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Ata nº 9/2021-2025 

 

 

Em conformidade com o disposto no número um do artigo 20º da lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 21 

horas, na sede da Associação Amigos da Srª dos Campos”, reuniu ordinariamente o Executivo da 

Junta de Freguesia de S. Salvador, por convocatória do respetivo Presidente, João Eduardo 

Bonito Braga.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nesta reunião, estiveram presentes, além do Presidente já citado, os seguintes membros 
do Executivo, Ana Margarida São Marcos Pedreiro Vidal na qualidade de Secretária, João Pedro 
Magano Bastião na qualidade de Tesoureiro e Vanessa Marques na qualidade de Vogal.----------- 

 
Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto 1. Nota de boas-vindas e especial agradecimento pela presença de todos na 

presidência aberta, apresentação do Executivo e contexto destas reuniões de executivo. 

O Presidente abriu a sessão dando as boas-vindas ao público e apresentando o seu 

executivo, bem como as funções de cada um.--------------------------------------------------- 

Destacou a integração da nova vogal Vanessa Marques no executivo em substituição ao 

vogal anteriormente substituído em Assembleia Extraordinária e suas funções neste executivo 

colmatando a continuidade da boa prestação e dinâmica dos trabalhos desenvolvidos pelo vogal 

substituído. Seguidamente, uma breve explicação do funcionamento, do contexto e da importância 

das presidências abertas e da importância das chamadas de atenção e sugestões de todos os 

fregueses.------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Relembrou também a comunicação dos assuntos abordados na sessão anterior de 

Presidência Aberta realizada na Associação do S.C. Vista Alegre, salientando a sua breve 

intervenção/resolução e comunicação de outros assuntos da responsabilidade da Câmara 

Municipal para resolução das mesmas problemáticas e comunicação de ocorrências a outras 

entidades competentes, nomeadamente, Adra, E-redes, GNR.--------------------------------------- 

 

Ponto 2.  Neste ponto, foi realizado um breve resumo de todos os trabalhos desenvolvidos 

desde o início de funções do executivo pela Junta de Freguesia de S. Salvador nas áreas da: 

educação, ação social, obras e infra- estruturas, meio ambiente, associações, feiras, mercados, 

segurança e cedência de espaços e eventos a decorrer e futuros. -------------------------------- 
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Salientou também a importância da participação ativa da comunidade quer nas 

comunicações de problemáticas e divulgação/participação em iniciativas diversas e sugestões 

futuras que privilegiem a nossa Freguesia.--------------------------------------------------------- 

 

 

Ponto 3. O Presidente mencionou alguns projetos já realizados na freguesia e também 

os que futuramente poderão surgir nos diferentes pontos da Freguesia e inclusive no local da Srª 

dos Campos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Destacou um acompanhamento ativo e dinâmico pelos recursos humanos da JFSS nesta 

zona habitacional e florestal salientando a dedicação/cuidado com a zona no que concerne a 

limpezas de invasoras, limpeza e manutenção de espaços comuns (parques, zonas de lazer, entre 

outras), remoção de lixos e inertes abandonados, manutenção de caminhos adjacentes e ainda a 

possibilidade e vontade de melhoria de espaços e investimentos em locais que permitam um 

maior aproveitamento da zona, nomeadamente, a recuperação do parque de manutenção Teresa 

Machado, recuperação dos wc públicos da zona, limpeza da zona daa lagoa junto à igreja e uma 

acompanhamento ativo na manutenção de espaços públicos. 

Destacou a importância que a JFSS tem tido com todos os pontos da freguesia e especial 

atenção a todo e cada pormenor inerente ao bem-estar da comunidade. ------------------------- 

 

Ponto 4. Intervenção do Público------------------------------------------------------------ 

 

Neste ponto foram e com uma organização de excelência deste nosso ponto da 

comunidade foram expostas globalmente todas as situações/problemáticas da zona e 

posteriormente também uma partilha e colocação de questões pelos restantes representantes 

da associação Sra. dos Campos.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sr. António Faria (representante da associação) Destacou: 

 

1. A necessidade de Intervenção/limpeza de inertes resultantes de cortes no limite da 

freguesia com a Gafanha da Nazaré;  

2. A manutenção e preservação do wc público presentes no local (verificação dos 

mesmos e possibilidade de manutenção – lavagem, pintura e verificação de equipamentos); 

3. A possibilidade de intervenção em algumas estradas com necessidade de manutenção 

visto as raízes de árvores danificarem os pisos; 
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4. A colocação de sinalética de transito, marcações horizontais ou implementação de 

lombas (Rua da Barra e Rua do CASCI) em determinados pontos onde o excesso de velocidade 

impera colocando em perigo as populações; 

 

5. O apelo a uma maior supervisão por parte da GNR no local por forma a implementar 

uma maior segurança na zona na zona habitacional e caminhos; 

6. A verificação da possibilidade de implementação de passeios de acesso nas vias de 

ligação ao monumento da Srª dos Campos. 

 

 

João Braga- Referiu que relativamente ao ponto 1 e com a maior brevidade realizariam 

a intervenção em conjunto com a CMI dado o avolumado de inertes biológicos presentes no local. 

Comprometeu-se também no ponto 2 a verificar tal situação e melhorar as condições da 

estrutura por forma a estas serem uma mais-valia à população e aos parques existentes na zona. 

No ponto 3 e 4 salientou que enviaria a comunicação/notificação com a maior brevidade á CMI 

visto as mesmas situações serem da sua competência. ------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto 5 o presidente salientou uma continuidade da comunicação ativa 

com a GNR e CMI como alerta a tais situações e um pedido de maior supervisão nas zonas em 

causa. No ponto 6 o presidente registou a necessidade exposta pela população prometendo uma 

avaliação de tal situação aos serviços da CMI e vereador das obras publicas sobre a possibilidade 

de implementação/construção de passeios à população na zona. --------------------------------- 

 

Srª Graça Faria – Salientou a importância da comunicação e verificação de algumas 

luminárias avariadas ou com pouca iluminação (Rua Vasco Leónidas) e a necessidade de 

implementação de algumas lombas nas vias de principal acesso ao local e que privilegiem a 

redução da velocidade e maior segurança aos moradores. Na mesma exposição agradeceu o 

cuidado que a JFSS tem tido na manutenção das bermas e invasoras no local visto as mesmas 

facilitarem a deslocação dos moradores com maior segurança. Por último salientou a 

inexistência de rede de esgotos na zona. ----------------------------------------------------------- 

 

João Braga- Em resposta à Srª Graça Faria, o presidente registou as observações 

salientando que faria chegar a informação a E-Redes e CMI por forma a uma resposta rápida e 

coesa a tais apontamentos. Registou também a situação relativa à implementação de lombas e 

marcações de estrada na Rua do Casci e ainda a possibilidade de no futuro uma resolução/estudo 

de uma rede de esgotos permanecendo o compromisso de envio de informação o mais 

rapidamente à CMI para avaliação do caso. Relativamente à limpeza das bermas e invasoras 

presentes agradeceu o elogio deixando a nota que este tipo de trabalho será sempre realizado 

em prol dos fregueses e da sua segurança.-------------------------------------------------------- 

    



Junta de Freguesia de São Salvador - Ílhavo  
 

4 
 

No final desta sessão de presidência aberta e a convite da Associação Srª dos Campos ficou 

agendada e a convite da Associação a participação dos elementos da Junta de Freguesia no Dia 

Mundial da Árvore e da Floresta a celebrar no dia 19 de março de 2022 no local da Srª dos Campos 

para um ato simbólico de plantação de árvores e convívio com a população.---------------------- 

 

Todos os documentos apreciados e aprovados pelo executivo nesta sessão encontram-       

se disponíveis para consulta em anexo à presente ata.--------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião. ---------------------------- 

Para constar e para os devidos efeitos, se lavrou a presente ata assinada pelos membros 

do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ílhavo,24 de fevereiro de 2022-------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: 

  

Secretária: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


