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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 
ATA ORDINÁRIA Nº 2 

 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se no edifício da 

Freguesia de São Teotónio, a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, com a 

presença dos membros, a saber: Tânia Maria da Costa Guerreiro – Presidente, Tiago 

Miguel Dâmaso Albino, Cristina Isabel Cortez Emídio Rita Viana, Elisabete José Pacheco, 

Hélder Manuel Nobre Salvador, Eliana Filipa António Nobre, Fernando Miguel Henrique e 

Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalto, registando-se a ausência do senhor Filipe 

Miguel Costa Oliveira, sendo pontos da ordem de trabalhos os seguintes:  

I - Período antes da ordem do dia:  

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29-04-2020 ----------------------------------

Ponto 2 - Apreciação de Expediente ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia---------------------------------- 

II - Período de intervenção ao público: 

III - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 - Proposta nº 12/2019 - Apoio ao espaço de Verão: apreciação e deliberação; ---- 

Abertura da Sessão ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão às vinte e uma horas e 

quinze minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 29-04-2020:---------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião realizada no dia 29-04-2020, tendo sido aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Apreciação de Expediente:---------------------------------------------------------------------- 

Para conhecimento da Assembleia de Freguesia foi apresentado o ofício enviado pela 

Câmara Municipal de Odemira, para a Agência Portuguesa do Ambiente, tendo como 

assunto a "Seca e Planos de Contingência". ------------------------------------------------------------ 

Ponto 3 - Apreciação de assuntos de interesse para a freguesia: ---------------------------------

Foram apresentadas as diversas atividades desenvolvidas pela Freguesia nas diferentes 

áreas: Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres; Rede Viária e Espaços Urbanos; 

Ambiente e Espaços Verdes; Ação Social; Organização e Funcionamento dos Serviços. 

Foi solicitada a palavra pela senhora Eliana Nobre, dando nota de desagrado com a 

sinalização rodoviária na localidade da Zambujeira do Mar. Referiu ainda uma situação de 
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perigo iminente na avenida Mira Mar, junto ao “Café Paraíso”, onde a varanda de uma 

habitação privada invade o passeio, levando a que, os peões sejam obrigados a passar na 

rodovia ou, por vezes, a embater na mesma devido à sua altura. Esta situação ficou 

referenciada para análise por parte do senhor Presidente da Junta de Freguesia. ----------- 

Apresentou ainda algum desagrado com os acessos disponibilizados como solução para a 

situação de pandemia, na creche "Os Calculinhos", tendo esta situação ficado anotada 

para análise futura mediante contacto da Junta de Freguesia com a Direção da referida 

instituição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Tiago Albino, questionou sobre a qualificação e requalificação das praias e areais 

desta freguesia, nomeadamente da praia da Nossa Senhora, tendo sido esclarecido que 

esta situação está a cargo das Autoridades Marítimas.----------------------------------------------- 

A senhora Cristina Viana, mostrou o seu desagrado com a falta de limpeza na zona da 

Fonte dos Amores, na Zambujeira do Mar, referindo que existe a necessidade de reforço 

de caixotes do lixo. Questionou ainda sobre a possibilidade de uma tomada de posição por 

parte da Junta de Freguesia, no que concerne ao evento de homenagem a Amália 

Rodrigues a realizar na localidade do Brejão, considerando que, na atual situação de 

pandemia, tendo a população local abdicando de inúmeros eventos sociais, e tendo estado 

em confinamento, se seria justificável a realização de tal evento. Em resposta, o senhor 

presidente da Junta esclareceu, que se trata de uma organização em que a Junta de 

Freguesia não tem qualquer papel, pelo que não faz sentido qualquer tomada de posição, 

sublinhando, no entanto, que a mesma estará a ser elaborada dentro das normas 

estabelecidas pela Direção Geral de Saúde. ------------------------------------------------------------ 

A senhora Liliana Montalto deu nota, com imagens do seu telemóvel, de uma situação 

anómala na Praia dos Machados, nomeadamente, de uma descarga poluente, de mau 

cheiro e cor estranha no pequeno ribeiro que ali desagua, tendo sido sugerido pelo senhor 

presidente da Junta, sempre que se identifiquem situações do género, que seja a própria 

população a apresenta-las às entidades competentes, neste caso, ao SEPNA e GNR. 

A senhora Elisabete Pacheco, questionou sobre a obra do passadiço na localidade do 

Cavaleiro, entre a zona habitacional e o Farol do Cabo Sardão, assim bem como, da 

colocação de mais passadeiras na referida localidade. Quis deixar uma nota positiva no 

que se refere aos melhoramentos efetuados nas bermas da rede viária. Sobre este ultimo 

ponto, mostrou a sua preocupação o senhor Hélder Salvador, no que respeita a uma 

possível obstrução das linhas de escoamento de águas.-------------------------------------------- 

Foi esclarecido sobre os pontos anteriores, nomeadamente, o passadiço e as passadeiras 

que são obras já projetadas, que apenas aguardam a realização.--------------------------------- 

O senhor Hélder Salvador, fez diversas considerações: a) a ETAR do Cavaleiro consagra 

uma situação bastante desagradável, considerando que, atualmente, a mesma não tem 

capacidade para a população residente; b) referência ao mau estado da estrada M502, que 
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passa junto à localidade da Fataca; c) solicitou ainda que a Freguesia pudesse auxiliar na 

limpeza dos jardins circundantes ao Lar de São Teotónio. Sobre estes pontos foi 

esclarecido que: a) para a ETAR do Cavaleiro estão previstas obras a realizar pela entidade 

responsável a curto prazo; b) a estrada M502 encontra-se em processo de adjudicação 

para os melhoramentos necessários; c) e tomou nota para análise do apoio por parte da 

Freguesia na limpeza dos jardins do lar de São Teotónio.-------------------------------------------- 

O senhor presidente da Junta de Freguesia, quis deixar algumas notas finais, 

nomeadamente, a evolução favorável nos processos de construção das capelas de São 

Miguel e do Brejão, bem como nos processos dos Bairros Sociais de São Teotónio e 

Brejão; referindo ainda a entrada em concurso para adjudicação da 2ª fase de 

requalificação da Zambujeira do Mar.   

A senhora presidente desta Assembleia, Tânia Guerreiro, trouxe à discussão as notícias 

sobre a troca do Pároco na Paróquia de São Teotónio, questionando se os membros desta 

Assembleia de Freguesia consideravam importante que a mesma tomasse alguma posição 

sobre esta situação, na medida em que esta troca poderá ter um impacto negativo junto da 

comunidade residente na freguesia. Foi decidido, por unanimidade, o envio de um ofício 

por parte desta Assembleia de Freguesia ao Bispo responsável pela colocação dos 

Párocos, no sentido de perceber quais os motivos para a mesma, e que diferenças iriam 

existir para a Paróquia de São Teotónio. Sobre este assunto, esclareceu o senhor 

presidente da Junta, que havia tido uma reunião com o senhor Bispo, tendo este mostrado 

alguma relutância em alterar as decisões já tomadas, e sugerindo que as várias 

instituições, e residentes na Paróquia lhe fizessem chegar as suas preocupações sobre 

este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitou esclarecimento o senhor Tiago Albino, no sentido de perceber as condições de 

licenciamento da venda ambulante na entrada da Zambujeira do Mar, situação que se 

repete todos os anos na época balnear, durante os meses de junho a setembro. Considera 

esta situação bastante desagradável na entrada da localidade, onde várias famílias 

“acampam” durante este período, ainda para mais nos tempos que vivemos.------------------ 

O senhor presidente do executivo referiu que, ao tentar perceber onde se enquadrava esta 

situação, que considera não ser de venda ambulante, mas de campismo ilegal, enviou 

diversos e-mails para o Município de Odemira e para a Guarda Nacional Republicana.  

Percebeu que o terreno onde estes vendedores se estabelecem é privado, e que o mesmo 

tem licença para a venda ambulante, devido à necessidade de ali se realizar a feira anual 

de 29 de agosto, sendo que, é o dono do terreno que permite esta situação. ------------------ 
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A senhora Elisabete Pacheco, aproveitou para questionar sobre a possibilidade de solicitar 

mais patrulhas policiais ao caravanismo selvagem que existe em toda a freguesia, tendo 

sugerido o senhor presidente da Junta que é necessário que a população em geral tome 

parte ativa na solução deste problema, podendo e devendo, sempre que existam situações 

de ilegalidade, informar as autoridades policiais.-------------------------------------------------------- 

O senhor Hélder Salvador, quis ainda questionar sobre as datas previsíveis de início dos 

mercados mensais de São Teotónio, tendo-lhe sido respondido que, o executivo está a 

tratar desta situação em conjunto com a Direção Regional de Saúde, sendo expectável que 

já se possa realizar no início do próximo mês de Julho, com regras ajustadas à atual 

situação pandémica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II - Período de Intervenção do Publico 

Não houve qualquer solicitação de Intervenção, na medida em que também não se 

encontrava público presente. -------------------------------------------------------------------------------- 

III - Período da Ordem do Dia 

Ponto 1 - Proposta nº 12/2019 - Apoio ao espaço de Verão: apreciação e deliberação: --- 

Foi apresentada a proposta n.º 12/2019, tendo sido aprovada por unanimidade.-------------- 

Encerramento da sessão ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não existindo mais assuntos para debater, a senhora presidente desta Assembleia de 

Freguesia, Tânia Guerreiro, deu por encerrada a sessão quando eram vinte e três horas e 

quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

membros desta mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A Presidente, 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________                              __________________________    

 

 

 


