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FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DE SÃO BARTOLOMEU
Concelho de Vila Viçosa
Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia de Freguesia de
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DE SÃO
BARTOLOMEU
Vila Viçosa
Nossa referência
185/2019

Data
2019-09-13

Assunto: INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA AL. E) - PONTO 2 – ARTIGO 9º - DA LEI
75/2013, DE 12 DE SETEMBRO
A SITUAÇÃO FINANCEIRA
Está estável.
Em ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
Fornecemos mensalmente material de expediente e limpeza para as Escolas EB1
Castelo e do Carrascal e Jardim de Infância de Vila Viçosa;
São feitas pequenas reparações ao nível de carpinteiro, canalizador, eletricista e de
pedreiro;
Foi feita a limpeza do logradouro em todas as escolas;
Colaborámos com o Município de Vila Viçosa, na comemoração do Dia dos Avós e na
Noite do Pijama, com a oferta de alimentação;
Fornecemos material para a pintura interior dos edifícios escolares da EB1 Castelo e
EB1 Carrascal. E procedemos à pintura do edifício do Jardim de Infância;
Equipámos mais quatro (4) salas de aula na EB1 Carrascal.
Apoiámos monetariamente a tiragem de fotocópias dos alunos do ensino básico de Vila
Viçosa;
E o projeto Traz e Troca tem tido forte adesão, na entrega de livros na secretaria da
Junta de Freguesia. E entregámos muitos manuais escolares.
Em AÇÃO SOCIAL
Mantemos cinco trabalhadores carenciados a trabalhar através de Programas do
I.E.F.P. – Centro de Emprego de Estremoz;
Na Secretaria todos os dias damos apoios na resolução de problemas a nível
administrativo, telefónico ou ensinando a resolver determinadas dificuldades que nos
são postas. Presentemente prestamos auxílio na obtenção de vouchers de livros
escolares a munícipes que não possuem computadores;
Promovemos a empregabilidade de uma pessoa portadora de deficiência, evitando o
risco de isolamento, desmotivação e marginalização;
Foi feita a limpeza da sua habitação a quatro munícipes carenciados;
Foram prestados serviços de pedreiro em casa de três munícipes carenciados;
Entregámos à Cerciestremoz o produto da venda dos pirilampos mágicos 2019.
Continuamos a assegurar o transporte de uma utente da Futuris, entre Bencatel e Vila
Viçosa e vice-versa;
Em LIMPEZA URBANA
Limpeza do parque de camiões;
Pintura do Coreto da Mata e das Casas de Banho;
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Limpeza e pintura dos “Altos de Nossa Senhora”, caminho para Pardais e Bencatel;
Limpeza e pintura da “Nora” na Quinta Augusta
Limpeza e pintura das fontes – Chafariz (junto às piscinas), Zé da Cecília, Fonte Santa,
Chafariz junto à Mata, Biquinha e Fonte Pequena;
Limpeza e pintura da “Cegonha”;
Pintura dos pontões;
Remoção de ervas na Aldeia Columbófila;
Remoção de ervas na Urbanização “Olival do Macaco”
Limpeza da zona adjacente à Ermida de S. Bento;
Limpeza e pintura do Largo dos Capuchos;
Limpeza e pintura da Igreja de Nossa Senhora da Piedade;

Em CAMINHOS RURAIS
Adquirimos tout-venant e fresado de alcatrão;
Limpeza de bermas e valetas junto à variante, do Estaleiro à Felharasca – Vale de
Rabaça, Estrada da Alcarracha e acesso à Fonte Vinagre, Tiro-aos-Pombos - Quinta do
Lobo – Quinta do Mocho, Tiro aos Pombos – Casas Altas, Quinta do Lobo – Vinhas
Velhas, Casas Altas – 4 Cruzes – Valagões. Na Estrada das Batistas procedemos a
várias reparações dos acessos até ao limite da Freguesia. Limpeza do caminho 1045.

No PESSOAL
Realizámos candidaturas a programas do I.E.F.P. - Instituto de Emprego e Formação
Profissional, para Contrato Emprego Inserção e Contrato Emprego Inserção +;
Em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa aceitámos um formando
em contexto de trabalho do curso profissional técnico de multimédia.
Na CULTURA, DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES
Semanalmente é feita a limpeza da Igreja de S. Bartolomeu, do santuário de Nossa
Senhora, da sede do Grupo Desportivo Bairrense, e da Associação de Apoio ao Idoso
em Vila Viçosa;
Mensalmente são pagos os jornais para a Associação de Apoio ao Idoso em Vila
Viçosa;
Demos apoio:
Ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 639 em publicidade no Cartaz/Programa
da 3ª edição do “Concerto na Pedreira”;
Ao Grupo Desportivo Bairrense na realização do 2º Ranking do Jogo da Sueca “João
Manuel Barradas Rodrigues”, com um subsídio;
À Casa do Benfica com serviços de pedreiro na sua sede e pintura e limpeza da
mesma;
À Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição na iluminação da Ermida
de S. Tiago, com um subsídio;
À Sociedade Columbófila Calipolense com serviços de pedreiro na remodelação da sua
sede;
À Comissão de Festas da Juventude de Vila Viçosa, com o aluguer de urinóis para o
evento “Festivale”; e cedência de Pessoal para serviços de limpeza no Jardim da
Senhora da Lapa;
Ao jornal “A Defesa”, com participação em publicidade, no suplemento dedicado às
Festas dos Capuchos;
Ao Moto Clube de Vila Viçosa na cedência de energia elétrica para o seu quiosque,
durante as largadas das Festas dos Capuchos;
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Atribuir um troféu à prova piscatória do Clube de Pescadores “Os Amigos”;
Participação nas Festas dos Capuchos, com Pessoal e publicidade no seu Programa.

Em DIVERSOS
Continuamos a cuidar do Passo da Avenida dos Duques de Bragança, do Passo do
Largo Mariano Prezado e do Passo do Rocio com limpeza, embelezamento e a abertura
diária com a gentileza de senhoras vizinhas;
Foi deliberado atribuir 4 Bolsas de Estudo no ano letivo 2019/2020 a alunos carenciados
que frequente o ensino superior.

Com os cordiais cumprimentos,

O Presidente

(Francisco António Gonçalves Ameixa)

