JUNTA DE FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

Plano de Actividades para o Ano 2012
Em cumprimento do estipulado na alínea a) do nº 2 do artigo 34º da Lei 169/99
de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro,
submete-se à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do Plano e a
proposta do Orçamento para o ano 2012.
Serviços Administrativos
Sempre que necessário adaptar os serviços às necessidades, que no decorrer do
ano possam surgir. Manter actualizado o site da Junta. Criar um serviço online.
Educação
•

•
•

•

Atribuição às Escolas das verbas necessárias à aquisição de materiais de
expediente e limpeza, dando cumprimento ao estipulado na alínea e), do nº
6, do artigo 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Subsídios para passeios de estudo, Festas de Natal e outras realizações
consideradas de interesse, para a comunidade escolar.
Apoios diversos, nomeadamente na tiragem de fotocópias, transportes e
outros, que ao longo do ano vão sendo solicitados pelos estabelecimentos de
ensino.
Participação no Conselho Municipal de Educação e Conselhos Gerais de Escola,
cuja acção contribui para que a educação na Marinha Grande atinja os níveis
de qualidade desejados.

Cultura
Porque a actividade cultural desenvolvida pelas colectividades e outros agentes
culturais, tem vindo a contribuir para o enriquecimento cultural da freguesia da
Marinha Grande com a regularidade desejável e qualidade melhorada, a Junta
de Freguesia irá continuar o apoio necessário para que os resultados alcançados,
continuem a constituir êxitos que dignifiquem esta importante área da vida
marinhense. Continuaremos a considerar a possibilidade de algumas parcerias em
realizações culturais. Nomeadamente a realização de uma “FEIRA do LIVRO”
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•

Orquestra Ligeira da Marinha Grande

À Orquestra Ligeira da Marinha Grande, Escola de Música e Big Band,
continuaremos a disponibilizar os meios e apoios necessários garantindo a sua
continuidade, enriquecendo o seu magnífico percurso e garantindo a sua
importante função de ocupação dos jovens.
•

Encontro Nacional de Coleccionadores

Organização do Encontro Nacional de Coleccionadores, no Sport Operário
Marinhense no mês de Junho.
•

FAG – Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia

Apoio financeiro à Associação Social, Cultural, Desportiva de Casal Galego,
entidade organizadora da FAG.
Exposição evocativa dos usos e costumes tradicionais da freguesia da Marinha
Grande, nesta exposição organizada pela Junta de Freguesia, os visitantes
deste certame podem apreciar uma mostra das tradições da nossa freguesia, na
sua grande maioria já extintas.
•

Rancho Folclórico de Picassinos

O Rancho Folclórico de Picassinos, com uma história e um património cultural
invejável, que ao longo dos anos tem dado a conhecer a Marinha Grande por
esse mundo fora, com a sua música e a sua alegria, contará com o apoio
logístico e financeiro desta autarquia, para as suas actividades.
•

Orquestra Ligeira da Amieirinha

A Orquestra Juvenil da Amieirinha, em actividade desde o ano 2001 tem
promovido actividades artísticas, proporcionando a todos os que a frequentam os
melhores momentos musicais, culturais e lúdicos, bem como a ocupação dos seus
tempos livres, continuará a ter o apoio possível para as suas iniciativas.
• Grupo Tócandar
Nascido na Marinha Grande no ano 2000 como projecto pedagógico e artístico,
o Tócandar transporta para a actualidade a festa dos “Zés Pereiras”. O grupo
realiza arruadas, espectáculos em palco e oficinas de percussão. Cada
espectáculo é o culminar de um processo de aquisição de competências na área
das culturas tradicionais, desenvolvido de forma cooperada. Continuaremos a
conceder os apoios possíveis, para que continuem a enriquecer culturalmente o
nosso Concelho.
2

• Marchas Populares
Realizadas pela primeira vez no ano de 2004 com
Colectividades, constituem actualmente um evento
importância cultural na cidade da Marinha Grande. No
11 Colectividades num total de cerca de 450
simultaneamente muitas pessoas ligadas ao movimento
Freguesia continuará a apoiar esta grande realização.

a organização de três
popular com apreciável
ano de 2011 desfilaram
marchantes, envolvendo
associativo. A Junta de

Desporto e Tempos Livres
Apoio às Colectividades para eventos desportivos e de lazer, tais como:
• Torneio de Voleibol organizado pelo Sport Operário Marinhense em S. Pedro
de Moel;
• Torneio de Xadrez organizado pelo Sport Operário Marinhense;
• Torneio de Ténis organizado pelo Clube de Ténis da Marinha Grande;
• Torneio da Páscoa em Futebol organizado pelo Sport Lisboa e Marinha;
• Torneio de Futebol Juvenil do Atlético Clube Marinhense;
• Sarau de Ginástica dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande;
• Sarau de Patinagem Artística do Sporting Clube Marinhense;
• Meia-Maratona organizada pelo Grupo Desportivo das Figueiras;
• Outras realizações desportivas que aconteçam na nossa freguesia..
• Apoio a iniciativas desportivas e de lazer, nomeadamente torneios de jogos
tradicionais e outras realizações inter-colectividades, aos reformados e
outras instituições.
Organização e realização da Festa da Espiga, no Parque de Merendas da
Portela, evento que proporciona o encontro e saudável convívio entre muitos
marinhenses.
Acção Social
Apoio a todas as iniciativas de carácter social levadas a cabo por entidades
diversas, de acordo com as disponibilidades da Junta de Freguesia,
nomeadamente:
• Apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro
• Apoio à Cruz Vermelha Portuguesa e UNICEF
• Apoio à Associação dos Dadores Benévolos de Sangue da M. Grande
• Apoio aos Reformados, Pensionistas e Idosos
• Apoio às organizações e Associações de Deficientes
• Apoio e colaboração com outras instituições no combate à
Toxicodependência.
• Rede Social e Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
Continuação da acção integrada na Rede Social e na Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens.
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•

•
•

A presença da Junta em todas as reuniões com os parceiros efectivos, vai
continuar, assim como quando possível, algumas acções directas no
terreno, minimizando as condições difíceis de vida de alguns munícipes.
Colaboração com Grupos legalmente organizados de combate às várias
dificuldades enfrentadas por alguns munícipes.
Colaboração com voluntariado devidamente organizado.

Planeamento Urbanístico
• Conservação e manutenção de abrigos de passageiros.
• Emissão de pareceres sobre a localização de novas construções.
Urbanização
• Recuperação e manutenção de todos os lavadouros e fontanários da
freguesia
Higiene Pública
Conservação, beneficiação e limpeza de valetas, bem como das linhas de água e
pontões que não sejam da responsabilidade dos confinantes em todos os lugares
da freguesia.
Cemitérios
• Limpeza, conservação e obras de ampliação do Cemitério do Pilado.
• Construção de estruturas de apoio.
Bombeiros
• Apoio ao normal funcionamento da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Marinha Grande, através da atribuição de um subsídio
anual, bem como às suas iniciativas de carácter desportivo e sóciocultural, desde que esta Junta seja solicitada para o efeito.
Defesa do Meio Ambiente
• Limpeza e manutenção dos Parques de Merendas do Samouco, Árvores,
Garcia, Ponte Nova, Tremelgo e Pinhal Manso.
• Arranjo paisagístico da área envolvente da Fonte da Serrada, em
Albergaria.
• Colaboração com entidades diversas em todas as iniciativas, que visem a
melhoria do nosso meio ambiente.
Rede Viária
• Durante o próximo ano, irão ser abertos novos caminhos, reparados
outros, executados novos pavimentos em semi-penetração bem como a
reparação de alguns já construídos.
• Colocação de manilhas ou outros materiais, quando tal se justificar, para
construção ou reparação de pequenos troços pluviais.
• Como tem vindo a acontecer, certamente que a Câmara Municipal
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continuará a solicitar à Junta de Freguesia, a execução de alguns
trabalhos nesta área, os quais como é óbvio, não é possível prever neste
momento.

Obras a realizar em 2012
Albergaria
• Reparação das ruas que beneficiaram da construção de ramais de
saneamento (semi-penetração)
• Manutenção de caminhos
• Construção da Trav. do Fagundo (semi-penetração)
• Limpeza de bermas e valetas
Amieira
• Reparação da Rua do Moinho em semi-penetração
• Construção do Parque de lazer nos terrenos da Junta de Freguesia
• Limpeza de bermas e valetas
Amieirinha
• Manutenção da Rua do Campo (tout-venant)
• Limpeza de bermas e valetas
Camarnal
• Limpeza de bermas e valetas
Casal Galego
• Reparação da Rua das Raízes (semi-penetração)
• Limpeza de bermas e valetas
Comeira
• Reparação da Rua dos Franceses (semi-penetração)
• Limpeza de bermas e valetas
Engenho
• Limpeza de bermas e valetas
Figueiras
• Reparação da Rua do Brejo ( semi-penetração)
• Limpeza de bermas e valetas
Fonte
•
•
•

Santa
Construção da Rua Wernhagem (semi-penetração)
Reparação da Rua da Fé (semi-penetração)
Limpeza de bermas e valetas
5

Garcia
• Reparação da Rua das Papoilas (semi-penetração)
• Limpeza de bermas e valetas
Pero Neto
• Reparação da Rua dos Coelhos (semi-penetração)
• Limpeza de bermas e valetas
Picassinos
• Reparação da Rua do Moinho (semi-penetração)
• Reparação da Rua do Casal (semi-penetração)
• Reparação da Rua das Oliveiras – Pedrulheira (semi-penetração)
• Construção da Rua dos Sabugueiros (semi-penetração)
• Limpeza de bermas e valetas
Pilado
• Construção da Trav. Jacinto Fazendeiro (semi-penetração)
• Construção da Rua do Cemitério
• Construção da Rua dos Grilos
• Limpeza de bermas e valetas
Trutas
• Limpeza de bermas e valetas
Este Plano servirá como documento de trabalho, fundamental para a orientação
mas correcta da actividade desta Junta de Freguesia. Certamente que ao longo
do ano, surgirão inevitavelmente trabalhos não previstos, assim como
eventualmente outros solicitados pela Câmara Municipal.
A execução dos trabalhos não previstos dependerá sempre da importância que
nos mesmos, se reconheça a possibilidade de melhorar as condições de vida das
populações.
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