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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Foi com pesar que assist imos, no passado dia 18 

de fevereiro de 2021, ao abate do pinheiro da 

Igreja (Pinus Pinea), um exemplar de boa 

memória, plantado seguramente na primeira 

metade do séc. dezanove, o que lhe permitiu 

acompanhar em si lêncio e sossego um longo 

período da vida de Arrouquelas.  

Jamais poderia ter sido um ato gratuito, dada 

a consideração e respeito que esta árvore nos 

merece, pela l igação que estabeleceu com 

Arrouquelas nos seus principais momentos de 

comunidade arrouquelense teve nesta árvore 

um forte referencial identitário e um repositório 

de memórias pessoais, e coletivas, 

verdadeiramente indescrit ível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O pinheiro da igreja mostrou os primeiros sinais 

de doença em finais de novembro de 2017, 

altura em que se atribuíram culpas - infundadas 

- à existência de ramificações de Hedera Hélix, 

vulgarmente conhecida como hera, 

considerada ora planta ornamental ora praga 

vegetal, que estraga paredes e sufoca outras 

plantas, e ao encharcamento da raiz do 

pinheiro, provocada pelo rompimento 

circunstancial do cano de abastecimento do 

sistema de rega.  

A iminência de degradação fatal da árvore 

levou ao contacto com o - Instituto Pedro 

Nunes, de Coimbra - cuja equipa se 

deslocou ao local, para recolher amostras  

que permit issem diagnosticar a situação, 

o que se veio a confirmar.  

No relatório de Ensaio ( IPN/FITOLAB/077) é 

descrita a existência de nematodes 

fungivoros e bacteriófagos nos ramos da 

copa do pinheiro, e de vários tipos de 

fungos, com destaque para o Sphaeropsis 

sapinea, causador de degradação em 

espécies de Pinus e Mariannaea elegans, 

comum em madeira em processo de 

apodrecimento, para além de inúmeras 

galerias de Cerambicideos.  

A empresa Árvores & Pessoas foi a 

responsável pelo corte, contratualizado 

com o Município de Rio Maior , sendo 

intenção do executivo proceder à 

requalif icação do espaço, com possível 

rearborização seletiva e nivelamento de 

terras e acessos pedonais, estando 

prevista a colocação, em local visível, de 

uma lâmina retirada do pinheiro, com 

datação para memória futura.  

ANEXO 9 
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ATIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

M
e

n
sa

lm
e

n
te

 Limpeza de espaços verdes, corte de ervas e manutenção de espaços públicos

Limpeza de ruas e vias de acesso [trabalho voluntário] 

Contacto com proprietários [sensibilização e acompanhamento] 

Gestão, comunicação & acompanhamento global das intervenções  

# Supervisão de medidas de contingência Covid.19 

GESTÃO & FUNCIONAMENTO 

Assembleia Municipal 12 dezembro 2020 | 27 fevereiro 2021 

Assembleia de Freguesia 20 dezembro de 2020 

Câmara Municipal Rio 
Maior - Presidente 16 dezembro 2020 | 11 fevereiro 2021 

Junta de Freguesia 
[Executivo]  

Comissão Municipal Defesa da Floresta 3 março 2021 

dezembro  

16 

Requalificação da sede e espaço da garagem, com pavimentação, caixas e sumidouros 
(João Alfredo Silva Lda.) 

Substituição de contentores Rua José Ferreiro, Praça do Mercado, Rua Principal junto 
ecoponto  e Jardim do Triangulo 

Plenário Conselho Local de Ação Social  representação institucional 
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ACTIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

dezembro 0 

16 Recolha de Fogo de Artificio  secções  para apoio aos festejos de Natal; oferta da 
Câmara Municipal de Rio Maior 

17 Webinar Fresoft: secretaria e serviços administrativos 

18 Freixivias Lda: requalificação de valetas na Rua dos Combatentes 

19 Atividades gestão Covid-19  Mercado Diário de Arrouquelas 

21 Vidral Lda.  intervenção nas vitrines, portas e janelas da Junta de Freguesia 

28 Civibérica Lda: levantamento de caixas 

29 Colocação de toldo nas instalações do Mercado Diário de Arrouquelas (Estores Leão Lda)

janeiro  

4 Inicio intervenção Kelas Parque  requalificação; Marimaior Lda. 

5 Remates em calçada  Portelinha e Rua Principal  António Cipriano Unipessoal Lda. 

6 Reunião Serviço Municipal de Proteção Civil  Medidas covid-19; Cineteatro Municipal 

7 Preparação de terreno para colocação de calçada  Travessa dos Caçadores Fase II; 
intervenção a cargo de João Alfredo Silva Lda. 

8 Sessão de trabalho com Freixivias Lda. - intervenções para primeiro semestre 2021 

9 
Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

Acompanhamento de propostas de intervenção: calçada Rua Principal (Igor Martinho), 
requalificação caminhos rurais 
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ACTIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

janeiro 1 

13 

Comissão de proteção Civil: Sessão de trabalho relativa a medidas municipais Covid-19 

Sessão de trabalho com parceiros interessados na requalificação de espaço público:  valeta 
em calçada na Rua Joaquim António do Casal (David & Ana Casal Diogo) 

Tomada de posse dos corpos sociais do Centro Social e Paroquial de São João Batista  
Ribeira de São João (representação institucional) 

15 
Sessão de trabalho com parceiros interessados na requalificação de espaço público:  valeta 
em calçada na Rua Professora Isabel P Freire (José Tomás Grazina) 

Sessão de trabalho: membros da mesa eleitoral: organização de medidas Covid-19

16 

Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

Acompanhamento de propostas de intervenção: Rua dos Arneiros (Elsa Tinta) 

Confrontações com espaço público: Rua dos Arneiro (José Lopes Anacleto) 

17 Colocação de plástico celofane em volta do Sobreiro da Igreja (controle sanitário)

18 
Construção de valetas em cimento (EM 510, Rua Joaquim Coelho Fialho, Rua dos Arneiros); 
intervenção a cargo de Freixivias Lda. 

20 Intervenção em estrutura Telecom (poste caído)  Travessa da Pré-Escola (Beth Rocha)

21 
Aquisição de CPU (Computador) para enriquecimento de serviços administrativos; aquisição 
efetuada na empresa Ribalnet Lda. 

22 Receção de materiais para mesa eleitoral de Arrouquelas <Município> 

23 

Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

Sessão de trabalho com António Fonseca Unip. Lda: Cemitério, Parque de Merendas e 
Centro de Estar (vegetação, arbustos e árvores) 

SIBS Multibanco (Mercado Diário): reporte de avaria (comunicações) 

24 Eleições Presidenciais: dia de votação (Mesa Eleitoral de Arrouquelas) 

25 Reinstalação de software de gestão FRESOFT  atualização final 

27 
Sessão de trabalho Câmara Municipal de Rio Maior (Departamento de Turismo); análise e 
distribuição de descritores de paisagem (Quilómetro Zero)  Ponto de visitação: Igreja da 
Paróquia de Arrouquelas 

29 
Câmara Municipal de Rio Maior: de materiais de divulgação de medidas Covid-19 <Irene 
Frutuoso>  

30 Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário
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ACTIVIDADES
 

 

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021

fevereiro 1 

1 
Trabalhos saneamento básico na Rua do Casal (Município) 

Recolha de resíduos volumosos (Municipio) 

2 Receção de materiais de divulgação de medidas Covid-19 (Câmara Municipal Rio Maior) 

3 Aquisição de ciprestes para Cemitério  António Fonseca Unip Lda 

5 Colocação de Ciprestes no Cemitério  Murete intermédio  António Fonseca Unip Lda 

6 Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário

8 Centro de Estar: retoma de atividades (Ana Nogueira), após licença de maternidade

9 Confrontações com espaço público: Rua Pinhal da Fazenda (José Barros Cruz & A. Cruz)

15 Requalificação de paredes e muros do cemitério  zona frontal átrio; Marimaior Lda 

18 
Abate do pinheiro da igreja (pinus pinea); intervenção a cargo de Pessoas & Árvores 
(Mortágua), com apoio da Câmara Municipal de Rio Maior 

19 
Efeméride local: hastear de bandeiras por ocasião do 59.º aniversário da Freguesia de 
Arrouquelas (fundação) 

22 Sessão de trabalho Executivo: análise documental (atas em atraso) 

24 Colocação de leitor de paisagem (Quilometro Zero) - Igreja Paroquial de Arrouquelas

25 
Sessão de trabalho Censos 2021: reunião com o objetivo de preparar o processo censitário 
no Concelho de Rio Maior e na freguesia de Arrouquelas 

27 
Colocação de arbustos (de proteção) e seleção de varas (choupos) na zona do Parque 
de Merendas; intervenção a cargo de António Fonseca Lda 

março  

1 Sessão de trabalho com Ana nogueira: Plano de atividades para 2021 (gestão Covid-19) 

3 
Reparação e requalificação de portas, janelas e vitrines (sede Junta de Freguesia, 
Mercado Diário, Kelas Parque, Centro de estar e Igreja): Vidral Lda 

3 Censos 2021: entrevistas com candidatos a recenseadores e coordenador de freguesia

11 Georreferenciação de propostas de reforço da iluminação pública: Município (R Rosário)

13 Gestão e acompanhamento de medidas de prevenção Covid-19 no Mercado Diário
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

ARROUQUELAS, 18 MAR 2021 
  
  

DISPONIBILIDADES Valores referenciados à data de  25 de fevereiro de 2021 

Em cofre ...  Caixa 504,38 EUROS 

Em bancos  26 811,76 EUROS 

TOTAL 27 316,14 EUROS 

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA Despesas de Capital 

        Dotações Despesas Dotação %  
EXEC  #               Corrigidas Pagas Disponível


