
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DEZEMBRO DE 2013

INFORMACÃO

-O Executivo reúne todas as sextas-feiras, pelas 20 horas, sendo a última de cada mês aberta ao
público.

-Estivemos presentes na tomada de posse dos novos órgãos autárquicos da Freguesia de Olhalvo.

-O Presidente do Executivo foi designado para integrar o Conselho Municipal de Segurança, na
Assembleia Municipal de 24 de Outubro de 2013.

-Contratámos o Sr. Leonel Fernando Calado Filipe, para prestação de Serviços Gerais.

-Solicitámos à Câmara Municipal de Alenquer para avivar as marcas de estacionamento na Rua Luís de
Camões na Vila do Carregado.

-Afixámos números de polícia, em várias zonas da Freguesia.

-Enviámos à Câmara Municipal de Alenquer um oficio a solicitar a instalação de um ponto de luz no
Casal de Refligidos.

-Estivemos presentes, a convite da Câmara Municipal de Alenquer, num jantar solidáno de Natal, que
decorreu no dia 30 de Novembm de 2013, no edificio dos passos do Conceilio.

-Efectuamos um levantamento dos pontos de luz em falta na Freguesia, que comunicámos à EDP.

-Estivemos presentes, a convite da Associação de Patinagem de Lisboa, na Gala dos Campeões de
Patinagem Artística.

-No dia 23 de Dezembm de 2013 estivemos reunidos com uma delegação da CMA, presidida pelo seu
presidente:

Informaram-nos que vão pagar durante o ano de 2014 a dívida referente a 2013. Em relação aos
acordos de execução a reunião não foi conclusiva (tendo a CMA apenas a verba de 200.000 euros para
distribuir por todas as freguesias). Fomos informados que deixa de ser transferida a verba referente aos
duodécimos que a CMA desde 1974 sempre transferiu para as freguesias (6.871,67 euros/mês). Fomos
informados que a transferência mensal do complemento do número de ifincionários poderá deixar de
ser efectiva a partir de janeiro de 2014 (1576,26 euros/mês). Fomos informados que criado um impasse
no pmtocolo da publicidade e ocupação do espaço público, que nos pode causar um prejuízo de +1- de
3.000 euros/mês. Foram informados que reclamamos a dívida da CMA para com esta união de
freguesias referente a transferência de capital o qual obteve a anuência do então vice-presidente da
CMA, esta dívida ronda os 25.000 euros. Alertámos para um esclarecimento rápido destas situações
devido à gravidade das mesmas.
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DEZEMBRO DE 2013

TRÂNSITO E SEGURANCA

-Efectuámos uma relação de irregularidades (buracos) no pavimento das estradas municipais da antiga
Freguesia do Carregado, a qual enviámos para a Câmara Municipal de Alenquer.

-Reparámos e colocámos alguns sinais de trânsito na Freguesia.

-Enviámos várias comunicações, para a Câmara Municipal de Alenquer, de viaturas abandonadas, em
vários locais da Freguesia e repintura da marcação de estacionamento.

COLECTIVIDADES

-Emprestámos à ADC —Associação Desportiva do Carregado, uma coluna auto amplificada e um
microfone, para um evento que realizou no dia 3 de Novembm de 2013.

-Emprestámos à ADC-Associação Desportiva do Carregado, para um evento que realizou no dia 8 de
Novembro de 2013, duas colunas auto amplificadas, duas colunas de 1600w, um amplificador de
1500w, uma mesa de mistura, dois leitores de CD, um cabo multívias de 30 metros, um microfone e
diversos cabos de ligação.

-Estivemos presentes num evento, realizado pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo de
Refligidos, no dia 16 de Novembro de 2013.

-Cedemos o som para o jantar da ADC em 7 de Dezembro de 2013

-Estivemos presentes no jantar de aniversário da ADC-Associação Desportiva do Carregado, que se
realizou no dia 7 de Dezembro de 2013.

ASSOCIACÕES HUMANITÁRIAS

-Estivemos presentes nos eventos realizados pela ASBIHP — Associação Spina Bifida e Hidmeefalia de
Portugal — Delegação do Ribatejo e Vale do Tejo, no dia 20 de Outubro de 2013.

-Atribuímos um donativo de 100,00 euros a instituição ASBIHP — Associação Spina Bifida e
Hidrocefalia de Portugal — Delegação do Ribatejo e Vale do Tejo.
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DEZEMBRO DE 2013

RELIGIÃO E CULTURA

-Estivemos presentes nos fados e castanhada que se realizou no dia 23 de Novembro de 2013 no Centro
Social Paroquial do Carregado.

-Estivemos presentes na Festa de Natal no Centro Social Paroquial do Carregado que se realizou no dia
14 de Dezembro de 2013.

-Cedemos o equipamento de som ao Grupo de Catequese da Igreja do Carregado, para a festa das
crianças da Catequese, que se realizou no dia 15 de Dezembro de 2013.

-Conceito de Natal, que decorreu no dia 21 de Dezembro de 2013 levado a cabo pela banda filarmónica
da Assembleia de Deus de Vila Franca de Xira, na Praça Manuel Maria Abreu e Junto aos “Norbertos”.

-Continuamos a apoiar o projecto musical Tocarmonia.

EDUCACÃO E ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

-Cedemos e colocámos sete metros quadrados de azulejos, à Escola Primária de Cadafais, para
forrarem duas paredes junto ao refeitório.

-O representante da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, no Agrupamento de Escolas da
Freguesia é o Tesoureiro Sr. Mário Barroso.

-Estivemos presentes na habitual e tradicional entrega do “Pão por Deus” aos 41 alunos da Escola
Básica e Jardim-de-intancia dos Cadafais, que se realizou no dia 1 de Novembro de 2013.

-Mandámos colocar cordões, nos mastros de bandeira na escola EB 1 de Cadafais.

-Estivemos presentes numa reunião sobre o projecto Eco-Escolas, que decorreu na Escola Básica
Integrada do Carregado no dia 20 de Novembm de 2013.

-Cedemos o palco e o equipamento de som ao Agrupamento de Escolas do Carregado para a realização
da “Festa de Natal”.

-Cedemos o palco e o equipamento de som ao Agrupamento de Escolas do Carregado, para o evento da
entrega dos Diplomas de Mérito 2012-2013.

-Estivemos presentes 12/12/2013 na reunião do conselho Geral do Agrupamento de Escolas.
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

INFORMAÇÃOÀASSEMBLEIADE FREGUESIA, DEZEMBRO DE 2013

COMEMORACÕES E ANIMACÃO CULTURAL

-Apoiámos o pmjecto artístico Marte, com a cedência de 200 cópias A3 a cores, para a emissão do
Jornal “Anarte”.

-Estivemos presentes no Museu do Vinho em Alenquer, assistir à exibição de um documentário
etnográfico “Saberes e Sabores”, que decorreu no dia 7 de Dezembro de 2013.

IDOSOS E REFORMADOS

-Continuamos a apoiar o projecto Convívio Sênior.

AQUISICÕES

-Adquirimos um servidor para a sede, de modo a poderem todos os programas informáticos ifincionar
em rede, no Carregado e Cadafais.

-Adquirimos dois pmgramas informáticos.

-Adquirimos equipamento de segurança para o pessoal.

-Comprámos um equipamento para aplicar agroquímica.

-Adquirimos uma motosserra com lâmina de 50 centímetms.

-Adquirimos um computador HP pro3 500.

-Adquirimos uma máquina de sulfatar.

-Adquirimos uma moto roçadora.

-Adquirimos uma moto ceifeira.

OBRAS, REPARACÕES E MANUTENCÃO

-Procedemos à limpeza do quintal, de um casal com idade avançada, que ficou cheio de areia devido às
chuvas, nos Casais da Marmeleira.
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n
INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DEZEMBRO DE 2013

-Procedemos à limpeza e desinfecção da paragem de autocarro, junto ao Centro Recreativo Cultural e
Desportivo das Preces.

-Substituímos o caixote do lixo em feno por um de plástico, na Praceta Pedro Alvares Cabral na Vila
do Carregado.

-Desassoreámos a ribeira de Vale de Flores.

-Construímos um pequeno muro e colocámos a sinalização no aqueduto de Vale de Flores.

-Limpámos parcialmente a berma do lado direito da estrada nacional no sentido Carregado — Vale de
Flores para segurança dos peões.

-Reparámos um aqueduto na estrada que liga as Preces à Quinta da Guimaroa, onde gastámos ceita de
14 sacos de cimento.

-Pintámos o armazém da Junta de Freguesia.

-Procedemos à limpeza de várias grelhas, valetas e aquedutos por toda a freguesia dos Cadafais.

-Procedemos à limpeza de arbustos, árvores nas bermas e valetas da estrada da Quinta do Nobre à auto-
estrada.

-Procedemos à limpeza de matos, ervas e valetas na Estrada dos Casais da Marmeleira à EN-l 15-3.

-Procedemos ao corte dos eucaliptos em Refügidos.

-Reparámos a estrada do Casalinho.

-Instalámos uma paragem de autocarros na Ava das Descobertas na Vila do Carregado.

-Desentupimos os aquedutos na estrada da Quinta da Pimenta — Cadafais.

-Reparámos campas no Cemitério de Cadafais.

-Cortámos ramadas de árvores e arbustos em vários locais que tapavam sinais de trânsito.

-Procedemos à limpeza e corte de canas na berma da Estrada, junto ao Jardim da Fonte e da ponte que
dá acesso às Cachoeiras — Cadafais.

-Desobstruímos a estrada, que estava cortada com pedras, que caíram da barreira, junto ao Casal
Simão.

-Procedemos ao corte de ervas e limpeza de valetas na estrada da Igreja — Cadafais.

5~&~ecutivo & Vnião das Treguesias dè Carregado e Cadafais



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

INFORMAÇÂOÀASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DEZEMBRO DE 2013

-Reparámos dois buracos de grandes dimensões, junto à Quinta do Nobre.

sVa.

-Recolocámos o espelho de sinalização na Rua Principal dos Casais da Marmeleira.

-Limpámos as grelhas de esgotos nas zonas envolventes ao Cemitério dos Cadafais.

-Procedemos ao corte e limpeza de ervas e canas das bermas da estrada da Fonte dos Poços à Rua do
Castelo em Reítgidos.

-Procedemos à limpeza e corte de ervas na Rua Pontes e Rua Vasco Moreira nas Obras Novas, e das
Obras Novas ao Passinha.

-Colocámos um passadiço em cimento e abrimos uma vala de drenagem da Praceta Infante D. Hcrnique
para a Ava Cabo da Boa Esperança na Vila do Carregado.

-Reparamos em diversos locais da Freguesia, o empedrado dos passeios.

-Comunicámos à Câmara Municipal de AJenquer as seguintes anomalias, a necessitar de uma
intervenção urgente:

-Limpeza da linha de água na Estrada do Visconde.

-Limpeza das linhas de água ao longo da Estrada das Faias.

-Limpeza de canaviais, matos e de valas, desde a ponte sobre a Vala do Carregado até Vila Nova da
Rainha.

-Limpeza das bermas e valetas, da estrada camarária da Meirinha até à ETAR e da Estrada do
Mendanha.

-A reparação do pavimento da estrada da Quinta dos Cónegos e do acesso à Termoeléctrica do Ribatejo
e à subestação de 400KV da REN

PROTOCOLOS

-Revalidámos o protocolo com o Instituto Emprego e Formação Profissional — IEFP, no
registo electrónico quinzenal, na situação de desemprego e procura de emprego.

âmbito do
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DEZEMBRO DE 2013

AMBIENTE

-Aleitámos mais uma vez o SEPNA e a CMA, para o foco de poluição existente na Ribeira do Sarra.

Alertámos também as mesmas entidades para ifimos poluentes na zona da quinta do Alconchel.

ACCÃO SOCIAL / LOJASOCIAL

-Continuámos a apoiar a Loja Social com o pessoal e a nossa viatura na recolha de bens destinados à
distribuição.

-Cedemos uma resma de papel e cerca de 200 fotocópias a cores e cerca de 200 a preto e branco à Loja
Social.

-Atribuímos à Loja Social verba para a aquisição de géneros alimentícios, para elaboração dos
“Cabazes de Natal”, a distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia, cerca de 80 famílias.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

-Prestação de serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional — Apresentações Quinzenais
do Desemprego.

-Apoio Judicial

-Apoio Psicológico

-Vários Serviços de Secretaria:

-Atestados

-Licenciamentos de Canídeos

-Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Via Pública

Carregado, 30 de Dezembro de 2013

O Presidente
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