
Junta de Freguesia de São Salvador - Ílhavo  
 

1 
 

 

Ata nº 15/2021-2025 

 

 

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

setembro, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 21 horas e 

30 minutos, no Parque de Ciência e Inovação - Coutada, 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, Vanessa Marques e Paulo Magano na qualidade de 

Vogais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 e menção aos objetivos da realização das mesmas em diferentes pontos da 

freguesia. 

O Presidente deu início à sessão dando as boas-vindas e apresentando o seu executivo, 

bem como as funções de cada um. Destacou a integração do novo vogal Paulo Magano no 

executivo em substituição ao vogal anteriormente substituído em Assembleia Ordinária e suas 

funções neste executivo colmatando a continuidade da boa prestação e dinâmica dos trabalhos 

desenvolvidos pelo vogal substituído. -------------------------------------------------------------- 

   Foram mencionados os assuntos abordados na sessão anterior de Presidência Aberta, 

destacando a sua intervenção/resolução e comunicação de outros assuntos da não competência 

da JFSS à Câmara Municipal. 

 

Ponto 2.  No ponto dois foi exposto 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 

Coutada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Destacou um acompanhamento ativo e permanente dos recursos humanos da JFSS nesta 

zona habitacional salientando a dedicação/cuidado com a zona no que concerne a limpezas de 

invasoras, limpeza e manutenção de espaços comuns. --------------------------------------------- 

 

 

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

 

Neste ponto comunidade presente foram expos todas as situações/problemáticas da 

zona e posteriormente também uma partilha e colocação de questões pelos presentes: 

 

 

Sr. Nuno – Destacou os seguintes pontos de intervenção:  

 

Ponto 1. Necessidade de retificação de algumas toponímias no local devido ao seu mau 

estado de conservação;  

Ponto 2. Necessidade de retificação das grelhas de águas pluviais e limpeza de sarjetas. 

 

Sr. Vitor – Destacou as seguintes necessidades: 

Ponto 3. O mau funcionamento luzes da rede pública apagadas na rua da Pilôta;  

Ponto 4. Necessidade de um espelho de apoio na rua da Capela;  

Ponto 5. Agradeceu o cuidado que tem sido tomado com o caminho que liga a rua da 

Coutada à variante do PCI (Rua Francisco Cabaz). ------------------------------------------------- 

 

Sr. João Gonçalves- salientou a necessidade de:  

Ponto 6.  Reposição de alcatrão na rua da Escola e retificação de abatimento no passeio 

na mesma zona. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7. Agradeceu a atenção e cuidados prestados no parque de merendas e lazer da 

Coutada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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João Braga- Referiu que relativamente aos pontos 1, 2, 4 e 6 o presidente prontificou-

se a resolver tais situações. 

 No ponto 3 comprometeu-se a comunicar tais ocorrências à E-Redes e também à CMI.- 

Finalmente, nos pontos 5 e 7 agradeceu o elogio em nome de todo o seu executivo 

referindo o esforço e afinco de todos no melhoramento da nossa freguesia. ---------------------- 

 

No final desta sessão de presidência aberta, o executivo apresentou e lançou o repto à 

participação da comunidade nas ações de limpeza futuras, para que todos possamos usufruir de 

uma freguesia mais asseada e limpa. 

Deram-se a conhecer também outras iniciativas a realizar brevemente na nossa 

freguesia fazendo o convite à participação de todos, destacando a comemoração do Dia Mundial 

da Criança e do mercado da Terra a realizar no mercado de Ílhavo. Estas são as coisas boas que 

são tão nossas e são estas que devemos realçar com a ajuda de todos, para promoção da nossa 

freguesia e valorização das nossas gentes. -------------------------------------------------------- 

 

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, 26 de maio de 2022-------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: 

 

Secretária: 
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