
FREGUESIA DO CARREGADO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013

PREÂMBULO

É cometimento legal da Junta — alínea d) n.° 2 do art.° 34° do Decreto Lei n.° 5-A/2002, de li
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.° 13°, n.° 2 da Lei
atrás citada).

Compete à Assembleia aprovar os documentos em apreço, nos tentos da alínea b) n.° 2 do
art.° 170 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 2012.

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.



FREGUESIA DO CARREGADO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE JANEJRO A SETEMBRO DE 2013

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:

- Atestados.

- Licenças para canídeos.

OUTROS:

- 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).

- Licenças de Publicidade

- Licenças de Ocupação de Via Pública

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

-Enviámos oficios para a Câmara Municipal de Alenquer a solicitar que seja reactivada a
iluminação dos tuneis das Urbanizações da Barrada e Sol Carregado e que proceda à
iluminação da estrada camarária da Meirinha à Termoeléctrica, dada a grande afluência de
peões que nela se deslocam durante a noite.

-Enviámos um plano regulador do trânsito de viaturas automóveis na Rua António Correia
Baharem — Carregado, para a Câmara Municipal de Alenquer, para uma proposta à postura de
trânsito para a referida artéria.

-Organizámos um dossier das obras a realizar para apresentar à Câmara Municipal de
Alenquer para esta desbloquear as verbas afectadas a obras da Freguesia.

-Estivemos presentes no espectáculo com o artista Herman José, realizado no pavilhão
desportivo da ADC Associação Desportiva do Carregado.

-Estivemos presentes num programa da Rádio Voz de Alenquer, para uma entrevista a fim de
fazer o ponto de situação da Freguesia, no dia 6 de Janeiro de 2013.

-Enviámos à Câmara Municipal de Alenquer, um oficio, para que esta agende uma reunião
conjunta com a GNR, para se encontrar urna solução que resolva a situação do trânsito e
estacionamento de camiões nas Urbanizações da Barrada e Sol Carregado.

-Estivemos presentes, na Assembleia de Condóminos do lote dois, da Praceta Teófilo
Carvalho dos Santos — Carregado que se realizou no dia 23 de Janeiro de 2013.

-Estivemos presentes numa reunião na Câmara Municipal de Alenquer, no dia 29 de Janeiro,
sobre o “Programa para limpeza de linhas de água”.

-O Senhor Presidente, na Assembleia Municipal, que se realizou no dia 3 de Outubro de 2012,
apresentou uma declaração de voto sobre o PAEL não estando de acordo com o modelo
apresentado e devendo a Câmara Municipal de Alenquer recorrer ao PAEL, sem prejudicar as
Freguesias.

-Estivemos presentes no dia 26 de Janeiro de 2013 na sede da Associação Desportiva do
Lugar da Torre a assistir à assinatura de um protocolo, entre esta Associação e a PráLarna
Bike Team Clube, praticantes da modalidade de bicicleta.
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-Estivemos presentes, numa reunião na Câmara Municipal de Alenquer, no dia 29 de
Janeiro e 2013, na qual foi explicado aos representantes das Juntas de Freguesia
presentes, que existe uma linha de financiamento a fundo perdido, para a limpeza das
linhas de água, para o qual as autarquias se devem candidatar no âmbito do PRODER. A
Câmara Municipal de Alenquer irá enviar às Juntas de Freguesia toda a informação
necessário para aquela candidatura.

-Enviámos um oficio à Câmara Municipal de Alenquer para que a empresa das Águas de
Alenquer, reponha o enrocamento, do pavimento, com regularidade, na sua intervenção nas
Ruas Castelo Melhor e Eça de Queiroz, para que não ponha em perigo as viaturas e os peões
que por elas circulem.

-No dia 24 de Fevereiro de 2013, por ocasião das comemorações do dia BP do Núcleo
Solarius da Região de Lisboa, dos Escuteiros, cerca de 105 jovens, caminheiros, foram fazer
trabalho comunitário nas instalações da “Loja Social” e “Espaço Sénior”, assim como ajudar
na escolha e selecção de artigos na “Loja Social”.

-Deslocámo-nos, no dia 14 de Fevereiro de 2013, à Câmara Municipal de Alenquer para urna
reunião com os Senhores: Vereador Dr. João Herminio, Dr. Joaquim António Pereira,
Arquitecta Fátima, João Bailão e Catarina Duarte, do Gabinete de Apoio às Juntas de
Freguesia.
Nesta reunião foram abordados os seguintes temas: a construção do Parque Infantil com
parqueamento automóvel no Bairro 25 de Abril; requalificação do espaço verde da zona
comercial da Urbanização da Quinta do Mendanha; faixa pedonal ao longo da estrada da
Meiinha; a situação em que se encontra a aprovação do estudo que a Junta apresentou à
Câmara Municipal para resolução do estacionamento e circulação de viaturas na Rua
António Correia Babarem; a situação das obras de remodelação do cruzamento de estradas
do “Largo do Carregado”, a levar a efeito pelas EP Estradas de Portugal; o pavimento da
Rua primeiro de Maio, no Casal Pinheiro; a poda da amoreira na confluência da Av~’.
Associação Desportiva do Carregado com a Rua Vaz Monteiro, replantação de árvores nas
pracetas, onde estão em falta; grelhas para reposição nos sumidouros; e colocação de sinais
verticais.
Sobre estes assuntos foram unânimes em concordar com uma solução, para a qual foi
acordado a deslocação ao terreno, na Vila do Carregado, por todos os presentes, com
excepção da Técnica Catarina Duarte, no mesmo dia pelas 14 horas.
Feita a visita aos locais ficou acordado que os serviços camarários irão fazer um estudo para a
implantação da obra a fazer no Bairro vinte e cinco de Abril, assim como um estudo para a
obra ao longo da estrada da Meirinha. Na Urbanização da Quinta do Mendanha, ficou
acordado que a intervenção a fazer deverá ser com a plantação de arbustos e árvores de
pequeno porte. O estudo para a Rua António Correia Babarem está a ser avaliado. Das obras
do “Largo do Carregado há a informação que o Senhor Presidente da Câmara Municipal
tem insistido na sua concretização, nas várias deslocações que tem feito á EP Estradas de
Portugal, tendo a ultima sido realizada na passada terça-feira dia 13 de Fevereiro, não tendo
obtido qualquer informação conclusiva. O pavimento da Rua primeiro de Maio será
concluído brevemente. Sobre a poda da amoreira vai ser contactada novamente a EP Estradas
de Portugal.
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Na replantação de árvores a Câmara Municipal não tem disponibilidade de fazer a abertura
das covas, mas se a Junta o fizer a Câmara fará a replantação. Das grelhas a Câmara está
decidida em recoloca-las, mas ainda terá de se deslocar ao local alguém dos serviços
operativos, para tirar as medidas, afim de serem depois feitas nas oficinas da Câmara. Sobre
os sinais verticais, a resposta é a mesma de há muito tempo a trás: temos que compra-los,
disseram.

-Recebemos o Eng. Paulo Marques da Câmara Municipal de Alenquer, no dia 15 de Fevereiro
pelas catorze horas, para ser avaliada, provisoriamente, a extensão das linhas de água a serem
intervencionadas pelo programa PRODER, num total de cerca de cinco mil e quinhentos
metros.

-Chamamos a atenção, na Assembleia Municipal de Alenquer que se realizou no dia 27 de
Fevereiro de 2013, da forma pouco cuidada como estão a decorrer as obras no Casal do Sana
— Carregado, sugerimos a antecipação da colocação do tapete betuminoso na Rua do Sana —

Carregado. Solicitamos também que a obra de pavimentação de uma faixa da Rua 1° de Maio
no Casal Pinheiro seja concluída.

-Recebemos os Senhores Eng. Hugo Cardona e Enga. Emilia Henriques para uma visita ao
local, na Estrada da Meirinha, onde pretendemos construir um passeio, ficando acordado que
iriam fazer o levantamento e o respectivo projecto de obra. Aproveitou a circunstancia de
serem os responsáveis pelo acompanhamento das obras de particulares com intervenção nos
arruamentos, para visitarem as obras da “Solvay” e as do Casal do Sana, na tentativa de
que junto dos responsáveis pelas mesmas façam pressão para que não existam buracos na
zona de intervenção.

-Recebemos o Senhor Pedro Nunes colaborador do Senhor Eng. Gavino que se veio inteirar
da falta de sumidouros e suas medidas nas mas da Vila e na Urbanização Industrial da
Carambancha.

-Informamos que estão ao Serviço da Junta de Freguesia vindos do Instituto de Emprego e
Formação Profissional os Senhores Nuno Oliveira e Leonel Fernando Calado Filipe tendo
sido celebrado um contrato emprego-inserção com cada um, respectivamente, datado de 14
de Março com términos em 26 de Maio 2013 e 13 de Março com términos em 4 de
Novembro de 2013. Foram celebrados seguros de acidentes pessoais para ambos, na
Seguradora Tranquilidade. O encargo para a Junta de Freguesia é de uma bolsa mensal
complementar no valor de 83,84 euros (20% do IAS) e subsídio de alimentação diário.

-Recebemos a Arquitecta Patrícia da Câmara Municipal de Alenquer, que veio verificar os
locais, nas Pracetas, onde irão ser replantadas árvores.

-Colaboramos com a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais — Equipa do Oeste,
em aceitar para cumprirem horas de trabalho comunitário os Senhores Vasyl Palamarchuck
com 80 horas e Rui Manuel Domingues da Silva com 250 horas.
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-Estivemos presentes na reunião de condomínio do Edificio Palmeiras, uma vez que a fracção
propriedade da Câmara Municipal de Alenquer está cedida por protocolo à Junta de Freguesia
do Carregado.

-Estivemos reunidos com o Senhor Dr. Joaquim Pereira, Eng. Gavino, Eng Márcio e os
encarregados das tarefas da Câmara Municipal de Alenquer sobre a logística das Festas da
Vila.

-Atribuímos troféus aos 4 primeiros classificados no evento ffitebolístico em homenagem aos
Senhores Fernando Chalana e Bastos Lopes, que se realizou no dia 1 de Junho, no Pavilhão da
ADC- Associação Desportiva do Carregado.

-Cedemos uma sala à CDU de Alenquer, para reuniões nos dias 13 e 20 de Junho.

-Cedemos uma sala à CDU de Alenquer, para reuniões nos dias 28 de Junho, 4, 11, 18 e 25 de
Julho.

-Informamos que está ao Serviço da Junta de Freguesia vindo do Instituto de Emprego e
Formação Profissional o Senhor Sava Gutanu, para substituição do Senhor Nuno Oliveira,
tendo sido celebrado um contrato emprego-inserção+. Foi celebrado seguro de acidentes
pessoais, na Seguradora Tranquilidade.

-Tivemos a prestação de trabalho Comunitário de duzentas e cinquenta horas e sessenta horas,
respectivamente os Senhores Rui Manuel Domingues da Silva e Artur Fernando Ribeiro da
Silva ao abrigo do protocolo celebrado com a Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais— Equipa do Oeste. Estes Senhores ocuparam-se da reparação das redes e vedações
dos ringues do Bairro 25 de Abril e Praceta João Gonçalves Zarco.

-Propomos à Assembleia de Freguesia o nome de “Rua Navegador Desconhecido”
Homenagem singela a todos os navegadores desconhecidos.

TRÂNSITO E SEGURANÇA

-Recebemos da EP — Estradas de Portugal, SA, a informação que a beneficiação da
intercepção da EN3/EN1/EN1 15-4 e requalificação da zona envolvente, está a ser analisada
tecnicamente e que oportunamente será prestada informação complementar.

-Foram enviados pedidos, para remover as viaturas abandonadas, à Câmara Municipal de
Alenquer
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COLECTIVifiADES

--Estivemos presentes no dia cinco de Janeiro de 2013 num jantar comemorativo de final de
época do Grupo Forcados Amadores de Alenquer.
-Emprestámos o microfone amovível à ADC Associação Desportiva do Carregado, no dia 27
de Janeiro de 2013.

-Entregámos à ADC — Associação Desportiva do Carregado o subsídio anual, referente ao ano
2013.

-Entregámos à ADLT Associação Desportiva do Lugar da Torre o subsídio anual, referente ao
ano de 2013.

-Emprestámos à ADC Associação Desportiva do Carregado uma coluna com amplificador e
um micro e o palco, de 5 mx 5 m, para os eventos que se realizaram no dia 3 e 8 de Março de
2013.

-Emprestámos à ADC — Associação Desportiva do Carregado o amplificador de som no dia
23 e 24 de Fevereiro de 2013, para o som no campo de futebol.

-Auxiliámos o Rancho Folclórico do Carregado, com a dádiva de materiais de construção, nas
obras de remodelação da cozinha da sua sede.

-Atribuímos um subsídio de 400,00 euros e duzentos sacos, à ADC Associação Desportiva do
Carregado para a realização do Torneio de Futebol Juvenil — PáscoaJ2Ol3, que decorreu no
período da Páscoa, no dia 30 de Março de 2013.

-Cedemos o equipamento de som ao Rancho Folclórico do Carregado.

-Cedemos o equipamento de som ao Grupo Motard Tigres da Estrada para um evento de
solidariedade para com os animais que se realizou no dia 20 de Abril de 2013.

-Oferecemos as faixas de campeão aos juvenis de futebol, da ADC — Associação Desportiva
do Carregado.

-Cedemos o equipamento de som, ao Rancho Folclórico do Carregado, no dia 4 de Maio, para
a realização do “XXV Encontro Nacional de Folclore Infantil.

-Cedemos à ADC — Associação Desportiva do Carregado, o palco pequeno e duas colunas
amplificadoras, para o evento que realizaram no dia 1 de Junho.

-Estivemos presentes na ADLT — Associação Desportiva do Lugar da Torre, por ocasião do
seu 34°. Aniversário.

-Estivemos presentes no dia 11 de Maio no evento da M.E.C.C.A. — Movimento Entusiasta
Carregadense Clássicos e Antigos.
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-Cedemos o equipamento de som e atribuímos um subsídio de 450,00 euros para lanches,
doze troféus e 300 sacos com o logotipo da Freguesia, à ADC Associação Desportiva do
Carregado para a realização do XXXIII Sarau de Ginástica.

-Estivemos presentes no XXXIII Sarau Gíminico da ADC Associação Desportiva do
Carregado.

-Estivemos presentes no XXXI Festival Nacional de Folclore realizado pelo Rancho
Folclórico do Carregado.

-Atribuímos um subsídio de 300,00 euros para apoio das licenças e cedemos o equipamento
de som e colaboramos na divulgação da 12a Concentração Mototuristica realizada pelo Grupo
Motard do Carregado “Tigres da Estrada”.

-Atribuímos um subsídio de 300,00 euros à ADLT — Associação Desportiva do Lugar da
Torre para apoio na realização de uma noite de fados, colaborámos com fotocópias a cores do
programa e cedemos o equipamento de som.

Atribuímos um subsídio para equipamentos desportivos à Associação Desportiva do Lugar da
Torre.

-Atribuímos um subsídio de 190,00 euros, à Associação Pralama Bilce Team, para custear as
despesas do evento Maratona.

-Atribuímos um subsídio de 400,00 euros e trofeus, à MECCA-Movimento Entusiasta
Carregadense de Clássicos e Antigos, para o passeio, que vai realizar nas suas comemorações
do seu 8°. Aniversário.

-Oferecemos os troféus, para o torneio de abertura de época “Futebol Sénior” da ADC
Associação Desportiva do Carregado e emprestámos o equipamento de som.

ASSOCIACÕES HUMANITÁRIAS

-Estivemos presentes nos eventos realizados pela ASBIHP — Associação Spina Bifida e
Hidrocefalia de Portugal — Delegação do Ribatejo e Vale do Tejo, nos dias 17 e 23 de Março
de 2013.

-Estivemos presentes e cedemos o equipamento de som, o palco pequeno e ambão, à
Delegação da Cruz Vermelba do Carregado no Juramento de Compromisso de Honra de
novos elementos.
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-Cedemos, à Cruz Vermelha Portuguesa Delegação do Carregado, um quadro de
electricidade para alimentação de energia eléctrica a uma tenda de apoio a peregrinos na
época de peregrinação a Fátima que decorreu no dia 13 de Maio de dois mil e treze.

-Estevernos presentes no 76° Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Alenquer e
entregámos dádiva de um cheque no valor de 100,00 euros.

-Cedemos o equipamento de som e o púlpito para a cerimónia de Juramento de Compromisso
de Honra da Cruz Vermelha.

RELIGIÃO E CULTURA

-Atribuímos um subsídio de 70,11 euros, para pagamento de troféus, às Senhoras D. Ana
Coelho e D. Maria Eugénia Ponte, para o primeiro concurso sobre poesia “Alencriativos”.

-Colaboramos com a Comissão de Antigos Alunos do Externato Damião de Goes, na compra
de livros.

-Estivemos presentes na missa e procissão em honra do Divino Espirito Santos que se realizou
no dia 19 de Maio em Alenquer.

-Estivemos presentes no “Arraial dos Santos” que se realizou no dia 16 de Junho de 2013 no
Centro Social Paroquial do Carregado.

-Estivemos presentes na procissão das Obras Novas.

-Estivemos presentes na cerimónia do lançamento do livro “Testemunhas de Memória” sobre
o Externato Damião de Góis em Alenquer e colaboramos com a aquisição de alguns
exemplares.

-Estivemos presentes na apresentação do livro de Poesia “ Audaz Fantasia”, coligida pela
“Alencriativos” que decorreu no Museu João Mário em Alenquer e apoiámos.

-Cedemos uma sala na Escola da Torre e pontualmente outra sala na Escola P3 no Carregado,
à mentora e coordenadora do projecto “Artista Anarte”, para ensaio do grupo de teatro.

-Estivemos presentes na cerimónia de despedida do Padre Binu, Pároco da Freguesia

-Estivemos presentes na tomada de posse do novo pároco da Freguesia Padre Rui Silva.
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EDUCAÇÃO E ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

-Apoiamos o Agrupamento de Escolar do Carregado no desfile de “Carnaval 2013” com dois
carros de som com cometas acústicas.

-Continuámos a ceder as instalações da sede da Freguesia e sala do 1° 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 9° e 12° ano, através do Processo de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.

-Assinámos um protocolo de acordo relativo à formação em contexto de trabalho — Curso de
Contabilidade e Fiscalidade entre a Junta de Freguesia do Carregado e a Escola Superior de
Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém, relativo ao estágio, na secretaria,
da aluna-formanda Sofia Domingos Sousa Mendes, pelo período de seis meses (480 horas).

-Disponibilizamos uma sala, no primeiro andar das antigas instalações da Escola Primaria, P3,
na Rua da Paz — Carregado, onde funciona o pólo da Biblioteca Municipal do Carregado, para
uma sessão de esclarecimento do Bloco de Esquerda.

-Disponibilizamos uma sala, no primeiro andar das antigas instalações da Escola Primaria, P3,
na Rua da Paz — Carregado, onde funciona o pólo da Biblioteca Municipal do Carregado, para
uma reunião no dia 9 de Março de 2013 da Juventude Social Democrática de Alenquer.

-Atribuímos 60,00 euros, para apoio no transporte dos alunos, que vão participar na “Décima
Primeira Edição do Projecto MatemáticalEnsino”, que se realiza na Universidade de Aveiro,
no dia 22 de Abril de 2013. Assim, como cerca de cinquenta T-shirts, para os alunos.

-Estivemos presente na conferencia de imprensa convocada pela ADRO nas suas instalações
em Torres Vedras, na qual participaram o Presidente da Câmara Municipal de Peniche
na qualidade de Presidente da ADRO, e os Presidentes das Câmaras Municipais de Torres
Vedras, Alenquer e Óbidos, assim como a Dr.~’. Sabrina Ribeiro da AIRO, o representante
das pessoas qualificadas pela ADRO e ele próprio, a qual teve a fmalidade de chamar a
atenção dos meios de comunicação para o facto de pela nova legislação esta instituição
não ficar abrangida nas condições de continuação de ministrar as qualificações, tendo a
direcção já há vários meses pedido audiência ao Secretário do Estado do Ministério sob
o qual está a alçada destas qualificações sem que tenha obtido qualquer resposta.
Vão continuar a insistir e demostrar a grande necessidade e valia para a Região do Oeste da
actividade da ADRO.

-Disponibilizamos uma das salas do primeiro andar da antiga escola do 1°. Ciclo-P3, na Rua
da Paz, no Bairro 25 de Abril, à Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata da
área Oeste, no dia 1 de Março de 2013, para realizarem a Assembleia Distrital.
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-Adquirimos e plantámos árvores com a colaboração da Direcção e dos Professores da EBI e
Centro Escolar do Carregado e 6 turmas de alunos da EBI e 9 turmas de alunos do C.E.
Carregado, naquelas escolas para comemorar o Dia Mundial da Árvore que se realizou no dia
5 de Abril de 2013.

-Emprestámos o equipamento de som no dia 12 de Abril de 2013, para apresentação de um
escritor/autor no Centro Escolar do Carregado.

-Cedemos o equipamento de som e atribuímos um donativo de 100,00 euros para custear a
alimentação dos elementos do Grupo de Teatro “Tr.Ama” da Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Amadora, organizado pelo Grupo Recrutamento da
Educação Especial do Agrupamento de Escolas do Carregado.

-Cedemos ao Agrupamento de Escolas do Carregado, o transporte de alguns trabalhos dos
alunos, no dia 7 de Maio, para o stand, do Agrupamento, que teve lugar no edificio fórum
Romeira, com vista à Feira da Ascensão em Alenquer.

-Cedemos o palco e o equipamento de som ao Centro Escolar do Carregado e EBI. No dia 14
de Junho.

-Cedemos o equipamento de som e o transporte de equipamento gímnico no âmbito dos XIX
Jogos Infantis do Agrupamento de Escolas do Carregado.

-Cedemos o palco e o equipamento de som, ao Centro Escolar do Carregado para a festa de
fmal de ano lectivo da educação pré-escolar, que se realizou no dia 21 de Junho.

-Cedemos 2 grelhadores para o arraial de fim de ano que teve lugar na EBI no dia 14 de
Junho.

-Estivemos presentes na Gala de Finalistas dos alunos do 3°. Ciclo do Ensino Básico do
Agrupamento de Escolas do Carregado.

-Colaborámos com o pagamento de seguro e cerca de quinze euros a catorze crianças que
foram pernoitar na Quinta da Requeichada, numa actividade de OTL, do projecto “Artistas
Anarte”.

-Atribuímos um subsídio de 496,57 euros, à Tocannonia — Associação de Promoção Artística,
para aquisição de instrumentos de percussão para o projecto “ritmos africanos”.

-Colocámos areia nova nas caixas de saltos na EBI.

-Pintámos o muro e cortámos as ervas dentro das instalações da EBI.
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FREGUESIA DO CARREGADO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013

COMEMORACÕES E ANIMACÃO CULTURAL

-Colaborámos com os comerciantes na realização de um “Concurso de Carnaval, com a
cedência do palco equipamento de som e a impressão de folhetos, que decorreu no Jardim
Rosa Silva — Carregado.

-Colaborámos com o Corpo Nacional de Escutas — Agrupamento 514 — Carregado, nas
comemorações do dia do ifindador Baden Powell, do núcleo Solarius da Região de Lisboa,
com a cedência do espaço confinante com a Escola Primária da Guizanderia, o empréstimo da
bandeira da Freguesia, a cedênciado palco e equipamento de som, autorizamos a utilização do
ringue do Bairro 25 de Abril-Carregado, o espaço exterior da antiga Escola P3 e a oferta de 20
almoços.

-Concedemos 5 t-shirts, 5 galhardetes e 70,00 euros para combustível, à Senhora D, Isabel
Bento moradora nas Obras Novas, que se deslocou ao programa da RPT “Preço Certo”.

-Concedemos o palco e o equipamento de som à Vivafit Carregado para a realização na “II
Caminhada Solidária Vivafit” que se realizou no dia 20 de Abril de 2013.

-Comemorámos o “25 de Abril”, em conformidade com o programa divulgado, na realização
de um”Circuito em Bicicleta — Conheça a Freguesia”, 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
oferecemos um lanche à população, junto ao Mercado Municipal do Carregado.

-Estivemos presentes na comemoração do 20° Aniversário da firma Matutano, fábrica do
Carregado, no dia 21 de Maio.

-Nos dias 7, 8, 9 e 10 de Junho de 2013, comemorámos o XVI Aniversário “Dia da Vila”, que
consistiu com o hastear das bandeiras, homenagem ao Senhor José de Jesus Mendes
Medeiros, pela sua actividade em prol da sociedade e Senhor Luís António Aires Gírio, pela
sua dedicação à causa desportiva, tasquinhas, Feira de Artesanato, mmi torneio de fbtebol
“sete”, actividades dos Ginásios “In Shape” e “Vivafit”, festival do Rancho Folclórico do
Carregado, passeio “Motard” Tigres da Estrada e “MECCA” Clássicos Antigos, danças
africanas e hip-hop pela comissão de Jovens do Carregado, 10. Passeio BTT Vila do
Carregado, organizado pela Prálama Bike Team, música “Escola de Música Tocarmonia” e
“Clube da Música da EBI, inauguração das placas toponímicas das Ruas “Perpétua Aço” e
“Álvaro da Costa e Silv&’ e a actuação dos conjuntos Musicais “Chaparral Band”, “La
Bomba”, acordeonista “Quim Miranda” e a actuação do cantor “Daniel”. Caminhada
solidária organizada pelo “In Shape” a favor da “Loja Social”
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FREGUESIA DO CARREGADO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013

-Estivemos presentes na festa da Comissão de Jovens do Carregado “Carregado em Festa”
que se realizou no dia de África, no dia 25 de Maio e apoiámos.

-Emprestámos o palco pequeno ao Clube do Pessoal EDP — Carregado, para um evento que se
realiza no dia 29 de Junho, nas suas instalações, no parque desportivo da Vala do Carregado.

-Cedemos as instalações da antiga escola P3 do 1°. Ciclo, para a realização de uma festa final
da turma B do 6° ano.

-Realizámos no dia 6 de Julho de 2013, na Av3. das Descobertas — Carregado, a “SardinJiada”
com animação musical e a distribuição de sardinha, pão e vinho

-Cedemos, à Fábrica da Igreja da Nossa Senhora de Fátima do Carregado, o palco e o
equipamento de som.

IDOSOS E REFORMADOS

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

-Nos dias 19 de Maio, 2 e 16 de Junho, realizámos passeios ao Mosteiro da Batalha e a
Fátima, com almoço em Pic-Nic com oferta das febras, pão, água, vinho, sumos e carvão.

-Vamos realizar no dia 30 de Junho, um passeio ao Mosteiro da Batalha e a Fátima, com
almoço em Pic-Nic com oferta das febras, pão, água, vinho, sumos e carvão.

AqUISIÇÕES

-Adquirimos para ser instalado no Parque Infantil da Associação Desportiva do Lugar da
Torre, um baloiço de madeira rectangular com duas cadeiras e um cavalo com mola e
para o futuro Parque 25 de Abril no Carregado, um cavalo com mola, uma torre de madeira
rectangular.

-Adquirimos 2 contentores que foram instalados na “Loja Social”

-Adquirimos uma máquina de soldar e uma mascara.

-Adquirimos prateleiras, para arquivo da Junta de Freguesia.

-Adquirimos uma mesa de Ténis de Mesa para colocar no Agrupamento de Escolas do
Carregado.

Nota: Neste momento o Agrupamento de Escolas do Carregado já tem 2 mesas disponibilizadas pela
Junta de Freguesia ao serviço dos alunos.
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FREGUESIA DO CARREGADO O
RELATÓRIO DE ACTWIDADES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013

OBRAS, REPARACÕES E MANUTENCÃO

-Colocámos um abrigo na paragem de autocarros, no Casal do Prego.

-Colocámos grelhas nas caixas de esgotos nas traseiras do Edificio Orquídea — na Rua Castelo
Melhor.

-Reparámos o pavimento envolvente do Mercado Municipal do Carregado, a remodelação das
caldeiras das árvores aí existentes e a reparação do ladrilho da parede nascente do mesmo.
Assim como foi feita limpeza profunda do interior do Mercado e limpas as caleiras do
telhado.

-Reconstruimos a passagem para peões de ligação da Praceta Tristão Vaz Teixeira para o
parqueamento de camiões.

-Mandámos reparar o abrigo para utentes dos autocarros na Torre, que foi vandalizado e
construímos uma base em betão.

-Repintámos todos os tuneis das Urbanizações da Barrada, Sol Carregado e Casal do
Sana, assim como o interior dos WC da Praça Rosa Silva e Jardim Manuel Maria Abreu.

-Reforçámos a base, em betão armado, dos pilares de suporte do alpendre da “Loja Social e
Espaço Sênior.

-Construímos bases, para contentores de resíduos domésticos.

-Colocámos pilaretes, em diversos passeios, para evitar estacionamento nos mesmos.

-Colocámos pilaretes com cabo de contenção de contentores.

-Reconstruimos o muro de suporte da faixa de rodagem da Rua da Bela Vista, no Casal
Pinheiro.

-Preparámos as covas para plantação de árvores, nas faltas das Pracetas das Urbanizações
Barrada e Sol Carregado e sua plantação.

-Efectuámos a limpeza do entulho (resíduos de obra) que se encontrava junto de diversos
contentores de lixo doméstico na Vila.

-Efectuámos a limpeza da valeta na Rua Mártire São Sebastião.

-Cortámos a erva de todas as bermas das estradas camarárias que existem na Freguesia.

-Colocámos pilares com placa toponímica em diversas Ruas da Vila.

-Colocámos placas toponímicas, fixadas em edificios na Vila.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013

-Continuamos as obras de construção do Parque Urbano do Casal Pinheiro.

-Procedemos ao aterro e terraplanagem do espaço junto ao Parque Urbano do Casal Pinheiro.

-Procedemos à plantação de árvores e arbustos no espaço Urbano do Casal Pinheiro e terreno
confinante.

-Inauguramos no dia 1 de Maio o Parque Urbano do Casal Pinheiro.

-Colocámos placas toponímicas.

-Reparámos bebedouros e substituírnos outros por novos construídos no nosso estaleiro.

-Construímos a plataforma para instalação dos contentores adquiridos para a “Loja Social” e
cimentámos o espaço fronteiro aos mesmos.

-Colocámos mais pilaretes para contenção de contentores de lixo urbano.

-Prosseguimos a limpeza de bermas com o corte de erva.

-Continuámos na reparação de calçada dos passeios.

-Procedemos à reparação de alguns bancos de madeira.

-Pintámos todos os pilaretes em feno colocados.

-Construímos a plataforma em betão armado para instalação dos aparelhos do Parque Infantil
em construção no Bairro 25 de Abril.

-Plantámos em parceria com a Câmara Municipal de Alenquer todas as árvores que se
encontravam em falta nas Urbanizações da Barrada e Sol Carregado.

-Colocámos vários pilaretes na Vila do Carregado.

-Demolimos as paredes divisórias e retirámos as louças sanitárias, do WC exterior à sede da
Junta de Freguesia, para adaptação do espaço a um arquivo.

-Reparámos e pintámos o Edificio do lavadouro, na Carambancha.

-Reparámos o passeio ao longo do troço da Azinhaga da Barrada, paralelo à EN-3.

-Reparámos o piso da rua lateral ao Centro de Saúde.

-Substituímos alguns painéis de rede nos ringues da Praceta João Gonçalves Zarco e Bairro 25
de Abril.

-Reparámos as balizas do ringue e a vedação do Parque Infantil da Praceta João Gonçalves
Zarco.

-Pintámos os túneis da Urbanização da Barrada e Sol Carregado.
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RELATÓRIO DE ACTIVJDADES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013

-Requalificamos o espaço junto à Rotundo Pinto Barreiros.

-Pintámos o Mercado Municipal de Carregado.

-Repintámos as marcas horizontais no estacionamento das praças de Táxis.

-Repintámos as marcas horizontais, a amarelo, junto do Centro Paroquial e Igreja do
Carregado; em frente às entradas dos edificios do Bairro 25 de Abril e no pavimento, nas
extremidades da Rua Manuel António Lains.

-Limpámos as ervas no campo de ffitebol da ADC — Associação Desportiva do Carregado.

-Substituimos uma grelha na Torre.

-Construímos o Parque Infantil e Espaço de “Fitness” no Bairro 25 de Abril

-Colocámos travessas no pavimento no angulo das Ruas Luís de Camões e Capitão Tenente
Oliveira e Carmo, para dificultar o estacionamento de viaturas.

-Colocámos placas no pavimento do Parque Infantil da Praceta João Gonçalves Zarco.

-Plantámos flores em vários canteiros e floreiras na Vila.

-Tapámos um buraco existente, entre as palmeiras e uma árvore, na Praceta Diogo Lopes
Sequeira.

-Reparámos os bancos do Jardim Manuel Maria Abreu, no parque da A? das Descobertas,
na Rua Mártir 5. Sebastião no topo do parque dos jogos e foram colocados dois

bancos na
A?. Cabo da Boa Esperança e um na Praceta Pedro Alvares Cabral.

-Limpámos o entulho na Rua Dr. Guilherme Delgado.

-Colocámos placas toponímicas nos seguintes locais: Estrada da Mendanha; Estrada do Carril;
Estrada da Meirinha; Azinha dos Cónegos e Rua Luís de Camões.

-Reparámos e pintámos os bancos da Praça Rosa Silva.

-Pintámos e colocámos um isolante na placa de cobertura, do annazém da Junta de Freguesia.

-Pintámos o muro da “Loja Social” e “Espaço Sénior”.

-Colocámos um banco na paragem de autocarros na Torre.

-Reparámos os passeios na Rua da Paz, com a colocação de temeas no chão permitindo a
possibilidade da entrada de tubos em eventos flituros.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

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

-Estivemos presentes uma reunião de plenário do Conselho Local de Ação Social da Rede
Social, que se realizou no dia 10 de Abril de 2013, no edificio do Portal dos Vinhos em
Alenquer.
-Estivemos presentes numa reunião de plenário do Conselho Local de Ação Social da Rede
Social do Concelho de Alenquer “CLAS”, que se realizou no dia 21 de Junho de 2013, no
edifício do Portal dos Vinhos em Alenquer.

-Estivemos presentes na cerimónia de inauguração do Hospital de Vila Franca de Xira, que se
realizou no dia 22 de Maio.

-Recebemos para prestação de trabalho comunitário a favor desta autarquia, colocados pela
Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais — Equipa do Oeste 1, 4 trabalhadores para
a prestação de 80 horas, 80 horas, 250 horas e 60 horas.

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

-Suportámos a despesa de uma factura de medicamentos no valor de 100,63 euros para uma
criança de família carenciada e veiculada pela “Loja Social”.

-Suportámos a despesa da deslocação ao Hospital de Vila Franca de Xira no valor de 24,50
emos de urna doente idosa e carenciada.

PROTOCOLOS

-Continua o protocolo com o Centro de Emprego no âmbito do registo electrónico
quinzenal, na situação de desemprego e procura de emprego.

-Realizamos com a M.E.C.C.A Movimento Entusiasta Carregadense de Clássicos e Antigos
um protocolo de cedência de instalações, propriedade da Junta de Freguesia e localizadas no
Bairro 25 de Abril, destinadas à sua sede social.

-Procedemos à assinatura de um Protocolo com a Tocarmonia-Associação de Promoção
Artística, para a utilização da fracção autónoma designada pela letra “B 5” do prédio urbano
propriedade do Municópio de Alenquer, situado na Praceta Tristão Vaz Teixeira, na
Urbanização da Barrada — Carregado, destinado à realização de um conjunto continuado de
actividades destinadas ao ensino da música, dança, arte cénica, mostras culturais e técnicas de
som.
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LOJA SOCIAL

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

-Visita dos trabalhadores da firma Luís Simões, com a missão de pintar a “Loja Social” e
separação de roupas. Participamos com aquisição da tinta.

ESPAÇO SÊNIOR

-Continua as actividades deste espaço com convívios e utilização da Intemet pelos utentes.

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

Carregado, 30 de Setembro de 2013

O Presidente
José Man~jr&! Sous~ de Olivefra Mendes
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