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Ata N.º 5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião Ordinária de 04 de maio de 2022 

 

Local de realização Sede da Junta de Freguesia 
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Data da Reunião: 04 de Maio de 2022 

Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia 

 

PRESENÇAS: 

Presidente: Fábio Miguel Romão Morgado 

Secretário: Ana Clara Cabral Janeiro 

Tesoureiro: Simão Mendes Carvalho 

Vogal: Anabela da Silva Levezinho Romão 

Vogal: Sandro Pereira da Silva 

 

FALTAS: 

------------------- 

 

Início de Reunião: dezanove horas e trinta minutos 

 

Encerramento: vinte horas e trinta minutos 
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ORDEM DO DIA: 

1. Apresentação, discussão e votação da ata da reunião de 5 de abril de 2022. 

2. Proposta n.º 25/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – Tertúlia O 

Verde. 

3. Proposta n.º 26/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – Cultura de 

Grau. 

4. Proposta n.º 27/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – C.R.D. À-

do-Barriga. 

5. Proposta n.º 28/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – AJAV – 

Associação de Jovens de Arruda dos Vinhos. 

6. Proposta n.º 29/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – ADSCAV. 

7. Proposta n.º 30/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – OCG – 

Oeste Clube de Ginástica. 

8. Proposta n.º 31/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – CRDA – 

Clube Recreativo e Desportivo Arrudense. 

9. Proposta n.º 32/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao movimento associativo – 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos. 

10. Atividades da Junta de Freguesia – Dia da Freguesia e Santo António. 

11. Outros assuntos de interesse para a freguesia. 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

No período antes da Ordem do Dia o Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que tinha sido 

recebido pelos serviços da Freguesia um pedido de apoio da Associação de Pais e Encarregados de educação de 

Arruda dos Vinhos que, por lapso, não tinha sido devidamente numerado na ordem do dia supra detalhada. Desta 

forma, questionou o Executivo sobre se havia alguma objeção relativamente à sua inclusão como ponto 10 da ordem 

do dia, avançando os seguintes pontos um numeral. 

A proposta do Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, foi aprovada por unanimidade sendo assim os 

pontos da ordem do dia renumerados. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

 

Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos 

assuntos dela constantes. 

 

 

1. Apresentação, discussão e votação da ata da reunião de 5 de abril de 2022 

O Senhor Presidentes, Fábio Miguel Romão Morgado, passou a palavra à Senhora 

Secretária, Ana Clara Cabral Janeiro, que transmitiu que a ata foi atempadamente 

remetida aos presentes. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por humidade. 

 

 

Antes de entrar nos pontos seguintes o Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, 

esclareceu que os pontos 2 a 10 surgem na sequência dos pedidos de apoio do CALAV 

que foram entretanto submetidos pelas Associações integrantes. 

 

 

2. Proposta n.º 25/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – Tertúlia O Verde 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a realização do Festival Sons da Cova do Gigante, tendo proposto atribuição do valor de 

150€. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por humidade. 
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3. Proposta n.º 26/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – Cultura de Grau 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a realização do Festival Curt'Arruda, tendo proposto atribuição do valor de 500€. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 

 

 

4. Proposta n.º 27/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – C.R.D. À-do-Barriga 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a realização dos habituais convívios, aquisição de 2 termo-acumuladores e corta-mato, 

tendo proposto atribuição do valor de 400€. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 

 

 

5. Proposta n.º 28/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – AJAV – Associação de Jovens de Arruda dos Vinhos 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a realização dos habituais convívios e do Festival Libert'Art, tendo proposto atribuição do 

valor de 450€. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 
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6. Proposta n.º 29/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – ADSCAV 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a realização das recolhas de sangue, tendo proposto atribuição do valor de 200€. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 

 

 

7. Proposta n.º 30/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – OCG – Oeste Clube de Ginástica 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a realização do evento Encontro Acro Oeste e aquisição de equipamento sonoro, tendo 

proposto atribuição do valor de 150€. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por humidade. 

 

 

8. Proposta n.º 31/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – CRDA – Clube Recreativo e Desportivo Arrudense 

Antes de entrarmos na discussão deste ponto a Senhora Vogal Anabela Silva Levezinho Romão retirou-se da reunião 

por fazer parte dos corpos sociais desta Associação. 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a pavimentação do espaço exterior do salão e realização do torneio de kenpo sub-12, 

tendo proposto atribuição do valor de 850€. 

 

 

Neste momento a Senhora Vogal Anabela Silva Levezinho Romão regressou à sala e 

retomou o seu lugar. 
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Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 

 

 

9. Proposta n.º 32/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Arruda dos Vinhos 

 

 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação transmitiu que o pedido de apoio 

solicitado tem como objetivo a realização da habitual atividade, tendo proposto atribuição do valor de 1000€. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 

 

 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, esclareceu que por lapso a proposta 

33/2022 não tinha sido incluída na ordem do dia, pelo que questionou o restante executivo 

se alguém se opunha à inclusão do mesmo. Não tendo havido qualquer oposição 

procedeu-se à inclusão do ponto. 

 

 

10. Proposta n.º 33/2022 – Apresentação, discussão e votação de apoio ao 

movimento associativo – Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Arruda dos Vinhos 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, indicou que esta associação 

transmitiu que o pedido de apoio solicitado tem como objetivo a realização de diversas 

atividades anuais, tendo proposto atribuição do valor de 350€. 
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Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 

 

 

11. Atividades da Junta de Freguesia – Dia da Freguesia e Santo António 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, informou que este ano o dia da Freguesia será comemorado no 

dia 14/05 e irá realizar-se a inauguração de uma exposição de fotografia, seguida de uma caminhada pela Freguesia 

com meet and greet com a artista Joana Pitanga que irá estar a intervir no PT da Gamboa a Liz, terminando com 

almoço partilhado nos Lavadouros de Arruda dos Vinhos. 

As Festas de Santo António irão decorrer entre os dias 9 e 12 de junho, estando já decididas as associações que irão 

ocupar os stands. O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, acrescentou ainda que irá ter lugar uma 

tourada no dia 9 e no dia 12 as habituais marchas populares, seguido de bailarico, entre outras atividades. Esta 

semana irá ter lugar mais uma reunião com os elementos do CALAV que irão integrar as festas para acertar detalhes. 

 

 

Discussão/Intervenções: Não se registaram intervenções. 

Deliberação: Ponto sem deliberação. 

 

 

11. Outros assuntos de interesse para a freguesia 

O Senhor Presidente, Fábio Miguel Romão Morgado, respondeu a duas questões que tinham antecipadamente sido 

submetidas pela freguesa Rosa Terreira e que se prendem com o estado de limpeza e manutenção dos parques 

infantis. 

O Senhor Tesoureiro, Simão Mendes Carvalho, pediu a palavra para apresentar a 2ª Alteração permutativa ao 

orçamento da despesa 2022, tendo justificado com o aumento do custo dos materiais e sendo assim necessária para 

a continuidade do funcionamento dos serviços do estaleiro. 

O Senhor Vogal, Sandro Pereira da Silva, questionou quais eram as rubricas contabilísticas afetadas, questão que foi 

prontamente respondida pelo Senhor Tesoureiro, Simão Mendes Carvalho. Não havendo mais questões a este 

respeito a Alteração supramencionada foi submetida a aprovação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO: 
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Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou 

encerrada a reunião pelas vinte horas e trinta minutos. 

 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. 

Freguesia de Arruda dos Vinhos, 04 de maio de 2022 

O Executivo, 

_____________________________________________ 

(Fábio Miguel Romão Morgado) 

_____________________________________________ 

(Ana Clara Cabral Janeiro) 

_____________________________________________ 

(Simão Mendes Carvalho) 

_____________________________________________ 

(Anabela da Silva Levezinho Romão) 

_____________________________________________ 

(Sandro Pereira da Silva) 


