Relatório da Actividade da Junta de Freguesia
De
Marinha Grande
15-12-2010 a 15-04-2011

Informação à Assembleia de Freguesia
Em cumprimento do estipulado a alínea e) do artigo 38º da Lei 169/99 de 18
de Dezembro, com as alterações introduzidas no nº 5-A/2002 de 11 de
Janeiro e no uso das competências que me são conferidas pela alínea x) do
nº1 do artigo 38º do mesmo normativo legal, submeto à apreciação da
Assembleia de Freguesia apresente informação relativa á Actividade da Junta
de Freguesia durante este período.
Apesar de uma vez mais nos termos debatido durante algum tempo com a falta
de

materiais

para

a

recuperação

e

construção

de

pavimentos

com

semipenetração, foi possível uma recuperação que pelo trabalho já realizado
até ao dia 15-04-2011, penso ser possível cumprir integralmente com o que
consta inscrito no Plano de Actividades, apesar dos trabalhos que estavam
pelos mesmos motivos em atraso do ano 2010.
Nas outras áreas de intervenção da Junta de Freguesia a acção da Junta
decorreu com a desejada normalidade.
Educação:
Apoio como vem sendo normal no fornecimento de fotocópias a alguma escolas,
apoio a Passeios de Estudo e transporte para alunos de várias escolas que
participaram em actividades específicas.
Na cultura e no Desporto apoiámos todos os eventos levados a efeito neste
período pelos vários agentes culturais e desportivos da Freguesia. Manteve-se
o regular funcionamento da Escola de Música, Orquestra e Big-Band.
Edição do livro do quarto concurso “Poetas Populares”, do qual temos o prazer
e oferecer um exemplar a cada um dos senhores membros da Assembleia.
Foram adquiridas algumas obras de autores Marinhenses nomeadamente do
senhor professor Armando Castro, Drª Júlia Guarda Ribeiro e Associação
“NEVO”, estes últimos livros oferecidos às escolas do 1º ciclo da Freguesia.
Estive presente em todas as reuniões dos Conselhos Gerais realizadas neste
período.

Tempos Livres e Lazer – Estão em preparação a realização da Quinta-Feira da
Espiga e o 21º Encontro de Coleccionadores, que irão realizar-se a 02-062011 e 02-07-2011 respectivamente.
Acção Social:
Como vem sendo normal alguns munícipes dirigiram-se à Junta para exporem
problemas sociais de vária ordem, desde de os causados pela situação de
desempregados, até aos relacionados com habitações degradadas.
Todos foram aconselhados a procedimentos junto de instituições de carácter
social na expectativa de atenuar as dificuldades que enfrentam.
Através de solicitação da Conferência S. Vicente de Paulo, depois de
verificadas as condições foi possível a Junta realizar obras de recuperação de
uma habitação em estado deplorável na qual vive uma senhora.
Contactámos por escrito as médias superfícies comerciais, farmácias e alguns
estabelecimentos de restauração, procurando a solidariedade destes agentes,
dos

quais

as

respostas

obtidas

ficaram

imensamente

aquém

do

que

esperávamos, não sendo assim possível levar por diante a iniciativa a que nos
propúnhamos.
O serviço de Psicologia continua a ser cada vez mais procurado, existindo já
uma lista de espera que nos poderá levar a curto prazo a tomar algumas
medidas para a possibilidade de normalizar este importante serviço.
Continuaram a reuniões com os vários parceiros com o fim de alcançar os
melhores resultados possíveis para os muitos problemas sociais que afectam
alguns Marinhenses.
Estivemos em vários aniversários e outras realizações de Associações, Clubes
e Colectividades.
Realizámos em Fevereiro na Colectividade da Garcia, mais uma reunião
ordinária do Executivo da Junta, seguida de atendimento público.
O Trabalho realizado nos vários lugares podem os senhores membros da
Assembleia apreciar através dos mapas de trabalho por quinzena anexos.

Marinha Grande, 15 de Abril de 2011
O Presidente da Junta de Freguesia

Francisco Manuel Carvalho Duarte

