

passeios. 

 

-A nosso pedido a Câmara Municipal de Alenquer calcetou o espaço fronteiro à nova vedação 

junto à nossa sede, acima referênciado e o passeio da Rua Castelo Melhor , entre o Edificio 

Millenium e a Rua Eça de Queiroz . 
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- Também a nosso pedido a Câmara Municipal de Alenquer reparou dois sumidouros que 

apresentavam perigosidade para peões e viaturas na Rua Pinto Barreiros, no cruzamento com 

a Rua Vaz Monteiro. 

 

-Procedemos à limpeza e corte de ervas de diversos espaços na nossa Freguesia, 

nomeadamente a entrada  sul da Vila, o espaço da zona da Ponte da Couraça, a Estrada da 

Meirinha a sul da AE 10, o espaço compreendido entre o Casal do Sarra e a Rua D. Pedro V, 

o Parque do Tejo, no Bairro 25 de Abril, todo o espaço entre a Urbanização da Barrada e a 

Estrada do Barrão, o espaço confinante com o Lar da 3ª. Idade, na Quinta Velha, os 

logradouros das Escolas, Pré-Primária e do 1º. Ciclo da Guizanderia e do Lugar da Torre, 

vários espaços na Guizanderia e outros na Vila do Carregado. 

 

-Também procedemos à limpeza das ruas e espaços circundantes das localidades de Casal 

Pinheiro, Obras Novas, Torre e Meirinha com corte de ervas e espalhamento de herbicida nos 

arruamentos e bermas das estradas camarárias.  

    

-Colocámos uma placa, com o brasão da Freguesia, na sede da Junta de Freguesia e duas 

placas, com a indicação de (Mercado Municipal), que foram colocadas na fachada do 

Mercado Municipal do Carregado. 

-Cortámos erva e mato em várias áreas de pousio na Vila do Carregado, Guizanderia e 

Carambancha. 

-Procedemos à limpeza das ruas do Lugar da Torre, Casal Pinheiro, Obras Novas e bermas 

das estradas limítrofes. 

-Procedemos à limpeza do Parque do Tejo e à margem do Rio. 

-Prosseguiram os trabalhos de manutenção dos Espaços Verdes e a plantação de flores em 

alguns canteiros e floreiras na Vila.  

-Foram colocados 180 pilaretes em diversas Ruas da Freguesia. 

-Cortámos a erva das bermas de todas as estradas camarárias da Freguesia e das localidades 

não contempladas pela limpeza camarária. Presentemente está quase concluída a aplicação de 

herbicida nestas mesmas bermas. 

-Requalificámos a zona nascente da Rotunda Pinto Barreiros com reposição do lancil e 

colocação de pilaretes de betão. 

-Mandámos desobstruir a valeta da Rua da Telhada no Lugar da Torre, reparámos diversos 

passeios com a calçada destruída e reparámos diversos troços de lancil danificados pelas 

viaturas. Na Rua D. Pedro V colocámos travessas impeditivas de estacionamento na 

extremidade Sul e pilaretes de betão na zona Norte. 

-Removemos o estrado da esplanada do “Brilhantina Bar” por imposição da Provedora da 

Justiça. 
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-Continuámos com os trabalhos de manutenção dos espaços verdes até 31 de Agosto de 2011, 

com a entrega à Câmara Municipal de Alenquer, dos mesmos, com todos os trabalhos em dia.  

-Colocámos postes de contenção dos contentores dos resíduos urbanos e ecopontos da Vila. 

-Continuámos a colocação de suportes para bicicletas em diversos locais na Vila. 

-Colocámos dois painéis laterais e uma cobertura em chapa termoclier de 10 m/m, com duas 

calhas em alumínio na paragem de autocarros na Avª. das Descobertas. 

-Reparámos o piso do campo de Skate na Urbanização da Barrada. 

-Mandámos construir a plataforma para o telheiro no parque junto ao Mercado Municipal do 

Carregado. 

-Reparámos diversos passeios na Vila do Carregado. 

-Colocámos um banco de jardim na Rua do Prego – Obras Novas e retirámos outro 

acidentado no cruzamento das Obras Novas. 

-Mandámos limpar o primeiro andar da P3, que nos está atribuído e reparámos os estores das 

janelas, tendo o mesmo sido feito na Loja Social e no espaço destinado a “Convívio Sénior”, 

também com substituição de fechaduras. 

 

-Fizemos a manutenção da rede elétrica no interior das instalações do antigo Jardim Infantil e 

reparámos e colocámos novos projetores no exterior do mesmo.  

-Continuámos a manutenção das bermas e espaços urbanos que não estão adjudicados à 

empresa “Pragosa”. 

-Reparámos os buracos do pavimento dos arruamentos de toda a Freguesia com massa fria. 

 

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 

-Estivemos presentes numa reunião com a Senhora Vereadora do Pelouro da Saúde da 

Câmara Municipal de Alenquer, onde foi debatido os maus serviços prestados pelo Centro de 

Saúde do Carregado à população da Vila. 

 

-Cedemos uma sala à Comissão de Utentes do Centro de Saúde do Carregado afim de 

efectuarem as suas reuniões. 

 

-Reunimo-nos na Câmara Municipal de Alenquer no dia 23 de Março de 2011, com os 

Senhores Presidente e Vereadora com o Pelouro da Saúde da Câmara, a Directora do Centro 

de Saúde de Alenquer, um responsável de aérea da ARSLVT e um técnico informático da 

Câmara, devido aos graves problemas gerados, na Extensão do Carregado, com o bloqueio do 

seu sistema informático.                                   
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-Colaborámos com a Associação de Diabéticos do Concelho de Alenquer, no rastreio de 

diabetes que realizaram no dia 9 de Abril de 2011, nas instalações do Rancho Folclórico do 

Carregado. 

 

-Reencaminhámos as pessoas que apareceram a solicitar apoio social para a ABEA, com um 

posto de atendimento no Edifício Palmeiras – Urbanização da Barrada e outras, conforme os 

casos, para os Serviços de Assistência Social da Câmara Municipal de Alenquer. 

-Concedemos um subsídio de 45,00 Euros a uma família necessitada.  

-Foi criada Loja Social da Freguesia com o apoio de uma comissão de voluntárias, que 

trabalha em ligação com a Junta de Freguesia. 

-Estivemos presentes numa reunião, que se realizou no dia 11 de Julho de 2011, na Casa da 

Torre com a Drª. Maria José Amaral, Assistente Social da Câmara Municipal de Alenquer, 

acompanhados das Senhoras que se prontificaram a colaborar com a Junta de Freguesia na 

constituição da Loja da Freguesia, onde foram trocadas impressões e esclarecimentos. 

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

Social.  

-Concedemos um subsídio de 50,00 Euros a uma família necessitada. 

 

PROTOCOLOS 

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

na situação de desemprego e procura de emprego. 

-Celebrámos protocolos com o Município de Alenquer, referente à cedência da EB1 da Torre, 

dos Pavilhões e Espaço envolvente do Jardim de Infância do Carregado, na Avª. Associação 

Desportiva do Carregado e a sala de ATL no Edifício “Palmeiras” na Praceta Tristão Vaz 

Teixeira, na Urbanização da Barrada.  

 

 Referente às atividades a desenvolver nos diferentes espaços cedidos, serão as seguintes:  

 -Na EB1 da Torre serão ocupadas com atividades culturais, sociais e recreativas;  

 -Nos Pavilhões do Jardim de Infância do Carregado, na Avª. da  Associação  Desportiva do 

  Carregado está instalada a Loja Social da Freguesia do Carregado e um espaço de convívio 

  para a população sénior. 

 -Na sala de ATL no Edifício “Palmeiras” na Praceta Tristão Vaz Teixeira, serão instaladas 

 atividades culturais,  sociais  e  Recreativas.  

 

 

 



                                                                                                                                                             

 

 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO DE 2011 

 

 14 

FREGUESIA DO CARREGADO 

 

AMBIENTE 

-Continua o protocolo sobre o ambiente realizado com o Senhor Eng. João Grais Esteves.  

-Nas celebrações do “Dia da árvore”, com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros do 

Carregado, plantámos “Quercus” (sobreiros e carvalhos), no espaço verde da Urbanização da 

Quinta Nova. 

 

-Intercedemos junto da Câmara Municipal de Alenquer no sentido de dar uma solução 

plausível ao estado lastimável a que chegaram as “Ilhas Ecológicas” localizadas no Jardim 

Rosa Silva, que acumulou lixo de várias semanas por avaria mecânica, que durante semanas 

não foi resolvida. 

 

LOJA SOCIAL 

-Decorreu no Campera – “Pão de Açúcar”, nos dias 28 e 29 de Outubro de 2011, a “Feira do 

Voluntariado”, onde estivemos presentes, com a Loja Social do Carregado, também no 

mesmo local, realizou-se no dia 31 de Outubro de 2011, um peditório, a favor da Loja Social 

do Carregado. 

  

-Atribuímos às famílias carenciadas, da Freguesia, cabazes de Natal, que foram organizados e 

distribuídos pela Loja Social do Carregado. 

-Entregámos diversos artigos de escritório para seu uso. 

-Entregámos um portátil, para uso da Loja, da marca “Toshiba satellite Pro C660-299  com  o  

número  de  serie 8B214285K com o office 2010, instalado e com o programa Software de 

Gestão de Empresas SAF-T PT da Tet Informática.   

 

  

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

-Prestação de serviços com recebimento das Águas – Águas de Alenquer 

-Prestação de serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional – Apresentações 

Quinzenais Desemprego. 

-Vários Serviços de Secretaria: 

  Atestados 

  Licenciamentos de Canídeos 

  Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Via Pública 
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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 18 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 

 

____________________________________     _________________________________ 


