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INFORMAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO E DILIGENCIAS TOMADA 
PELA JUNTA DE FREGUESIA 

[17 de Dezembro de 2021 a 03 de Janeiro de 2022] 
 

 
- Diligencias com a Câmara e o proprietário, com o objetivo de demolir uma 

casa em ruina na Rua do Comercio. 

- Diligência com a câmara, para solucionar a falta de escoamento das águas 
pluviais, na Rua do Comercio, habitação n.º 50. Um processo com mais de 14 

anos. 

- Manutenção mecânica e substituição de pneus na carrinha da junta, para 

ser sujeita à inspeção anual. 

- Entrada na reforma do funcionário operacional da junta, com efeito a 31 de 

Dezembro. 

- Divulgação de uma vaga de emprego para contração de um operacional. 

- Diligencia com o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, 

tendente a resolver os problemas estruturais no centro de saúde de Sangalhos, 

falta de médicos e novas valências. USF e SAP. 

- Diligencia com a DRAPC e com a CMA, sobre a instalação de um picadeiro 

na Rua da Costa da Igreja. 

 
 

 
 

INFORMAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO E DILIGENCIAS TOMADA 
PELA JUNTA DE FREGUESIA 
[04 e 31 de Janeiro de 2022] 

 
 
- Instrução do processo antigo de regularização de aquisição de um terreno 

por parte da Junta de Freguesia de Sangalhos, sito na Póvoa do Castelo, que 

não foi escriturado. 

- Levantamento topográfico do terreno junto à Fonte do Castelo – 

acompanhamento do processo com os proprietários. 

- Intervenção no Centro de recolha de Bio-residuos situado na ZI do Paraimo. 

- Diligencias com a Câmara e o proprietário, com o objetivo de demolir uma 

casa em ruina na Rua do Comercio – Acompanhamento. 

- Divulgação de uma vaga de emprego para contração de um operacional - 

Acompanhamento 

- Diligencia com a DRAPC e com a CMA, sobre a instalação de um picadeiro 

na Rua da Costa da Igreja – Acompanhamento 

- Intervenção na Fonte de Guimaraes, com o apoio dos Escuteiros do 

Agrupamento de Escuteiros de Sangalhos. 

- Formação e ativação do Centro “Eu Sou Digital”, na Junta de Freguesia. 
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- Disponibilização de lancis e pavê para em conjunto com os residentes, se 

efetuar obras de passeios em frente a residências – Rua do Canto em Sá 

- Limpeza de esgotos no mercado de Sangalhos, com apoio da CMA. 

- Candidaturas ao IEFP, no âmbito dos Contratos de Emprego e Inserção. 

- Acompanhamento do Processo Eleitoral, legislativas 2022. 

- Cortes dos Sobreiros na Rua de São Geraldo e Fontanheiras. Aguarda 

autorização do ICNF – Acompanhamento. 

- Intervenção na Fonte do Castelo para assegurar a saída de água nas bicas, 

que se encontravam sem fluxo de saída. 

- Limpeza e manutenção da oficina e parque de maquinas da Junta de 

Freguesia. 

- Consulta pública para a contração de um serviço de manutenção do espaço 

público. 

- Acompanhamento da Intervenção no rego foreiro com inicio da Travessa do 

Mercado junto á clínica de reabilitação da bairrada e fim na zona de Saima. 

- Acompanhamento de uma intervenção de orientação do estacionamento na 
zona das fontainhas e na zona do paço, com o apoio da câmara municipal e 

GNR de Sangalhos. 

- Manutenção de computadores com o apoio da Câmara Municipal de Anadia. 

- Diligencia junto da Câmara Municipal de Anadia, no sentido de dar solução 
aos cães que circulam na via pública e incomodam os moradores da zona do 

mercado de Sangalhos e na rua da Lomba no Bicarenho. 

- Manutenção dos extintores ao serviço da Freguesia de Sangalhos. 

- Substituição de lâmpadas e candeeiros LED no salão. 

- Renovação do contrato da Ginastica Sénior.  

- Conclusão da Ligação da Rua da Fontainha à Rua do Pavilhão do SDC – 

Diligencias com a CMA. 

- Disponibilização de sacos de cimento para a realização de valetas na rua da 

Povoa do Castelo em São João da Azenha. 

- Início à poda das arvores, integradas no espaço público da responsabilidade 

da Junta de Freguesia. 

 
 

INFORMAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO E DILIGENCIAS TOMADA 
PELA JUNTA DE FREGUESIA 
[01 e 28 de Fevereiro de 2022] 

 
 

- Continuidade da poda das árvores, integradas no espaço público da 
responsabilidade da Junta de Freguesia, no Largo da Feira e Largo da Capela 
na Fogueira; Jardim o Palheiro, envolvente ao campo e capela, em Sá, Escola 

do Cruzeiro e Escola da Pista. 
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- Acompanhamento da empreitada de regularização das aguais pluviais em 

Saima. 

- Limpeza de valetas e varredura de estradas, Rua da Misericórdia, Av. Seabra 

Dinis. 

- Integração de dois funcionários encaminhado pelo IEFP na equipa de 

trabalho da Junta. Um no apoio administrativo outro no apoio aos trabalhos 

exteriores. 

- Acompanhamento das obras iniciados na Escola Primária n.1 de Sangalhos, 

por parte da ADASFES. 

- Acompanhamento da Renovação dos protocolos de cedência das instalações 

à ADASFES e ao Agrupamento de Escuteiros de Sangalhos. 

- Início dos trabalhos de requalificação do Centro de Recolha de Bioresiduos 

instalado na Zi do Paraimo – 1.a Fase. 

- Intervenção de retroescavadora na requalificação de acessos na zona do 

olheiro em Sá. 

- Inicio do processo de encerramento do espaço de recolha de residuos situado 

no Alto da Chã, nas Fontanheiras. 

- Avaliação em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal, dos cedros 

que estão na rotunda da ZI do Paraimo, que terão de ser substituídos por 

estarem a secar. 

- Acompanhamento da obra que a câmara municipal está a realizar na ZI do 
Paraimo, na capacitação técnica de um furo de água ali existente, que o vai 

tornar apto a ser utilizado em qualquer circunstância. 

- Participação do Presidente da Junta, numa aula de história sobre a 

Freguesia na Universidade Sênior. 

- Diligencia com a IP, para obter autorização para colocar informação turística, 

na via rápida no sentido norte e sul. 

- Parceria com a empresa EVOLUIR, que vai permitir dar formação de 

condução de máquina e trator, nas instalações da junta. 

- Avaliação e diligencia com a Federação Portuguesa de Basquetebol e com a 

Câmara Municipal, no sentido de termos um campo 3x3Basketart em 

Sangalhos. 

- Diligencia com a câmara Municipal, no sentido de que a Freguesia de 
Sangalhos venha a ser integrada em futura candidatura ao abrigo dos Bairros 

Comerciais Digitais. 

- Interação com o Centro Escolar de Sangalhos, no projeto Eco-escolas para 

preparação da horta. 

- Diligencia com a Câmara Municipal, sobre o problema que se levanta no 

Vidoeiro com a passagem de camiões pesados; e na poeira densa que deixam 

no ar. 

- Acompanhamento da obra do acesso da Rua Nova do Passal. 
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- A acompanhamento da obra da Câmara Municipal de construção da estação 
elevatória de água residuais (EEAR) em Sangalhos - Rua do Serrado e Rua 

das Fontainhas. 

- Programa OTL – Ocupação de Tempos Livres, nas duas modalidades de apoio 

(Curta e Longa Duração). 

- Diligencias junto da Câmara no sentido de avaliar e atuar no Vidoeiro para 

minimizar o impacto negativo da passagem de camiões pesados. 

- Assinatura do Contrato Interadministrativo de delegação de Competências. 

 

 
 

INFORMAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO E DILIGENCIAS TOMADAS 
PELA JUNTA DE FREGUESIA 
[01 e 31 de Março de 2022] 

 
 
- Poda de arvores e arbustos na escola Primaria n.º 1, Escola da Pista, Posto 

da GNR e noutros locais da freguesia. 

- Interação com os serviços camarário no sentido de damos destino às 

ramagens provenientes da poda de arvores. 

- Limpeza de valetas em diversos locais da freguesia, com especial incidência 

na Rua Prof. Bento Lopes. 

- Limpeza de valetas e tratamento de jardins, na envolvente à Junta, e ao 

centro de Saúde. 

- Arrumo e requalificação de diversos espaços na Junta de Freguesia. 

- Conclusão e entrega à Câmara do Caderno de investimentos previstos para 
o ano em curso, no no âmbito do Protocolo de Reforço da Capacidade 

Financeira da Freguesia de Sangalhos (investimentos de capital). 

- Conclusão do registo do inventario de Bens Moveis da Junta de Freguesia. 

- Instalação e melhoramento da rede física e wifi ao serviço da Junta de 

Freguesia. 

- Inicio do registo na plataforma Gesautarquia do processo relativo ao 

cemitério. 

- Participação na reunião de trabalho e discussão do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento desportivo do concelho de Anadia. 

- Conclusão do processo contratual com os diversos operadores do mercado 

de Sangalhos. 

- Representação da Junta de Freguesia no lançamento do Centro Municipal 

de Operação e Socorro de Anadia. 

- CROAC – após a entrada em vigor, foram já remitidas várias ocorrências à 

veterinária municipal para solucionamento, relacionadas com abandono de 

animais na via pública. 
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- Representação da Junta de Freguesia no XV Capitulo da Confraria 

Gastronómica do Leitão à Bairrada. 

- Participação em reuniões da CLAS. 

- Interação com o município de Anadia no sentido de identificação de 

proprietários de terrenos, com o objetivo de proceder a sua limpeza. 

- Conclusão do processo, desenvolvido em conjunto com a Câmara e com o 
proprietário, para a demolição da habitação em ruina, situada da Rua do 

Comercio. 

- Reunião no Vidoeiro, com a Sra Presidente de Câmara, e o Sr. Presidente de 

Junta da Freguesia de Avelãs de Cima, relativa ao trafego de camiões pesados 
provenientes da extração de inertes, que saturam o ar com poeira constante, 

e quando chove água em enxurrada entram pelas habitações a dentro. 

- Acompanhamento da operação industrial da empresa Carvopratas, 

relativamente à emissão de fumos, poeiras e outras matérias. 

- Acompanhamento e diligencias com a câmara, no sentido de operar uma 

solução para o trânsito de veículos pesados na rua do Bicarenho, e povo do 

Salgueiro, provenientes da empresa Esmalglass. 

- Participação da Junta de Freguesia, na apresentação do “Festival Anadia de 

Paixões” realizado na Bolsa de Turismo de Lisboa, no dia 18 de Março. 

- Conclusão do processo de abate dos sobreiros em perigo nas Fontanheiras 
e Rua de São Geraldo na Fogueira, junto do ICNF, com a obtenção da respetiva 

autorização para se proceder ao abate no prazo de um ano. 

- Recepção de vários trabalhadores e trabalhadoras provenientes do IEFP, 

com contratos de trabalho CEI e CEI+. 

- Continuidade dos trabalhos de apoio ao segmento sénior, em 

desenvolvimento do projeto Tardes Ativas. 

- Cedência e acompanhamento da formação ativa para as funcionárias do 

centro escolar, em conjunto com o agrupamento de escolas de Anadia. 

- Gestão e integração de ações de formação e encaminhamento de 
desempregados, (nomeadamente os com origem na ex-Esmaltina), a partir do 

edifício da junta, evitando desta forma que os mesmos se dirijam a Águeda. 

- Acompanhamento do projeto Ginastica Sênior da freguesia. 

- Diligencia com os serviços da Câmara Municipal, no sentido de dar 
continuidade à resolução de infiltrações no edifício da junta, nomeadamente 

ao nível do salão. 

- Revisão e levantamento de diversa sinalética em falta na freguesia. 

- Intervenção na eco-horta do Centro Escolar de Sangalhos. 
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INFORMAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO E DILIGENCIAS TOMADAS 
PELA JUNTA DE FREGUESIA 

[01 e 22 de Abril de 2022] 
 

 
- Intervenção no cemitério de Sangalhos, na eliminação das canas nas 
traseiras para posterior nivelamento do terreno; poda das sebes, e limpeza 

das águas pluviais. 

- Abertura de novas sepulturas com construção de paredes em bloco de 

cimento. 

- Aquisição de 10 tampos em granito, para aplicação nas sepulturas abertas 

na parte nova do cemitério. 

- Colocação de novos caixotes do lixo, e estruturas de limpeza nos WC´s do 

Cemitério 

- Assinatura dos protocolos de renovação de utilização da Escola do Cruzeiro 

de Sangalhos, com a ADSASFES e Agrupamento de Escuteiros 681 Sangalhos 

- Avaliação do estrado de degradação do cruzeiro de Sangalhos, com o apoio 

da Câmara. 

- Aprovação em reunião de Câmara, da demolição de uma casa em adobe, na 

Rua do Comercio. A intervenção vai iniciar-se muito em breve. 

- Aprovação em reunião de câmara de alterações no sentido do trânsito, e 
nova sinalética a aplicar na Travessa do Rio Lindo no Paraimo, e na Rua da 

Lomba/Rua do Bicarenho em São João da Azenha. 

- Apoio ao projeto sênior da freguesia “Dar vida aos anos!” 

- Projeto “Oficina Páscoa Feliz” 

- Arranjo paisagístico do canteiro da Rua Aves Barbosa, e arranjo na 

envolvente ao lavadouro. 

- Arranjo paisagístico do canteiro central do Jardim do Passal, com a 

colocação de flores 

- Arranjo paisagístico do Canteiro junto à escola de Sá, na Rua Prof.a Maria 

do Céu. 

- Substituição das grelhas de proteção a caixas de recolha de águas pluviais 

roubadas na Rua Alves Barbosa. 

- Substituição de grelhas no Mercado de Sangalhos 

- Limpeza de Manutenção no Parque Verde do Paraimo 

- Limpeza das valetas na Rua da Silvarosa 

- Intervenção de manutenção no Parque de Merendas da Fogueira 

- Design, e produção de sinalética fixa para aplicação nas fontes da freguesia, 

com informação de “Água controlada”, “Água não controlada”, “Água própria 

para consumo” e “Água impropria para consumo” 



 

Avenida Dr. Seabra Dinis, 474 | 3780-111 Sangalhos | Telef: 234742174 

https://www.freguesiadesangalhos.pt | geral.junta@freguesiadesangalhos.pt 
 

- Requalificação do terrado no mercado de Sangalhos, com distribuição de 
operadores e estruturas de apoio disponíveis. Regularização dos valores a 

pagar por ocupação de espaço. 

- Colocação de um caixote do lixo, na Rua do Canto, junto aos prédios, no 

cruzamento com a Rua do Lavadouro. 

- Aplicação de betuminoso a frio, em buracos de diversas ruas da freguesia, 
com destaque para Rua Principal do Vidoeiro, Rua do Bicarenho, Rua do Alto 

da Póvoa, Rua de Saima, etc. 

- Acompanhamento dos atos de vandalismo que ocorrem sistematicamente no 
Alto da Chã, no caminho privado que liga Sangalhos à Oliveira do Bairro. 

Estão em curso diligências para resolver este conflito em breve. 

- Procedimento em desenvolvimento em conjunto com a Câmara, tendente a 
solucionar a ausência de valetas e caixa de escoamento de águas pluviais na 

Rua do Salgueiro, junto à Clinica da Bairrada. 

 

 
Junta de Freguesia, 22 de Abril de 2022 

 
O Presidente da Junta,  
 

 


