Referência
Plano de Actividades para o Ano de 2009
Objectivo Programa
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 2009.

Educação
Na Educação, a Junta de Freguesia continuará a atribuir às
escolas, as 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 Republicado na
Lei 59/2002 de 11 de Janeiro.
Irão manter-se os subsídios para Passeios de Estudo, Festas de
Natal e outras organizações consideradas de interesse, para a
comunidade escolar.
Continuarão os apoios pontuais, nomeadamente, na tiragem de
fotocópias e outros, que ao longo do ano vão sendo solicitados
pelos Estabelecimentos de Ensino.
No Conselho Municipal de Educação, no qual esta Junta tem
acento, vamos continuar pugnando para que a Educação na
Marinha Grande, venha a atingir os níveis de qualidade que
todos certamente desejamos.

Cultura
Pela importante actividade que muitos dos agentes culturais
marinhenses têm desenvolvido, continuamos a considerar da
maior importância que a Junta esteja atenta, apoiando
financeira e/ou logísticamente, para que todas as realizações
levadas a efeito, possam alcançar os êxitos desejados pelos
seus promotores, quanto melhores forem os resultados
alcançados, maior será a pujança cultural da freguesia da
Marinha Grande.
A Orquestra Ligeira irá continuar a merecer a melhor atenção,
para que os meios e apoios necessários, não faltem, garantindo
a sua continuidade e enriquecendo dentro do possível, o seu
importante percurso.
Realizaremos uma vez mais a Feira de Trocas e
Coleccionismo.
Colaboração com a FAG.
Conclusão do 4º Concurso “Poetas Populares.
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Ao Rancho Folclórico de Picassinos, à Orquestra Juvenil da
Amieirinha e ao Grupo Tocándar, vamos continuar a conceder
os apoios possíveis, para que continuem a sua actividade em
prol do enriquecimento cultural do nosso concelho.
Vamos como habitualmente, estar atentos a todos os eventos
que aconteçam na nossa terra, neste importante vector da vida
marinhense.

Desporto e Tempos Livres
Realização da Festa da Espiga no Parque de Merendas da
Portela.
Apoio aos Reformados e outras instituições.
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 Xadrês
organizado também pelo Sport Operário Marinhense, Torneio
de Ténis organizado pelo Clube de Ténis da Marinha Grande,
Torneio da Páscoa em Futebol, realizado pelo Sport Lisboa e
Marinha, Torneio de Futebol Juvenil do Atlético Clube
Marinhense, Sarau de Ginástica realizado pelos Bombeiros
Voluntários da Marinha Grande, Sarau de Patinagem do
Sporting Clube Marinhense, Meia Maratona do Grupo
Desportivo das Figueiras e outras realizações que venham a ter
lugar na nossa freguesia.

Acção Social
Apoio a todas as iniciativas de carácter social dentro das
disponibilidades da Junta de Freguesia, tais como:







Apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro
Apoio à Cruz Vermelha Portuguesa e Unicef
Apoio à Associação dos Dadores Benévolos de Sangue
Apoio aos Reformados e Pensionistas
Apoio às Organizações e Associações de Deficientes
Apoio e colaboração com outras instituições no
combate à toxicodependência

Continuaremos a nossa acção integrada na Rede Social e na
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
As consultas com a Psicóloga irão manter-se na Junta de
Freguesia, como vem sendo normal, dois dias por semana.
A nossa presença 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.
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Planeamento Urbanístico
Conservação e manutenção de abrigos de passageiros.
Pareceres sobre a localização de novas construções.
Reunidas as condições necessárias, será lançado o Concurso
para a realização das obras de alteração e remodelação das
instalações da Junta de Freguesia.

Urbanização
Continuação da recuperação de lavadouros e fontanários.

Higiene Pública
Conservação, beneficiação e limpeza de valetas, bem como das
linhas de água e pontões que não sejam da responsabilidade dos
confinantes.

Cemitérios
Limpeza, conservação e obras de ampliação do Cemitério do
Pilado.
Construção de estruturas de apoio.

Bombeiros
Apoio ao normal funcionamento dos Bombeiros da freguesia,
através de subsídio já fixado, bem como às suas iniciativas de
carácter desportivo e sócio-cultural, desde que esta Junta seja
solicitada para o efeito.

Defesa do Meio Ambiente
Limpezas e remoção de lixos dos Parques de Merendas do
Samouco, Árvores, Garcia, Ponte Nova, Tremelgo e Pinhal
Manso.
Participação e colaboração em todas as iniciativas, que visem a
melhoria do nosso meio ambiente.
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