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ATIVIDADE AUTÁRQUICA 
Nos termos da alínea e) do nº2 do artigo 9 da lei nº75/2013, de 12 de Setembro apresenta-se uma 
informação escrita resumida relativa à atividade da Junta. 

Período em análise: 1º Trimestre de 2022.  

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA, DE REFERIR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

 06-01-2022 | Visita à ETAR da Mimosa - Alvalade - 18 de janeiro de 2022. 
 13-01-2022 | 9ª Reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais (CMGIFR) 
 21-01-2022 |AgdA assume, à Câmara Municipal de Santiago do Cacém, compromisso de nova 

ETAR na Mimosa; 
 08-02-2022 |Pedido de parecer da Prova de Todo o Terreno "BP Ultimate BAJA TT ACP - 

Grândola/Santiago do Cacem”; 
 11-03-2022 |Pedido de parecer - Passeio Todo-o-Terreno Turístico "II Expedição de Portugal" de 8 a 

14 de Abril 2022; 

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO 

 21-1-2022 |Fossa da Mimosa | Síntese da visita de 18jan2022 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 24-01-2022 | Novo Projecto Eco escolas 2021-2022 AEPAL, agendamento de reunião; 
 08-02-2022 | Convocatória Conselho Geral extraordinário 14 de fevereiro;  
 14-03-2022 |Convocatória Conselho Geral extraordinário 21 de março; 
 30-03-2022 | Proposta para realização de Exposição de trabalhos artísticos de alunos do AESC em 

Alvalade; 
 30-03-2022 | Data da realização do Peddy Paper; 

ESCOLA PROFISSIONAL DE GRÂNDOLA 

 04-03-2022 | Pedido de estágio curricular (duas alunas);  

FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE 

 2-02-2022 | Pedido de Parecer #22 Raid BTT Alvalade - Porto Côvo_2022; 
 08-02-2022 |Vistoria aos equipamentos desportivos municipais; 

PARÓQUIA DE ALVALADE 

 01-03-2022 | Agradecimento pela oferta de mesas para a catequese e transporte das mesmas; 

DF SETUBAL 

 09-03-2022 | APOIO NA ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE IRS DE 2021; 

FREGUESIA DO TORRÃO 

 22-03-2022 |Convite inauguração da Rede Percursos Pedestre do Torrão; 
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CORRESPONDÊNCIA ENVIADA, DE REFERIR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

 24-01-2022|Pintura Edifício da Escola Primária; 
 16-02-2022|Reposição de horário de transporte públicos; 

REUNIÕES COM ENTIDADES 

 11-02-2022 | Acompanhamento de projetos Mercado Aberto - CERCISIAGO 
 15-02-2022 |Conselho Eco Escolas - Agrupamento de escolas de Alvalade; 
 14-02-2022 | Conselho Geral extraordinário – Agrupamento de escolas de Alvalade; 
 18-02-2022 | Reunião sobre projeto “Mala voadora” – A3S; 
 25-02-2022 |Transportes – Rodoviária Nacional; 
 21-03-2022 | Conselho Geral extraordinário – Agrupamento de escolas de Alvalade; 

REPRESENTATIVIDADE 

 18-01-2022 | Visita à ETAR da Mimosa; 
 26-02-2022 | Inauguração da exposição comemorativa do 25.º aniversário da Biblioteca Municipal 

Manuel da Fonseca; 
 18-03-2022 | Partida da “BP Ultimate BAJA TT ACP - Grândola/Santiago do Cacem” 

JARDINS, ZONAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS 

 Diversos trabalhos de limpeza na freguesia; 
 Manutenção de espaços verdes; 
 Limpeza de canas junto à antiga linha férrea, a cargo da REFER e por solicitação da Junta; 
 Recuperação de bancos de jardim, por substituição de madeiras (cedidas pelo município) e 

pintura dos mesmos; 
 Colocação de mesas de madeira na Pinguela dos Coitos; 

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO 

 Continuação das obras de conservação e reparação na antiga escola primária de Alvalade; 
 Conclusão das obras de remodelação da sala das Bordadeiras; 
 Conclusão das casas de banho da Escola Primária, e início do fecho do 2ª pátio; 
 Inicio da pintura do Edifício da Escola Primária; 
 Reparações diversas em passeios e calçadas, incluindo o centro histórico; 
 Substituição do telhado da casa de banho do Posto da GNR que se encontrava em muito mau 

estado e construção de uma divisória para servir de "cofre forte" para as armas; 

EQUIPAMENTOS 

 N.A. 

PESSOAL 

 Verificaram-se algumas ausências no pessoal da secretaria por motivo de doença “Covid” mas 
não foi afetado o serviço normal da secretaria; 

OUTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS  

 A freguesia procedeu à inscrição do “Mercado Mensal” na Agenda Rota Vicentina; 
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 Realizou-se mais um Mercado da Terra dia 12 fevereiro, especial: Cante Alentejano, iniciativa em 
colaboração com o GAIA e CES; 

 No âmbito do projeto “Conversas sobre o Rio Sado”, realizou-se dia 6 de março, a 1ª iniciativa que 
consistiu numa caminhada ao longo das margens do rio, com diversos momentos de conversa e 
tarefas à mistura; 

 Participação no Encontro Literário sobre a obra “António dos Olhos Tristes” de Eduardo Olímpio, 
promovida pela Associação Cultural Fialho de Almeida, de Cuba; 

 Acompanhamento das obras de reparação dos pisos exteriores do agrupamento de escolas de 
Alvalade; 

 Realização do sorteio da iniciativa “Neste Natal compre no comércio Tradicional” para apoio ao 
comércio local, com atribuição de prémios no valor de 500 EUR; 

 Apoio logístico na operação de ajuda à Ucrânia; 
 Para assinalar o Dia Nacional dos Centros históricos estava prevista uma iniciativa – Peddy Paper -

em colaboração com o Agrupamento de Escolas, que foi adiada para Abril; 

APOIOS 

 Apoio na cedência de salas para atendimento para diversas Instituições; 
 Apoio monetário de 50 EUR, Encontro para as mulheres trabalhadoras das Autarquias Locais (dia da 

mulher); 
 Atribuição de 100 EUR, apoio aos Peregrinos da Paróquia de Alvalade; 

 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA* 

Mapas anexos* 

Informação à data de 31-03-2022 

 Demonstração de execução orçamental das receitas   
 Demonstração de execução orçamental das despesas 
 Resumo Diário de Tesouraria 
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ATIVIDADES EM IMAGENS 

Apoio logistico – 
Operação Ucrânia 

Sorteio de Natal Reparação de bancos de 
jardim 

 
  

 Centro Histórico Conversas sobre o Rio 
Sado 

 

  

   

 Comemoração dia da 
Àrvore 

Dia da Mulher 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Relatório de atividade autárquica – Junta de Freguesia de Alvalade  

 

 

Mercado da Terra 

 

Reforço de efetivos da GNR 

 

Encontro literário 

   

Conservação escola Mesas - Pinguela Decorações da Páscoa 

   

 

   

   

   

 


