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INFORMAÇÃO 

-Apresentámos uma declaração de voto, na Assembleia Municipal no dia 3 de Outubro de 2012, no 

decorrer da apresentação do “Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)”, no âmbito do Programa 

de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF). 

-Colocámos, durante a época natalícia, no Edifício da Freguesia, no Edifício da  Escola de Música 

“Tocarmonia”, na Loja Social  e no Mercado Municipal do Carregado um sino iluminado. Na Praça 

Manuel Maria Abreu, na Avª. Cabo da Boa Esperança e na Avª. das Descobertas um arco iluminado de 

“Boas Festas” e na rotunda Pinto Barreiros um painel de “Boas Festas”.  

-Estivemos presentes numa reunião com o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 

o Senhor Dr. Joaquim António Pereira e a Senhora Arquitecta Patrícia, responsável pelos Espaços 

Verdes,  no dia 11 de Dezembro de 2012, onde foram analisados vários assuntos que se encontram 

pendentes, sobre a freguesia de entre os quais se destacam: 

-Sinais  de  trânsito  na  Freguesia,  lombas  na  Rua  Castelo  Melhor,   Avª   das  Descobertas  e 

 cruzamento  das  Obras  Novas  com  a  colocação  de  espelhos  e  passadeiras  na  Praceta  Vaz 

 Teixeira.  Por  parte da Câmara foi sugerido que seja assinado um protocolo em que a Câmara se 

 compromete a transferir as verbas necessárias à execução destes trabalhos mediante orçamento a 

 apresentar pela Junta de Freguesia. 

-Sobre  o  Casal  Pinheiro, foi  prometido  pela  Câmara Municipal em mapa de obras, de Julho de 

 dois mil e onze, que iria ser reposto o pavimento junto à Casa dos Votos e reposto o separador do  

 arruamento com o parque, neste mesmo local.  Estes  trabalhos  nunca  foram  iniciados,  ficando  

 agora a promessa de serem feitos no principio do próximo ano.  

-Na Praceta Gaspar Corte Real,  onde  o  piso  está deformado  na  zona confinante com a Praceta 

 João Gonçalves Zarco, a Câmara Municipal  informou  que  esta  zona será asfaltada no próximo 

 ano. 

-Nos  assuntos  relacionados  com  a  Estradas de Portugal, EP,  foi  relembrada a  necessidade da  

 colocação de  semáforos  na  zona  de  Vale Flores e Casal Pinheiro,  assim como  a  limitação de 

 velocidade  no  troço  da  estrada  entre  Carregado  e  Vale  Flores,  devido  a  perigosidade  que  

 representa  para  os  peões  que nela circulam. Continuamos a esperar pela passadeira pedonal no 

 acesso à A 1,  à  Brisa,  ao  Campera, à  Est. do Mendanha e em frente à firma Salvador Caetano. 

 Quanto  ao  estacionamento  de  camiões  nas duas bermas da EN 3, a nascente da Rotunda Pinto 

 Barreiros, a  Câmara Municipal informou  que sugeriu  que  a  barreira  metálica de  protecção da 

 berma, no sentido poente nascente, fosse aproximada da  faixa  de  rodagem,  para  que  os peões  

 circulem por trás. Do lado oposto aquela  entidade não  concordou com a colocação de massas de  

 betão. Os representantes da  Câmara  Municipal  alvitraram que  fosse  construído um passeio  na   

 berma, com  uma  cota  elevada,  em  que  também  seria  celebrado um protocolo para a Câmara  

 Municipal transferir as verbas necessárias para a Junta de Freguesia fazer a obra. 
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-Foi  chamada  a  atenção  para  a  situação  da  água  da  chuva  parada  na  Rua  António Correia 

 Baharem e sugerido que o pavimento junto ao lancil seja rebaixado, para lhe dar escoamento.   

-Foi pedida a colocação de sinais na Rua Luís de Camões, na Guizanderia e referida a ausência de 

sinais e o estado do piso na mesma localidade, e  na confluência  com a  Estrada da Ferraguda, para 

avisar da existência da valeta transversal.   

-Foi pedida a reparação do piso, em lajetas de betão junto ao Centro de Saúde do Carregado.  

-Foi pedida a reparação da entrada do parque de camiões.  

Estes pedidos tiveram a promessa de resolução por parte dos responsáveis camarários. 

-Sobre a reunião com a GNR cujo agendamento foi pedido há tempo, para a tentativa de resolução do  

estacionamento de camiões no espaço confinante com a Avª. Cabo da Boa Esperança e no restante 

espaço das Urbanizações. Barrada e Sol Carregado, foi prometido o agendamento para breve.      

 

-Emprestámos o equipamento de som à Central Termoeléctrica do Ribatejo/Centro Produtor do 

Ribatejo, no dia 13 de Dezembro de 2012, para efectuar um simulacro de um incidente relacionado 

com abalos sísmicos. 

-Acordámos com a firma Xerox, um contrato de renting durante cinco anos de um Work Center, com o 

encargo mensal de 70,60 euros (setenta euros e sessenta cêntimos) mais o custo das fotocópias que 

forem tiradas, de acordo com o contrato. 

TRÂNSITO E SEGURANÇA 

Conforme o relatado na informação acima 

 COLECTIVIDADES 

-Atribuímos um subsídio de 100,00 euros para aquisição de equipamento desportivo à PráLama Bike 

Team Clube de Praticantes da modalidade de bicicleta. 

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

concentração de Clássicos e Antigos que se realizou no dia 5 de Outubro de 2012. 

-Estivemos presentes no XXIV aniversário do Clube de Caçadores do Concelho de 

Alenquer/Associação de Caçadores do Carregado, que se realizou no dia 20 de Outubro de 2012. 

-Cedemos o equipamento de som, à ADC Associação Desportiva do Carregado, para os vários eventos 

que realizou no decorrer do seu 62º. Aniversário. 

-Estivemos presentes, nas comemorações do aniversário da ADC Associação Desportiva do Carregado, 

na demonstração das suas actividades desportivas. 
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-Estivemos presentes no jantar de aniversário da ADC Associação Desportiva do Carregado, que se 

realizou no dia 8 de Dezembro de 2012.  

-Estivemos presentes no jantar da M.E.C.C.A. Movimento Entusiasta Carregadense de Clássicos e 

Antigos, por ocasião do seu aniversário. 

-Atribuímos um subsídio de 100,00 euros à PráLama Bike Team Clube para a realização de uma 

actividade de recolha de géneros destinados à Loja Social do Carregado, num percurso de 40 Km e 

subsidiámos o combustível com 16,31 euros.  

 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 

 

RELIGIÃO E CULTURA 

 

EDUCAÇÃO E ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

-Continuámos a ceder as instalações da sede da Freguesia e sala do 1º andar da Escola P3, 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. 

 

-Assinámos um protocolo de acordo relativo à formação em contexto de trabalho – Curso Profissional 

Técnico de Secretariado entre a Junta de Freguesia do Carregado e a Escola Secundária Damião de 

Goes, relativo ao estágio, na secretaria, da aluna-formanda Adilaine Grazielle Serafim Braz, pelo 

período de sessenta dias (420 horas).    

  

-Concedemos ao Agrupamento Escolar do Carregado, o transporte para 18 bancos rotativos, da Escola 

Secundária de Mem Martins – Rio de Mouro para o Carregado. 

 

-Emprestámos uma mesa de ténis ao Centro Escolar do Carregado. 

 

-Estivemos presentes numa reunião Eco-Escolas, que decorreu na Escola Básica Integrada do 

Carregado no dia 26 de Novembro de 2012. 
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-Atribuímos um subsídio de 900,00 Euros para os eventos das comemorações do Natal/2012, da EBI e 

Centro Escolar do Carregado.. 

 

COMEMORAÇÕES E ANIMAÇÃO CULTURAL 

-Estivemos presentes na eleição da “Rainha das Vindimas/2012”, que se realizou no dia 13 de Outubro 

de 2012, no Fórum Romeira em Alenquer   

-Estivemos presentes no “II Desfile Etnográfico” alusivo ao vinho e às vindimas organizado pelo Portal 

do Vinho da Câmara Municipal de Alenquer, que se realizou no dia 11 de Novembro de 2012, nas ruas 

de Alenquer, com um carro alegórico alusivo ao “Lagar com Fuso”.   

-Estivemos presentes no evento “S. Martinho”, realizado pelo Centro Social Paroquial do Carregado, 

no dia 17 de Novembro de 2012. 

-Apoiámos a realização de um mercado de natal, que decorreu no Jardim Rosa Silva, com a cedência 

do equipamento de som e do palco.   

 

IDOSOS E REFORMADOS 

-Continuámos a dar apoio através do Espaço Sénior para convívio. 

 -No dia 16 de Dezembro, promovemos a Festa de Natal dos Idosos e Reformados, realizada na Rancho 

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

lembrança. 

 

AQUISIÇÕES 

-1 Fax 

- 1 violino para ser utilizado na Escola de Música “Tocarmonia” 

 

OBRAS, REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO 

-Iniciámos as obras do Parque Urbano do Casal Pinheiro 
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-Colocámos uma grade de enrolar na porta da Escola de Música “Tocarmonia”, no Edifício Palmeiras.  

-Procedemos à construção de 4 bases para a colocação de oleões, a pedido da Câmara Municipal de 

Alenquer. 

 -Colocámos uma réplica do “Marco de Cruzamento da Estrada Régia” no canteiro em frente ao 

Edifício da Junta de Freguesia. 

-Mandámos construir e colocámos um abrigo na paragem de autocarros, sul, na Rua Vaz Monteiro, 

com transferência do antigo que lá se encontrava para a berma da estrada, no sentido oposto. 

 -Procedemos à pintura do Dumper. 

-Procedermos à limpeza e reparação do telhado do Edifício sede da Junta de Freguesia. 

-Procedemos à limpeza do Telhado do Mercado Municipal. 

-Procedemos à reparação e regularização do espaço envolvente do Mercado Municipal. 

-Procedemos à remoção das grelhas metálicas das caldeiras das árvores em frente ao Mercado 

Municipal e reconstrução dos muretes das caldeiras com lancil de betão. 

-Procedemos à limpeza das coberturas das paragens de autocarros. 

-Fizemos a limpeza e repintura das placas toponímicas e respectivos pilares de suporte, na Vila do 

Carregado. 

-Colocámos placas toponímicas e números de policia na zona da Carambancha e repusemos as que 

estavam em falta na restante Freguesia. 

-Colocámos pilaretes junto aos contentores de resíduos urbanos, para contenção com cabo de aço. 

-Construímos em alvenaria diversas bases para os contentores de resíduos urbanos, onde era mais 

premente. 

-Reparámos uma grade da caleira de escoamento de águas pluviais e um sumidouro na Rua Fernando 

Pessoa. 

-Procedemos à reparação das mesas do Parque do Tejo com revestimento de grés a imitar madeira e 

dos bancos das mesmas com cobertura de tábuas de madeira. 
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-Procedemos à reparação dos fogões de churrasco do Parque Tejo com a reconstrução da zona de 

fogueira. 

-Construímos uma zona de lavagem de louça com a colocação de um lavatório e torneira 

economizadora no Parque Tejo. 

-Reparámos os maciços de pedra, contida em malha de arame, que envolve parte do Parque Tejo. 

-Continuámos a colocar pilaretes para evitar o estacionamento de veículos em locais onde se julgou 

necessário. 

-Recolocámos pilaretes e sinais de trânsito que foram aparecendo derrubados. 

-Continuámos a fazer reparação da calçada nos passeios à medida que se foram deteriorando. 

-Procedemos a reposição de plantas (flores) nas floreiras e caldeiras das árvores, em alguns espaços na 

Vila do Carregado. 

-Procedemos à limpeza regular dos espaços de lazer da Escola da Torre, Loja Social e Parque Tejo. 

-Procedemos ao corte de erva e aplicação de herbicida nos passeios e bermas dos arruamentos das 

localidades de Torre, Casal Pinheiro, Obras Novas e Meirinha. 

-Procedemos ao corte de erva e aplicação de herbicida em todas as bermas das estradas da Freguesia. 

-Aplicámos herbicida na zona Industrial da Carambancha nas canas ao longo das linhas de água e 

espaços confinantes com os arruamentos. 

-Procedemos à reparação dos buracos do pavimento dos arruamentos e estradas da Freguesia com a 

colocação de massa fria fornecida pela Câmara Municipal.  

-Rectificámos a colocação de pilaretes na Avª. das Descobertas onde dificultavam a circulação de 

peões. 

-Procedemos ao corte de erva em diversos espaços das Urbanizações da Barrada e Sol Carregado. 

-Procedemos à colocação de diversas grelhas em sumidouros.   

-Procedemos à colocação de 4 portas na Loja Social e 92 metros de prateleiras nas paredes para 

arrumos de bens e géneros alimentícios.     
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SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 

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

-Disponibilizamos uma sala, no primeiro andar da Escola P3, à Delegação de Alenquer Unidade de 

Emergência do Carregado da Cruz Vermelha, para formação de socorro, a novos socorristas, no dia 27 

de Outubro de 2012.  

-Atribuímos um donativo de 59,90 euros, a uma criança de 5 anos, cujo agregado familiar está a ser 

assistido pela Loja Social do Carregado, para a compra de óculos. 

  

PROTOCOLOS 

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

situação de desemprego e procura de emprego. 

 

AMBIENTE 

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

 

LOJA SOCIAL 

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

distribuição. 

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

distribuídos pela Loja Social do Carregado. 

-Entregámos à Loja Social dois contentores modelo 3015, adquiridos à firma Algeco, para 

armazenagem de bens.   
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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. 

-Vários Serviços de Secretaria: 

  Atestados 

  Licenciamentos de Canídeos 

  Licenciamento de Publicidade e Ocupação de Via Pública    

 

 

Carregado, 28 de Dezembro de 2012 

      O Presidente 

 

____________________________ 

José Manuel Sousa de Oliveira Mendes 

 

 

 

 


