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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 
 

 

 

18 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2021 
 
 
 
 
 
Em cumprimento do disposto na alínea a) do número 2, do artigo 9º. Da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro apresenta-se para apreciação da Assembleia de Freguesia, a informação sobre as 
ações e atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e respetiva situação financeira, 
referente ao período de 18 de outubro a 26 de novembro de 2021. 
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INTRODUÇÃO: 
 
Este relatório descreve no pouco temo de mandato (38 dias) o que foi feito por este executivo, 

nomeadamente nos três pilares fundamentais: Educação, Saúde e Movimento Associativo. 

Educação – Considerando que a educação está na base da evolução da sociedade e que a escola 

deve materializar os princípios da educação, tendo consciência que para isso é necessário 

fornecer as condições necessárias. 

Por considerar a educação o pilar essencial da cidadania e do desenvolvimento social é 

prioritário oferecer a todos os jovens da nossa freguesia, igualdade de condições no acesso ao 

ensino e facultar apoios que os ajudem a completar com sucesso os seus estudos. 

Reunimos assim com todos os Agrupamentos de Escolas da Quinta do Conde, a designar 

Agrupamento Escolas Michel Giacometti, Agrupamento Escolas Boa Água, Agrupamento Escolas 

da Quinta do Conde, recolhendo os seus depoimentos sobre as dificuldades sentidas, agindo de 

imediato naquilo que nos era possível, manifestando ainda a nossa vontade de melhorar os 

apoios dados. 

Saúde - De modo a promover a melhoria contínua da Qualidade dos Cuidados de Saúde e 

apropriação do enquadramento Conceptual de Saúde para Todos, é nosso objetivo primordial 

lutar pela criação de outra Unidade de Saúde Familiar para a nossa Freguesia e promover 

incentivos locais para a alocação de médicos de família. 

Projetos de promoção de vida saudável, com intervenções a nível de programas de saúde do 

SNS, serão a maioria deles desenvolvidos, em parceria com outras instituições que podem 

cooperar com a Junta de Freguesia, para a aquisição de hábitos saudáveis da população ao longo 

do ciclo de vida. Reunimos assim com o Diretor do Centro de Saúde da Quinta do Conde, 

manifestando os nossos desejos de contribuir para uma melhoria dos cuidados de saúde e das 

condições dos profissionais de saúde.  

Movimento Associativo - O Movimento Associativo assume um papel determinante no 

desenvolvimento sociocultural, sobretudo no contexto local, enquanto elemento impulsionador 

nas áreas da cultura, desporto, juventude e educação, entre outras. O seu contributo é meritório 

a nível da promoção da participação cívica e da integração social, ou seja, do exercício da 

democracia e da cidadania, assim temos vindo a reunir com o Movimento Associativo 

individualmente e coletivamente, nomeadamente com a reunião de 19 de novembro de 2021, 

ouvindo as suas preocupações e manifestando o nosso apoio. 
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18 outubro 

 
O Presidente da Junta de Freguesia Carlos Pólvora participou na primeira 
Assembleia Municipal, realizada no Cineteatro Municipal João Mota, que 
teve como finalidade a tomada de posse do Presidente e Vereadores e do da 
Câmara Municipal de Sesimbra e do Presidente e respetivos deputados da 
Assembleia Municipal de Sesimbra. 

 
22 outubro 
 
Reunião de Junta com a presença do seu executivo: Carlos Pólvora, Ana Cabrita, Júlio Pimenta, 
Carla Sá, Bruno Costa e Genoveva Purificação. Ivan Svac justificou a sua ausência por motivos 
profissionais, nesta reunião foi tratado todo o expediente, aprovado o Relatório da Venda 
Ambulante do mês de setembro de 2021 e a Alteração Orçamental nº. 07/2021. 
 
23 outubro 
 

A Junta de Freguesia esteve representada no 28º. Aniversário do Grupo 
Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra, pelo Presidente da Junta 
Carlos Pólvora e pelo Tesoureiro Júlio Pimenta. 
A tarde contou ainda, com o 3º. Encontro Sons & Tons, com a atuação de 

diversos grupos do sector cultural:  
No decorrer do evento, foram ainda entregues diplomas e distinções aos dadores de sangue 
com maior número de dádivas na Quinta do Conde. 
O Presidente da Junta Carlos Pólvora, foi chamado a intervir onde enalteceu e parabenizou o 
papel do GFHCS, na comunidade, quer no setor cultural, quer no setor humanitário, 
disponibilizando a Junta para apoiar dentro das suas possibilidades esta Associação, 
nomeadamente no seu anseio de ter uma sede.  
 
25 outubro  

 
A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora e pelos vogais Carla Sá e Bruno Costa estiveram reunidos com 

a equipa do CLDS4G Sesimbra Família +, representado por Vanda Dias e Ana 

Elias, pela Câmara Municipal de Sesimbra esteve presente Paulo Pires, esta 

reunião teve como finalidade a apresentação deste projeto, que tem como objetivo a 

Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil. 

 
26 outubro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

esteve reunida com os Técnicos da Cercizimbra Tiago Pinhal e Inês Castro, 

que vieram apresentar cumprimentos ao novo executivo e apresentar o seu 

Projeto Equipar Mais, evocando as necessidades para a conclusão do 

mesmo, solicitaram apoio à Junta.  
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26 outubro  

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, 

esteve reunida com o Agrupamento de Escolas da Boa Água, representada 

pelo seu diretor Professor Nuno Mantas, servindo a mesma para 

apresentação institucional de ambas as entidades, falou-se ainda do 

problema da falta de docentes e excesso de alunos que este Agrupamento observa, assim como 

a manutenção dos apoios dados pela Junta e se possível acrescentar aos mesmos novos 

projetos, nomeadamente na Mobilidade com um parque de estacionamento para veículos de 2 

rodas, e a uma restruturação do Pavilhão Desportivo que permita o acesso de público aos jogos 

de competição a efetuar no mesmo. 

 

26 outubro  

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, 

esteve reunida com o Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, 

representada pelo seu diretor Professor Eduardo Cruz, servindo a mesma 

para apresentação institucional de ambas as entidades, falou-se ainda do 

problema da falta de docentes, excesso de alunos e a possibilidade construção de um novo bloco 

com 18 salas substituindo os Pavilhões em madeira que estão obsoletos, a continuação dos 

apoios dados pela Junta, nomeadamente os programas “ O Leva a Escola na Sacola”, “Qualifica” 

e se possível alargar o apoio dado ao Centro de Formação Desportiva. 

 

28 outubro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora, pela vogal Carla Sá e pelo Presidente da Assembleia de 

Freguesia Ramiro Ramos esteve reunida com o coordenador do Gabinete 

Municipal de Proteção Civil Ricardo Caleiro, servindo a mesma para tratar de 

diversos assuntos, nomeadamente da Unidade Local de Proteção Civil, transporte dos idosos 

para Sesimbra, para tomarem a vacina do Covid 19 e ou da gripe e preparação para a 9ª. Edição 

do exercício público nacional de sensibilização para o risco sísmico denominado a “TERRA 

TREME”, a realizar dia 5 de novembro pelas 11H05. 

 

28 outubro  

O Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde Drº. Carlos Pólvora e 

a Vogal Enfermeira Carla Sá responsável pelo pelouro da Saúde do executivo 

da Junta reuniram na USF Conde Saúde com o Coordenador Professor 

Armando Brito Sá, Dr.ª Susana Pacheco e a Enfermeira em Funções de Chefia 

Isabel Gonçalves. A reunião teve como objetivo ouvir as necessidades desta 

Unidade de Saúde e reafirmar a disponibilidade e apoio da Junta de Freguesia no 

desenvolvimento de Projetos em benefício da população da Quinta do Conde.  
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28  outubro  

Em representação da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, o seu 
Presidente Carlos Pólvora, esteve presente no jantar e cerimónia de entrega 
do “Certificado de Constituição” ao recém-formado Rotary Club Quinta do 
Conde. 
 

02  novembro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora e pelo Tesoureiro Júlio Pimenta, esteve reunida com a 

Comissão Representativa dos Utentes dos Serviços Públicos de Saúde da 

Quinta do Conde, representados por Sebastião Lameiras e Emilia Leite, que 

serviu para apresentação mútua de cumprimentos e aferir da opinião desta Comissão sobre o 

Estado da Saúde Pública na Quinta do Conde e na possibilidade da Junta poder contribuir para 

a sua melhoria em prole de todos os Quintacondenses. A Junta disponibilizou-se ainda a apoiar 

esta Comissão em questões logísticas que venham a ter necessidade. 

 

02  novembro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora e Tesoureiro Júlio Pimenta, estiveram reunidos com o 

Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, representadas pelo seu Diretor 

Luis Pacheco e Coordenadora Amélia Pereira, reunião esta que serviu para 

apresentação institucional de ambas as entidades, falando-se ainda da estrutura do 

Agrupamento, das suas dificuldades e soluções para agilização de processos, nomeadamente de 

pequenas reparações e logística. 

 

02 novembro 

Reunião de Junta com a presença de todo o executivo, nesta reunião foi tratada todo o 
expediente, aprovada uma Proposta Unidade Saúde Familiar da Quinta do Conde e a Alteração 
Orçamental 08/2021. 
 

04  novembro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora, esteve reunida na Escola Básica nº. 3 da Quinta do Conde, 

representada pela Adjunta do Diretor do Agrupamento de Escolas Michel 

Giacometti, a Professora Teresa Ferreira e pelo Coordenador desta Escola o 

Professor Joaquim Guerreiro,  reunião esta que serviu para apresentação institucional de ambas 

as entidades, tendo ainda sido apresentadas as dificuldades antigas e atuais desta Escola, a Junta 

de Freguesia mostrou a sua disponibilidade na colocação imediata de uma tenda junto a uma 

das entradas, com o objetivo de proteção do ambiente, assim como uma pequena reparação na 

calçada. 
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04 novembro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora, esteve reunida na Escola Básica Integrada/Jardim Infância do 

Pinhal General com a sua Coordenadora Professora Sandra Silva, reunião esta 

que serviu para apresentação institucional de ambas as entidades, tendo 

ainda sido apresentadas as dificuldades antigas e atuais desta Escola, a Junta de Freguesia 

mostrou a sua disponibilidade em colaborar com a mesma no sentido de agilizar processos de 

concretização. 

 

04 novembro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora, reuniu a pedido desta com a Associação Sócio Cultural e de 

Capoeira Bem Viver, representada pelo seu Presidente Bruno Marinheiro, 

reunião esta que serviu para apresentação institucional de ambas as 

entidades, sendo ainda apresentada por esta Associação os seus projetos para o ano 2022, 

nomeadamente o Campeonato Nacional de Capoeira, o Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu e a 

realização do seu Summer Camp, ao qual a Junta de Freguesia anuiu com o apoio logístico. 

 

05 novembro  

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, 

reuniu com a Anime, representada por Ana Duarte, que veio apresentar o 

Projeto “Mestres Grisalhos”, tendo como finalidade valorizar o papel do 

idoso na sociedade. De imediato a Junta de Freguesia se juntou a este 

projeto, dando o apoio logístico necessário. 

 

05  novembro  

O Presidente da Junta de Freguesia Carlos Pólvora e o técnico da Fresoft Pedro Prates, para 

analisarem o cumprimento Orçamental de 2021 e começarem a delinear o Orçamento para 

2022. 

 

06 novembro  

No dia 6 de novembro A Câmara Municipal de Sesimbra, realizou no Núcleo 

Museológico da Capela do Espirito Santo dos Mareantes, o lançamento de 

mais uma edição da Revista Akra Barbarion, que apresenta um conjunto 

multidisciplinar de artigos sobre o concelho de Sesimbra. A Junta de 

Freguesia esteve representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora. 

 

08 novembro  

No âmbito do Programa Erasmus+, o Agrupamento de Escolas da Quinta do 

Conde, um grupo de Professores do Colégio Público de Educação Especial 

Glória Fuentes de Andorra (Aragão), estadia que se prolonga até ao dia 12 de 

novembro. A Junta de Freguesia esteve representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora. 
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08  novembro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 
Carlos Pólvora, visitou no dia 8 de novembro de 2021, o Jardim de Infância 
do Pinhal General, tendo sido recebido pela Coordenadora Professora Carla 
Ribeiro que mostrou algumas carências e dificuldades deste estabelecimento 
Escolar, comprometendo-se a Junta de Freguesia, dentro das suas 

competências e possibilidades, solucionar alguns desses problemas. 

08 novembro  

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora e Presidente da 

Assembleia de Freguesia Ramiro Ramos, a pedido desta reuniu com a empresa Almas Industries, 

representada pelo seu Diretor Miguel Martins e pelo comercial Rui Marques, para inicializar o 

processo da possibilidade de compra de um Desfibrilhador Operacional Conectado. 

 

08 novembro  

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora e a pedido desta, reuniu 

com a empresa B Security, para avaliar a possibilidade de um controle e gestão dos comerciantes 

do Mercado do Levante. 

 

08 novembro  

O executivo da Junta de Freguesia, representado pelo seu Presidente Carlos Pólvora, pelo 

Tesoureiro Júlio Pimenta, pela Secretária Ana Cabrita, pela Vogal Carla Sá e pelo Presidente da 

Assembleia de Freguesia Ramiro Ramos, reuniu com a CDU-Coligação Democrática Unitária, 

representada por João Valente, Vitor Jesus e Liliana Martins, ao abrigo da Lei nº. 24/98 de 26 de 

maio, que consagra o estatuto do direito de oposição que prevê a audição dos partidos políticos 

representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais. 

 

 

08 novembro  

O executivo da Junta de Freguesia, representado pelo seu Presidente Carlos Pólvora, pelo 

Tesoureiro Júlio Pimenta, pela Secretária Ana Cabrita, pela Vogal Carla Sá e pelo Presidente da 

Assembleia de Freguesia Ramiro Ramos, reuniu com o CHEGA, representado por Bruno Máximo, 

ana Mercedes, andreia Silva, Gisela Pinto e Diamantino Lage ao abrigo da Lei nº. 24/98 de 26 de 

maio, que consagra o estatuto do direito de oposição que prevê a audição dos partidos políticos 

representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais. 

 

09 novembro  

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu com a Plastielvas, 

representada por Fernando Alandroal e a pedido desta que serviu para apresentar os seus 

produtos comerciais. 
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09 novembro  

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu com as técnicas 

da Câmara Municipal de Sesimbra, Ana Gaspar, Fátima Soromenho e Sandra Neto, que vieram 

apresentar o seu projeto para comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora, com 

iniciativas marcadas para os dias 28, 29 e 30 de novembro nas três freguesias do concelho de 

Sesimbra. 

 

09 novembro  

O executivo da Junta de Freguesia, representado pelo seu Presidente Carlos Pólvora, pelo 

Tesoureiro Júlio Pimenta, pela Vogal Carla Sá e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia 

Ramiro Ramos, reuniu com o PSD- Partido Social Democrata, representado por Manuela Sousa, 

ao abrigo da Lei nº. 24/98 de 26 de maio, que consagra o estatuto do direito de oposição que 

prevê a audição dos partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias 

locais. 

 

09  novembro  

O executivo da Junta de Freguesia, representado pelo seu Presidente Carlos Pólvora, pelo 

Tesoureiro Júlio Pimenta, pela Secretária Ana Cabrita, pela Vogal Carla Sá e pelo Presidente da 

Assembleia de Freguesia Ramiro Ramos, reuniu com o BE – Bloco Esquerda, representado por 

Teófila Matos e Adelino Fortunato, ao abrigo da Lei nº. 24/98 de 26 de maio, que consagra o 

estatuto do direito de oposição que prevê a audição dos partidos políticos representados nos 

órgãos deliberativos das autarquias locais. 

 

09 novembro  

O executivo da Junta de Freguesia, representado pelo seu Presidente Carlos Pólvora, pelo 

Tesoureiro Júlio Pimenta, pela Secretária Ana Cabrita, pela Vogal Carla Sá e pelo Presidente da 

Assembleia de Freguesia Ramiro Ramos, reuniu com o MSU – Movimento Sesimbra Unida, 

representado por Ema Fuzeta e Lurdes Sousa, ao abrigo da Lei nº. 24/98 de 26 de maio, que 

consagra o estatuto do direito de oposição que prevê a audição dos partidos políticos 

representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais. 

 

10 novembro  

A Junta de Freguesia da Quinta do Conde, representada pelo seu Presidente 

Carlos Pólvora e funcionário José Silva, esteve reunido com a Escola Básica 

1/JI do Casal do Sapo, representado pela Profª. Amélia Pereira e a Presidente 

da Comissão de Pais Carina Silva, reunião que serviu para identificar situações 

urgentes para melhoria das instalações. Assim a Junta no âmbito das suas 

competências irá de imediato colocar uma tenda/toldo junto a uma das 

entradas da Escola, assim como fazer uma pequena reparação na vedação do Parque Infantil. 

 

10 novembro  

A junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu-se com o 

Comandante da GNR do Posto da Quinta do Conde Sargento Ajudante Miguel Tabuada, tendo a 

mesma servido para um conhecimento das necessidades deste Posto, ainda na mesma reunião 

trocou-se ideias sobre a segurança na vila e na colaboração entre as duas entidades. 
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10 novembro  

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora e pelo 

Tesoureiro Júlio Pimenta, reuniu a pedido deste com o Grupo Recreativo 

Escola de Samba Corvo de Prata, representada pelo seu Presidente João 

Marquês, servindo a mesma para falar do Carnaval na Quinta do Conde, 

nomeadamente o desfile de 2022, outras iniciativas sobre o mesmo e ainda 

para apresentação de um Projeto de Carnaval a iniciar no ano de 2023. 

 

 

11 novembro  

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu com a empresa 

SMA Segurança Privada, Lda, representada pelo seu Diretor Comercial Carlos Oliveira e Diretor 

Executivo António Paulino, para estudar a possibilidade de uma melhor gestão do espaço do 

Mercado do Levante. 

 

11  novembro  

A Junta de Freguesia a exemplo de anos anteriores, solicitou a presença do 

Técnico Superior da Área da Animação Cultural da Câmara Municipal de 

Sesimbra, Filipe Pessanha, que reuniu com o Presidente da Junta Carlos 

Pólvora, para numa primeira análise se falar sobre as atividades a realizar 

ainda no ano de 2021 e perspetivar as mesmas para o ano de 2022. 

11 novembro  

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu 

com a empresa Trás Eventos, representada por Carla Luísa e Daniela Lucas, 

para aferir a possibilidade da realização da Feira de Natal, tendo sido 

acordada para os dias 10 a 12 de dezembro de 2021 e a Festa Medieval para 

os dias 14 a 17 de abril de 2022, foi ainda discutido a realização de outras Feiras/Festas. 

11 novembro  

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora e pelo 

Tesoureiro Júlio Pimenta, reuniu a pedido desta com a União Desportiva e 

Recreativa da Quinta do Conde, representada por Daniel Amaro, Adão 

Malheiro, Júlio Varandas e António Tomé, que vieram informar a Junta que 

no dia 7 de novembro de 2011 foi eleita em Assembleia Geral uma Comissão de Gestão, 

composta pelos elementos indicados, acrescido de João Laranjeira, mais informaram das 

dificuldades encontradas, assim como a forma de as superar e a realização de nova Assembleia 

Geral para o dia 28 de novembro de 2011, com a finalidade da eleição dos novos Órgãos Sociais. 

A Junta de Freguesia demonstrou toda a disponibilidade para ajudar esta instituição no 

concretizar dos seus objetivos. 
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11 novembro  
    

NA Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, 

reuniu a pedido desta com a Associação Limited Edition Team, representada 

pelo seu Presidente César Duarte e Vice-Presidente João Oliveira, que veio 

apresentar as suas atividades e projetos para o futuro, tendo a Junta 

demonstrado toda a disponibilidade na ajuda a esta Instituição. 

 

13 novembro  

A Junta de Freguesia, representada pela Secretária Ana Cabrita, Tesoureiro 

Júlio Pimenta e Vogal Ivan Svac, esteve presente na Ação de Sensibilização 

“Situações de Emergência e Segurança em Edifícios”, organizado pela Câmara 

Municipal de Sesimbra e que decorreu no auditório do Centro de Estudos e 

Culturais Raio de Luz. Esta ação contou com a colaboração do Gabinete Municipal de Proteção 

Civil. 

 

15 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, 

reuniu a pedido desta com a Vida ´s Unidas- Associação Sócio Cultural, 

representada pela sua Presidente Paula Martins, esta Associação tem-se 

dedicado ao apoio social, nomeadamente apoiando famílias carenciados com 

a distribuição de roupas, calçado, eletrodomésticos, mobílias, brinquedos, etc, mantem ainda 

um apoio alimentar. 

 

15 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, esteve 

reunida a pedido deste com o Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo, 

representada pelo seu Presidente Damásio Pila e Tesoureiro Luis Figueiredo, 

que veio apresentar cumprimentos institucionais e informar sobre as suas 

atividades, nomeadamente a conquista de mais dois títulos nacionais e os seus projetos para o 

futuro. 

15 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu a pedido desta 

com a Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, representada pelo seu Presidente Eduardo 

Guilherme, tendo servido a mesma para apresentar cumprimentos institucionais e tratar da 

continuação do Prémio de Ciclismo Juvenil da Quinta do Conde, nomeadamente sobre a 

estrutura da competição, apoio logístico e prémios a atribuir. 
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16 novembro 

 

No âmbito dos Programas Eco-Escolas e Escola Azul, a 16 de novembro no 

Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde a Junta de Freguesia esteve 

representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, no início da cerimónia de 

Hastear da Bandeira Eco-Escolas e da continuidade do Projeto 100 dias sem 

plástico, no Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde. 

 

16 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu com a EDUGEP, 

representada por Francisco Baltazar, reunião esta que serviu para acertar formas de colaboração 

na área da educação/formação, tendo ficado decidido a Junta colaborar num estágio final de 2º. 

Ano para um formando. 

 

16 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu 

a pedido deste com o C.D.E. Boa Água Andebol, representado por Carla Rocha 

e Sérgio Esteves, reunião esta que serviu para apresentar cumprimentos 

institucionais e prestar à Junta, informação sobre a atual situação deste 

Clube, nomeadamente quanto às equipas em competição, a representatividade já conquistada 

no Andebol Nacional, a logística relacionada com os transportes e as melhorias necessárias no 

Pavilhão do Agrupamento de Escolas da Boa Água. 

 

16 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, Secretária Ana Cabrita e 

Vogal Carla Sá, reuniu a pedido desta com o Grupo Blueotter, representada por Rui Pinheiro e 

Catarina Figueira, que fizeram uma apresentação dos seus produtos ligados ao ambiente e sua 

recolha, assim como a possibilidade de ações de sensibilização sobre o mesmo. 

 

16 novembro 

Reunião de Junta com a presença de todo o seu executivo, nesta reunião foi tratado todo o 
expediente, aprovado o Relatório da Venda Ambulante do mês de outubro de 2021 e a Alteração 
das datas do Mercado do Levante para o mês de dezembro de 2021. 
 

 

17 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, esteve reunida com o 

Departamento da Ação Social da Câmara Municipal de Sesimbra, representada pela Drª. Dinora 

Sá e Dr.ª. Antonieta Bessa, servindo esta para a Junta apresentar alguns problemas sociais 

existentes na nossa Freguesia. 

 

 

18 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora e Tesoureiro Júlio 

Pimenta, reuniu a pedido desta com Rafaela Inocêncio, estudante da Licenciatura de 

Comunicação e Jornalismo da Universidade Lusófona, esta reunião teve como objetivo a mesma 

estudante fazer uma entrevista sobre o tema “Resíduos na Quinta do Conde”. 
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19 novembro 

Realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia, uma reunião com o 

Movimento Associativo da Quinta do Conde, a Junta esteve representada 

pelo seu Presidente Carlos Pólvora, Secretária Ana Cabrita, Tesoureiro 

Júlio Pimenta e os Vogais Carla Sá e Bruno Costa, a Câmara Municipal de 

Sesimbra, esteve representada pelo seu Presidente Francisco Jesus e pelos técnicos do Gabinete 

de Apoio ao Movimento Associativo Ana Cruz e Vítor Antunes, o Movimento Associativo esteve 

representado por 32 Associações e 44 Dirigentes Associativos. Esta reunião serviu para a Junta 

e a Câmara reafirmarem o seu apoio ao Movimento Associativo, tendo ainda a Junta informado 

das suas iniciativas para o ano de 2022 e a Câmara Municipal apelado às associações presentes 

para se inscreverem ou atualizarem no Portal do Associativismo, tendo ainda havido algumas 

intervenções dos dirigentes associativos, quer questionando sobre assuntos associativos, quer 

informando das suas atividades para o ano 2022. 

 

22 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu com o I.E.F.P. – 

Instituto Emprego e Formação Profissional do Seixal, representado pelas suas técnicas Manuela 

Navalho e Neide Espirito Santo, que vieram apresentar uma proposta de Apoio à Colocação, 

nomeadamente um contrato emprego inserção +, tendo a Junta aceite a proposta da inclusão 

de uma pessoa com esse tipo de contrato. 

 

22 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, 

reuniu a pedido desta com a AUGI 43 do Casal do Sapo, representada por 

Carlos Dias e Carlos Gomes, tendo a mesma servido para apresentar 

cumprimentos institucionais e informar a Junta de alguns problemas 

prementes, nomeadamente: A Emissão do Alvará para a AUGI, as obras de pavimentação das 

principais vias do Casal do Sapo e Toponímia das ruas do Casal do Sapo. 

 

22 novembro 

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, reuniu a pedido desta 

com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas da Boa Água, representada pela sua 

Presidente Gisela Claudino e a Vice-Presidente Daniela General, reunião esta que serviu para 

apresentação de cumprimentos institucionais e apresentação por parte desta Associação dos 

seus projetos e dificuldades, a Junta comprometeu-se a ajudar naquilo que estiver ao seu 

alcance. 

 

23 novembro 

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, esteve reunida a pedido 

desta com a empresa Science4You, representada por Vasco Alves e Margarida Ramos, que 

vieram apresentar os seus produtos didáticos, com a inovação dos mesmos serem 

personalizados. Ficou combinado se fazer nova reunião em Março de 2022, com o objetivo de 

se estudarem hipóteses para o dia Mundial da Criança. 
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25 novembro 

A Junta de Freguesia, esteve representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora 

e Secretária Ana Cabrita, recebeu o Vereador da Câmara Municipal de 

Sesimbra Miguel Fernandes, esta reunião serviu para definirmos 

preocupações e prioridades quanto à nossa freguesia, nomeadamente na 

Descentralização, Plano Pormenor da Quinta do Conde, Mobilidade, Situação Atual de vários 

equipamentos a construir, etc. 

 

25 novembro 

Reunião de Junta com a presença do seu executivo: Carlos Pólvora, Ana Cabrita, Júlio Pimenta, 
Carla Sá, Bruno Costa e Genoveva Purificação. Ivan Svac justificou a sua ausência por motivos 
profissionais, nesta reunião foi tratado todo o expediente, aprovado o Plano de Atividades, 
Orçamento, Mapa de Pessoal, Plano Plurianual de Investimentos (PPI), Plano Plurianual de Ações 
Mais Relevantes (PPA) e o Parecer Prévio à Contratação de Técnica de Inserção Profissional em 
regime de avença para o GIP – Gabinete de Inserção Profissional.  
 

26 novembro 

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora, esteve reunida com a 

Empresa Trás Eventos, representada por Carla Luísa e Daniela Lucas e com a Câmara Municipal 

de Sesimbra, representada pelos técnicos Miguel Manso, Hugo Gaspar, Paulo Gaspar, ana 

Figueiredo, Ana Antunes e Gonçalo Filipe, esta reunião serviu para definir toda a operação 

logística da Festa de Natal a realizar no Parque da Vila de 10 a 12 de dezembro de 2021. 

 

26 novembro 

A Junta de Freguesia representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora e técnica Rute Gonçalves, 

esteve reunida com a empresa Altice, representada por João Sena, para avaliar o desempenho 

do sistema de comunicação, contratualizado em maio de 2021 e suas possíveis alterações. 

 

26 novembro 

A Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente Carlos Pólvora e 

Tesoureiro Júlio Pimenta reuniu com a Liga dos Amigos da Quinta do Conde, 

representada pelo seu Presidente José Lobo da Silva, Vice-Presidente Carina 

Fernandes e Tesoureira Vânia Godinho, reunião que se iniciou com os 

cumprimentos institucionais, visita às instalações e apresentação do projeto educativo, seus 

objetivos e dificuldades, tendo a Junta se comprometido na ajuda necessária e ao seu alcance, 

nomeadamente em apoio logístico. 

26 novembro 

O Presidente da Junta Carlos Pólvora participou na segunda sessão da 

Assembleia Municipal de Sesimbra, que abordou para além dos 

documentos do PAOD, um número significativo de votações, 

destacando: Constituição das Comissões Permanentes da Assembleia 

Municipal, Eleição dos Coordenadores das Comissões Permanentes, eleição do Presidente de 

Junta para delegado ao Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

várias Comissões e representações. O Presidente da Junta Carlos Pólvora foi eleito para 

delegado ao Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses e para a 

Comissão Municipal de Proteção Civil. 
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26 novembro 

O Técnico da Fersoft Pedro Prates, a convite da Junta de Freguesia, 

realizou a exemplo de anos anteriores uma reunião técnica/formação 

de interpretação contabilística do que é um orçamento. 
 

 

Movimento na Secretaria da Junta de Freguesia 

18.10.2021 – 26.11.2021 

Designação    Valor  
Atestados 748,00 

Venda Ambulante  9.613,60 

Canídeos  295,00 

Hidroginástica 906,10 

Musica 120,00 

U.S.Q.C 737,00 

 

Atribuição de subsídios  
 
 
 
 

     Valor  

  

  

  

 

 

Situação Financeira (até à presente data) 

 

 

Situação 

Financeira 

(até à 

presente 

data) 

Designação 
 

  Valor  
  

Receitas 
 

486.093,35 

Despesas 
 

          444.558,42 

   

Recenseamento 

Total de Eleitores Recenseados na Freguesia da Quinta do Conde  
  
  

23.580 

 

 

Quinta do Conde, 27 de novembro de 2021 

 

                                                         O Presidente da Junta 

 

                                                                                                   (Carlos Pólvora) 

 

 

 

 


