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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: 2ª Trimestre de 2019.  

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 14-05-2019 | Presidência na Freguesia de Alvalade - 21,22 e 23 de maio de 2019; 
• 29-05-2019 | Pavimentação de caminhos rurais em Santiago do Cacém; 
• 07-06-2019 | Pedido de ajuda para identificação de proprietário de prédios; 

• 14-06-2019 | Convite “Festa da tradição” 
• 14-06-2019 | Convite para reunião sobre “Férias Jovens em Santiago” 

DO IT – ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE ALVALADE 

• 16-05-2019 | Pedido de sala para reunir. 

VCA- VIDA CULTURA E ARTE 

• 17-05-2019 | Agradecimento pela recepção durante a visita à freguesia 

FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE 

• 12-06-2019 | Agradecimento - 1ª edição Raid BTT Alvalade - Porto Côvo_2019 

CASA DO POVO DE ALVALADE 

• 06-06-2019 |Pedido de apoio financeiro – Festas de São João 

IEFP 

• 14-05-2019 | Informação para formalização do pedido de adiantamento (projeto mercado aberto) 
• 29-05-2019 | Pedido de informação sobre o novo horário do GIP; 

INOVINTER 

• 11-06-2019 | Confirmação de nova Acão de costura; 

CIMAL  

• 05-06-2019 | Convite - Ação de Sensibilização Património e Ambiente em Contexto de Práticas 
Agrícolas 

EDUARDO CID 

• 14-06-2019 |Proposta de acordo para cedência de terreno para alargamento do cemitério; 

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 14-05-2019 | Pedido de desbaratização; 
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FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE 

• 20-05-2019 |Pedido de reunião para preparação do Campo de Férias 2019; 

IEFP 

• 05-06-2019 | Pedido de apoio para realização de provas avaliação psicológicas; 

REUNIÕES COM ENTIDADES 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 20-05-2019 | Reunião Preparatória – Projeto Férias Jovens 2019 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJUSTREL  

• 12-06-2019 | Avaliação intercalar do estágio 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF ARMÉNIO LANÇA  (ECO-ESCOLAS) 

• 06-05-2019 | Representação  

REPRESENTATIVIDADE 

• 31-05-2019 |Cerimónia de Assinatura do Acordo de Geminação entre Santiago do Cacém e 
Szombathely;  

• 30-05-2019 | Inauguração da Santiagro 2019  

JARDINS, ESPAÇOS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS 

• Limpeza do espaço envolvente e interior da escola primária; 
• Manutenção de espaços verdes; 

• Trabalhos de limpeza de ervas com recurso a roçadores, um pouco por toda a freguesia; 

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO 

• Colaboração na construção do novo espaço coberto, no Campo Municipal, com disponibilização 
de máquinas ; 

• Reparação de passeios em diversas zonas da freguesia; 

• Reparação do caminho da antiga linha do caminho de ferro; 
• Rebaixamento de passeios no “Jardim das laranjeiras”, para permitir a acessibilidade a pessoas 

com mobilidade reduzida; 
• Continuação das obras no mercado mensal; 

• Aplicação de betuminoso, em diversos pontos da freguesia; 

EQUIPAMENTOS 

• Aquisição de depósito para facilitar a rega de plantas e flores;  
• Aquisição de barreiras para utilização na freguesia; 

   PESSOAL 

• Candidatura a 2 projetos CEI+, tendo sido aprovado apenas um pelo período de 6 meses; 
• Candidatura a projeto CEI+ deficiência. 

• O nosso colaborador ANDRÉ SANTOS , terminou o projeto CEI+ e está a ser elaborada uma 
candidatura para o programa “Mercado Aberto”; 



3 Relatório de atividade autárquica – Junta de Freguesia de Alvalade 

 

• Assinado protoloco de estágio com o Agrupamento de Escolas de Aljustrel e o aluno FÁBIO 
MORENO, do curso profissional “Técnico do Ambiente”. Trata-se de estágio não remunerado; 

• Foi adquirido e entregue novo fardamento ao pessoal operacional, constituído por calças e pólo, 
devendo, entretanto ser complementado com equipamento de inverno. 

GESTÃO 

• Aquisição de novo computador para a secretaria;  

APOIOS 

• Casa do Povo de Alvalade, apoio logístico para o 26º Encontro de idosos; 
• Casa do Povo de Alvalade, Apoio Logístico Festas de São João 2019; 
• Futebol Clube Alvaladense, Apoio Logístico no RAID BTT ALVALADE / PORTO COVO; 

• Futebol Clube Alvaladense “Veteranos”, Apoio Logístico no evento “Caracolada”; 
• Os Barrigotos – Apoio no evento “Carrinhos de rolamentos; 

ATIVIDADES 

      

Arraial popular com “Jorge Nice” 

Noite comemorativa do 25 de Abril com 
lançamento de fogo de artificio, 
distribuição de cravos e que contou com 

a atuação dos VivaFolia. 

“Caminhar por Abril” 

Boa participação e muita diversão na 1.ª 
Festa da juventude , integrada nas 
comemorações do 25 de abril, 
organizada pela JF Alvalade, com o 
apoio do FCA e da “Do It - Associação 
Juvenil de Alvalade”, que está em 

formação 

Festa da Juventude (25 de Abril).  

Boa participação e muita diversão na 1.ª 
Festa da juventude , integrada nas 
comemorações do 25 de abril, 
organizada pela JF Alvalade, com o 
apoio do FCA e da “Do It - Associação 
Juvenil de Alvalade”, que está em 

formação 
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VISITA da Associação "VIDA, CULTURA E ARTE" 
Porque um dos objetivos deste Executivo é a promoção, 
valorização e divulgação do que a freguesia tem de 
melhor, apoiámos e recebemos com muito gosto este 

grupo de visitantes oriundos da capital  

 

 HOMENAGEM AO CAPITÃO SALGUEIRO MAIA 
Colocação de placa em homenagem. 

 

  

PRESIDÊNCIA NA FREGUESIA 

Nos dias 21-22 e 23 de Maio o 
Presidente do Município de Santiago 
do Cacém, Vereadores, Técnicos de 
diferentes áreas e o Presidente da 
JFA percorreram a freguesia 
visitando Instituições, Empresas, 
Associações, comércio, artesanato, 
ruas e caminhos vicinais com o 
objetivo de verificar as necessidades 
mais prementes da freguesia e 
dentro dos seus recursos tentar 

melhorar o que for possível 

PORTÕES DO MIRA 

A J.F.A. procedeu à desmatação e limpeza de mais 
este marco histórico da identidade alvaladense. 
Segundo a tradição oral, o local ficou conhecido pelas 
supostas aparições nocturnas do fantasma do Padre 
Bernardo, sacerdote muito respeitado pela população 
que oficiou a Paróquia entre 1830 e 1866. Por ali 
passavam a pé as mulheres Alvaladenses a caminho 
de Conqueiros ou Daroeira para os trabalhos no 
campo, muitas vezes ainda de noite, altura em que se 
dizia que aparecia o fantasma do Padre Bernardo e 
elas se assustavam. Um local de mistério e muitas 
memórias que importa preservar e defender, depois de 

longos anos votado ao desprezo e abandono 

PASSEIO ESCOLAR  

O Agrupamento de Escolas 
Prof.Arménio Lança - com o 
apoio e acompanhamento da 
Junta de Freguesia de Alvalade - 
no âmbito das iniciativas para o 
Dia da Criança, teve a feliz ideia 
de proporcionar aos alunos do 
Agrupamento um excelente 
passeio onde todos puderam 
apreciar e deliciar-se com a 
beleza natural dos campos, do 

rio e do património da freguesia.  
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DIA DA CRIANÇA 

A JFA promoveu um dia de festa para homenagear de forma 
especial as crianças, com insufláveis, karts, camas elásticas, 
pinturas faciais, futebol, etc. Vieram participar nas brincadeiras 
algumas crianças do Lousal e Azinheira de Barros, as quais 
agradecemos a presença. 
A iniciativa contou coma presença e apoio dos Bombeiros 

Voluntários de Alvalade, do FC Alvaladense e da ACAA. 

CAMPO DE FÉRIAS 2019 

Tal como no ano anterior a JF de 
Alvalade vai promover, em 
colaboração com o FC Alvaladense, 
um campo de férias, atividade 
destinada a preencher os tempos 

livres das crianças da freguesia. 

 

 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

MAPA DE FLUXOS FINANCEIROS EM ANEXO 

Anexo 

OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
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Atestado

Mercado Mensal

Cemitério

Ocupação de via

Licença de Canídeo

Rendas Bairro 16 Fogos

Rendas de Loja

Cobrança de Taxas e Outros


