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As opções do plano para 2011 estão divididas em 11 
áreas 

 

1. Higiene e limpeza  

2. Estradas e arruamentos  

3. Espaços verdes e laser  

4.Iluminação pública  

5. Habitação  

6.Desporto e cultura  

7. Equipamentos 

8. Acção Social  

9. Informação e Divulgação 

10. Outros Serviços e Áreas de Intervenção 

11.Serviços Prestados na Junta  
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INTRODUÇÃO                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

As opções do plano para o ano de 2011 Baseiam-se em quatro pontos fundamentais: 
Determinação, empenho, sentido do dever, percepção da realidade. 

.Ao elaborarmos este documento, estamos convictos das nossas opções, mas conscientes 
das dificuldades, principalmente financeiras da freguesia. 

Somos infelizmente confrontados com problemas, principalmente ao nível do inicio de 
algumas obras, que, apesar de serem fruto dos atrasos por parte da Câmara municipal, 
nos obriga a voltar a inclui- los no plano de actividades para o ano de 2011, e continuar a 
reivindicar junto da CME a sua execução. 

Temos consciência do caminho que ainda temos que percorrer, para dotarmos a 
freguesia de algumas infra-estruturas, principalmente a nível desportivo e cultural. É 
nesse sentido que iremos continuar a trabalhar na tentativa de ultrapassarmos, 
principalmente as barreiras financeiras, provocadas pelos atrasos das importâncias que 
nos são devidas pela CME. 

É nesta perspectiva, e estabelecido o enquadramento programático necessário às 
prioridades da freguesia, que iremos tentar manter todas as actividades normais da junta, 
incluindo o apoio empenhado a todas as associações e instituições culturais e 
desportivas. 
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1- Higiene e limpeza                                                                                         

 

1.1 Manter a limpeza e manutenção das ruas, e noutras áreas da Freguesia 

 

1.2 Manter a limpeza e higiene dos equipamentos pelos quais somos responsáveis de 
acesso ao público, tais como os sanitários, Posto Medico, ATL, e Junta Freguesia. 

 

1.3 Reivindicar junto da C.M.E a lavagem dos contentores com mais frequência. 

 

1.4 Reivindicar junto da C.M.E a necessária manutenção e limpeza das linhas de água   

 

2- ESTRADAS E A RRUAMENTOS 

 

2.1 Manter a atenção necessária para que haja uma efectiva manutenção dos caminhos 
de acesso aos monumentos da Freguesia, de forma a criar condições aos inúmeros 
visitantes 

 

2.2 Reivindicar junto da C.M.E a reparação e repavimentação de algumas ruas da 
Freguesia. 

 

2.3 Providenciar a continuação da manutenção de bermas e valetas da Freguesia. 

 

2.4 Apesar do conhecimento da C.M.E no que diz respeito ao pontão da rua dos 
cromeleques, continuaremos a pressionar o executivo camarário para a sua resolução. 

 

                                                                                                                                                    
2.5 Continuaremos a reivindicar junto da C.M.E a abertura da estrada entre Guadalupe e 
Boa-Fé. Orçamentada desde 2007, continua sem execução. 
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2.6 Propor à C.M.E, uma parceria para podermos avançar com o Passeio da rua do posto 
Medico ate à paragem da Rodoviária da rua das Flores.  

                                                                                                                                           
2.7 Reivindicar junto da C.M.E a colocação de uma passadeira elevada na rua do 
cromeleque junto ao parque de merendas.                                                                         

 

3 - ESPAÇOS VERDES E LAZER                                                                   

 

3.1 Colocação de novas árvores em vários locais da Freguesia e a manutenção das 
existentes.    

 

 3.2 Iniciar a segunda face do circuito de manutenção. Tendo em conta que o terreno 
está na posse da Junta de Freguesia.   

 

4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

4.1 Alertar a EDP para a necessária remodelação da iluminação pública nas ruas das 
Freguesia.   

 

5 - HABITAÇÃO 

 

5.1 Tendo consciência da falta de terrenos municipais para habitação, vamos solicitar 
que a C.M.E em parceria com os proprietários dos terrenos, que estão no novo P.D.M, 
disponibilizem terrenos para novos lotes na Freguesia. 

 

6 - DESPORTO E CULTURA  

 

6.1 A Junta de Freguesia vai tentar criar condições para a prática desportiva nas 
instalações do ATL.                                                                                                           5                                                                                                             



 

6.2 Promover as comemorações do 25 de Abril 

                                                                                                                           

6.3 Apoiar o Grupo Desportivo dentro das possibilidades da Junta a obra da sua sede    

.     

6.4 Promover a realização do torneio do jogo da Malha.   

 

6.5 Promover o festejo do Carnaval. 

 

6.6 Promover e apoiar a organização de inventos culturais na Freguesia. 

                                                                                                                     
7 - EQUIPAMENTOS 

 

7.1 Nesta área a Junta tem como objectivos apoiar todas as iniciativas que tenham como 
fim preservar os equipamentos da freguesia.   

 

7.2 Apoiar as actividades do Jardim de infância e do ATL                           

 

 8 - ACÇÃO SOCIAL 

                                                                                                                                                                                                    
8.1 Continuação do acompanhamento e implementação do cartão social do Idoso e 
ajudar os mesmos na elaboração do processo e na entrega de toda a documentação na 
C.M.E.   

 

8.2 Organizar passeios e visitas culturais envolvendo os mais Idosos.  

 

8.3 Apoiar Associação de idosos dentro das possibilidades da Junta nas iniciativas e 
projectos que a Associação possa a vir a desenvolver nomeadamente o projecto da 
ampliação da sede.        
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9 - INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

9.1 Relativamente a este ponto é responsabilidade da Junta fornecer á população e 
visitantes toda a informação relevante nomeadamente o património cultural e histórico     

                                                                                                                                                           
9.2 Continuamos a reivindicar junto da C.M.E a criação de um posto turismo na nossa 
Freguesia. 

                                                                                                                       
9.3 Instalação de um ponto de acesso livre, wireless no largo da Freguesia  

 

9.4 Reforçar a rede móvel na Freguesia nomeadamente da Vodafone e Optimus. 

                                                                                                                                          

9.5 Manter actualizada a página da Internet da Freguesia   

                                                                                                                                                                                         

10 - OUTROS SERVIÇOS E ÁREAS DE INTREVENÇÃO 

 

10.1 Continuar a pressionar junto da C.M.E para o problema da falta de pressão da água 
em vários locais da Freguesia, nomeadamente na rua das Flores e rua do Posto Medico.       

 

10.2 Efectuar a decoração e iluminação de Natal na Freguesia.  

 

10.3 Continuar a efectuar diligências no sentido de legalizar os edifícios propriedade da 
Junta de Freguesia.  

                                                                                                                 

10.4 Continuar a apoiar a Assembleia de Freguesia nas suas actividades, promovendo 
uma estreita colaboração entre os membros do executivo e da assembleia.   

                                                                                                                                                                                                               

11 - SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA  
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11.1 Continuar a dar apoio na entrega de medicamentos aos utentes                  

 

11.2 Continuar todos os serviços descentralizados pelos CTT como por exemplo 
pensões, água, luz, telefone  

 

11.3 Registos e licenciamento de canídeos  

 

11.4 Continuar a efectuar protocolo junto da Repartição de Finanças para garantir e 
manter os serviços de apoio à população, como a entrega de declarações por via 
Internet.  

 

 

 

Guadalupe, 15 de Dezembro de 2010  

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                               A JUNTA DE FREGUESIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    8 

 



                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       8 

 

 


