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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 
ATA ORDINÁRIA Nº 3 

 
  

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, realizou-se no edifício da 

Freguesia de S.Teotónio, a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, com a presença 

de todos os seus membros, a saber, os senhores 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, 

Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalto, Fernando Miguel Henrique e Filipe Miguel 

Costa Oliveira, sendo pontos de ordem de trabalhos os seguintes: ------------------------------- 

I - Período antes da ordem do dia: 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.06.2019 ------------------------------

Ponto 2 - Apreciação de expediente ----------------------------------------------------------------------- 

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

II - Período de intervenção do público: 

III - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 - Informação Económico Financeira - de junho a setembro de 2019: apreciação 

nos termos da alínea e) do nº2 do artigo 9º da Lei 75/2013 ----------------------------------------- 

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 27.06.2019:---------------------------------- 

Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia 27.06.2019, tendo sido aprovada por 

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

Ponto 2 - Apreciação de expediente ----------------------------------------------------------------------- 

Apresentação de correspondência recebida: 

Ofício 1 - Resposta do Ministério da Administração Interna, no seguimento de 

esclarecimentos solicitados pela Junta de Freguesia sobre o número de efetivos das 

Forças de Segurança em São Teotónio, dando nota da existência de um reforço realizado 

durante o presente ano. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Oficio 2 - Referente à estrada N393 - 1, nomeadamente na Fataca, onde se solicitava uma 

análise referente ao controlo de velocidade, sendo aquela, uma zona de risco de acidentes 

rodoviários.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio 3 - Resposta da Empresa Águas de Portugal, no seguimento da solicitação de 

esclarecimentos adicionais por parte da Junta de Freguesia no que respeita à qualidade 

da água na localidade do Cavaleiro. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Foram apresentadas as diferentes atividades realizadas nas vertentes da Educação, 

Cultura, Desportos e Tempos Livres; Rede Viária e Espaços Urbanos; Ambiente e Espaços 

Verdes; Acão Social; Organização e Funcionamento dos serviços, nos meses de junho, 

julho e agosto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitou a palavra a senhora Cristina Viana, para dar nota da rápida degradação da 

calçada e grelhas de escoamento das águas pluviais recentemente colocadas nas ruas da 

Zambujeira do Mar, sendo uma situação de perigo para a população; sublinhou ainda a 

sua preocupação com o estado do pavimento da estrada junto ao cruzamento do canal, 

entre Zambujeira do Mar e São Teotónio, considerando uma zona de perigo, que poderá 

levar a acidentes rodoviários; deixou ainda a sugestão de desenvolver um projeto para 

embelezamento/pintura do muro na avenida da praia na Zambujeira do Mar. Por fim, deixou 

ainda referência à retirada da bandeira azul na praia da Zambujeira do Mar na presente 

época balnear, considerando que se trada de uma situação bastante desagradável para a 

localidade e consequentemente, para a freguesia. Este ponto foi igualmente reforçado pelo 

senhor Tiago Albino, referindo que se trata de uma situação que se vem a repetir e que é 

de extrema importância, sendo necessário desde já uma análise e tomada de medidas 

para que na próxima época balnear não se volte a repetir, pois trata-se de uma referência 

para o turismo que continua ser um fator de extrema importância para a economia da 

freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre os pontos anteriormente apresentados, esclareceu o senhor Presidente da Junta 

que, a situação da calçada já foi comunicada à Câmara Municipal de Odemira, bem como 

a situação do piso da estrada junto ao canal; quanto ao muro na Zambujeira do Mar, a 

proposta será analisada para uma consideração no atual orçamento; no que respeita à 

bandeira azul, esclareceu o senhor Presidente que, se aguardam relatórios das entidades 

competentes, de forma a encontrar focos de poluição, afirmando ainda, que tem 

conhecimento de várias empresas agrícolas e turísticas que não apresentam capacidade 

de resposta para as suas necessidades de tratamento das águas residuais, trata-se assim 

de uma situação que está a ser acompanhada pelo executivo da Junta de Freguesia. 

Acrescentou ainda a senhora Liliana Montalto, que devido à gravidade da situação a 
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mesma deverá ter cuidado redobrado e ainda ser necessário uma responsabilização por 

parte dos infratores que possam vir a ser identificados. ---------------------------------------------- 

Pediu  a palavra a senhora Cristina Viana, no sentido de ser a analisada a possibilidade de 

aumento de vigilância por parte de nadadores salvadores nas praias da freguesia, tendo 

esclarecido o senhor Presidente que, a época balnear está definida entre o período de 15 

de junho a 15 de setembro, sendo esta, uma competência da Câmara Municipal de 

Odemira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda a senhora Cristina Viana, sobre o assunto do turismo de autocaravanas na 

freguesia, defendendo que deverá existir um maior controlo nos locais utilizados para estes 

turistas pernoitarem. Reforçou a ideia a senhora Elisabete Pacheco, dando como exemplo 

a praia da Carraca, local onde considera existir um autentico "Campismo Selvagem”. 

Acrescentou ainda a senhora Tânia Guerreiro, que se trata de uma situação ilegal, 

considerando assim que deverá existir uma exigência de maior fiscalização.------------------- 

Interveio a senhora Eliana Nobre, no sentido de informar sobre o mau estado dos espaços 

verdes, bem como da limpeza das ruas na Zambujeira do Mar, sobre estes assuntos o 

senhor Presidente esclareceu que, a limpeza dos referidos espaços são da competência 

da Junta de Freguesia, através dos protocolos celebrados com a Câmara Municipal de 

Odemira, contudo, os referidos espaços verdes foram construídos através do projeto Polis, 

toda e qualquer alteração dos mesmos, tem que ser devidamente autorizada por aquela 

entidade, sendo que, estão em curso algumas melhorias programadas. Esclareceu ainda, 

que o tratamento dos espaços verdes é dificultado pela falta de recursos humanos para a 

realização dos referidos trabalhos, ainda acrescentou que, não tem sido possível a 

realização de limpezas profundas como no passado utilizando meios dos Bombeiros 

Voluntários de Odemira.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra a senhora Elisabete Pacheco, referindo que a freguesia de São Teotónio, 

considerando a atual situação demográfica, registou consideráveis alterações num curto 

espaço de tempo, necessitando urgentemente de maior investimento em áreas básicas 

como sendo a Saúde, Rede Viária, Educação, entre outras. ---------------------------------------- 

Interveio o senhor de Tiago Albino, no sentido de reforçar a ideia de que existe a 

necessidade de uma intervenção para requalificação do passadiço entre a Zambujeira e 

Entrada da Barca, espaço que é utilizado por um grande número de populares, mas que 

apesar de vários investimentos, apresenta uma degradação elevada. Cada vez mais o 

desporto é uma componente da vida das populações em geral, dotar as localidades de 

espaços desportivos de qualidade é extremamente importante.------------------------------------ 
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O senhor Hélder Salvador, referiu a necessidade de limpeza na estrada entre o Cavaleiro 

e Almograve, mostrou a sua preocupação no que respeita às dificuldades de acesso às 

redes móveis e fixas (dando como exemplo as constantes falhas de ATM) na localidade do 

Cavaleiro. Deixou por fim, uma nota de elogio pela entrega dos motociclos por parte da 

Junta de Freguesia ao GNR local, e pela Inauguração da Escola de Viola Campaniça. ----- 

II - Período de intervenção do público: ---------------------------------------------------------------- 

Não foi solicitada qualquer intervenção. ------------------------------------------------------------------ 

III - Período da ordem do dia:  

Ponto 1 - Informação Económico Financeira - de junho a setembro de 2019: apreciação 

nos termos da alínea e) do nº2 do artigo 9º da Lei 75/2013: ---------------------------------------- 

 Foi presente a informação Económico Financeira da Freguesia, respeitante aos meses de 

junho a setembro de 2019, da qual todos os membros presentes tomaram o devido 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

dez minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros desta 

mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

A Presidente, 

______________________________ 

 

                                                                                   

 

 

 

______________________________                              __________________ 
 


