
Relatório  

de Atividade

J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D A
M A R I N H A  G R A N D E

3 º  T R I M E S T R E  / /  2 0 2 1



JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES // 3º TRIMESTRE 

 

1 
 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborado 

o relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de julho, agosto e setembro de 

2021, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 

 

A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e atividades 

levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o período 

supracitado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada nas Opções 

do Plano aprovadas em Assembleia de Freguesia a 29 de dezembro de 2020. 

 

Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes toda a 

informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através de 

conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples e 

percetível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de gestão 

autárquica. 

Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido encontra-se 

sintetizada nas seguintes tabelas: 

 

 

• Tabela VI: Atividade desenvolvida pelo Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP) da 

JFMG; 

• Tabela VII: Atividade desenvolvida pela Orquestra Juvenil da Marinha Grande. 

 

 

 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no 
Plano de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes 
toda a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através 
de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples 
e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de 
gestão autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido 
encontra-se 
sintetizada nas seguintes tabelas: 
• Tabela I: Intervenções no âmbito da higiene pública; 
• Tabela II: Trabalhos efetuados na rede viária; 
• Tabela III: Trabalhos efetuados na rede viária em tout venant; 
• Tabela IV: Trabalhos efetuados nas escolas; 
• Tabela V: Apoios atribuídos ao Movimento Associativo local; 
• Tabela VI: Kms percorridos em viaturas da JFMG ao serviço das associações, 
coletividades e clubes da freguesia; 
• Tabela VII: Atividade desenvolvida pelo Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP) 
da 
JFMG; 
• Tabela VIII: Atividade desenvolvida pela Orquestra Juvenil da Marinha 

Grande. 
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Julho, agosto e setembro 

Lugar Arruamento Intervenção JF/Empresa 

 

Amieira 

Rua e Travessa da Agroeira 
Rua José Pereira 
Rua do Outeiro 
Rua Campo de Tiro 
Rua dos Cordeiros 
Impasse da Rua dos Cordeiros 
Rua da Ribeira à Amieira 
Rua de Peniche 
Rua dos Francos 
Rua dos Coelhos da Amieira 
Rua da Garcia 
Rua das Rosas à Amieira 
Rua e Travessa Moinho do Guerra 
Rua da Capela 
Rua e Beco dos Passagens 
Rua dos Bentos 
Rua do Pontel 
Rua da Charneca 
Rua do Carvoeiro 

 

Limpeza e remoção de 

resíduos orgânicos 

 
JFMG 

 
Benta 

 
Rua da Benta 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 
 
 

 

Fonte Santa 

Rua e Travessa da Escola 
Rua do Ribeiro 
Rua da Fonte Santa 
Rua Quinta da Warnhagem 

 

Limpeza e remoção de 

resíduos orgânicos 

 

JFMG 

 

Garcia 

Rua da Fonte 
Rua das Camarinhas 
Rua Mato da Santa 
Rua das Eiras 
Travessa da Redonda 
Rua das Papoilas 
Rua da Cova da Eira 
Largo do Rossio 
Rua da Mata Real 
Rua da Lameira 
Rua do Encontro 
Caminho da Delfina 
Viela João Dias 
Rua da Faeira 
Caminho da Amoreira 
 

 

Limpeza e remoção de 

resíduos orgânicos 

 

JFMG 

HIGIENE PÚBLICA 

Tabela I // Intervenções de limpeza executadas nos diversos lugares da freguesia 

 

 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no 
Plano de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes 
toda a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através 
de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples 
e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de 
gestão autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido 
encontra-se 
sintetizada nas seguintes tabelas: 
• Tabela I: Intervenções no âmbito da higiene pública; 
• Tabela II: Trabalhos efetuados na rede viária; 
• Tabela III: Trabalhos efetuados na rede viária em tout venant; 
• Tabela IV: Trabalhos efetuados nas escolas; 
• Tabela V: Apoios atribuídos ao Movimento Associativo local; 
• Tabela VI: Kms percorridos em viaturas da JFMG ao serviço das associações, 
coletividades e clubes da freguesia; 
• Tabela VII: Atividade desenvolvida pelo Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP) 
da 
JFMG; 
• Tabela VIII: Atividade desenvolvida pela Orquestra Juvenil da Marinha 

Grande. 
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Travessa do Portinho 
Rua Fonte da Costeira  

  
 

Limpeza e remoção de resíduos orgânicos na área 
envolvente às instalações do Clube Desportivo da Garcia 

 
JFMG 

 

Guarda Nova 

Rua da Serração 
Rua e Travessa Fernando José 
Alvarez Baridó 
Rua dos Guardas Florestais 
Rua dos Termos 
Rua e Travessa João Gallo 
Travessa da Calçada 
Travessa de Angola 
Travessa José Dinis 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 

 

Lameira 

Bairro do Moleirinho 
Rua das Andorinhas 
Rua da Cerca 
Rua dos Sapateiros 
Rua Nova à Pedrulheira 
Rua das Cavadinhas 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 

 
Pedra de Cima 

Rua e Travessa da Fé 
Rua da Fé à Direita 
Rua das Rosas da Pedra de Cima 
Rua João Fresco 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 

 
Pedra de Baixo 

Rua da Mata 
Rua das Rosas da Pedra de Baixo 
Travessa José Rodrigues 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 

 
Pedrulheira 

Rua e Travessa Augusto Costa 
Rua Principal à Pedrulheira 
Rua dos Diospiros 
Rua dos Pinheiros 
Largo da Pedrulheira 
Rua e Largo das Oliveiras 
Rua dos Loureiros 
Rua do Moinho do Pinto 
Rua Fonte da Pedrulheira 
Rua das Cavadas 
Rua José Alves Júnior 
Rua do Conhecimento 
Rua da Indústria Metalúrgica 
Rua José Afonso 
Rua Melo Antunes 
Rua Salgueiro Maia 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 

 
Picassinos 

Rua, Travessa e Caminho da Linha 
Rua e Travessa da Juventude 
Travessa Grupo Desportivo “Os 
Vidreiros” 
Rua da Rodela 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 
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Rua do Aqueduto 
Rua Vila Marinha 
Rua da República 
Rua 10 de Junho 
Rua do Moinho 
Rua e Travessa do Vale 
Rua do Pontão 
Rua das Flores de Picassinos 
Rua Formosa 
Rua Alípio dos Reis Alves 
Rua e Travessa Carlos José Vareda 
Largo dos Picanços 
Rua Maria Vitória 
Rua António Batista 

 
Pilado 

Cemitério 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 
 

 
JFMG 

 
Portela Limpeza e remoção de resíduos orgânicos e recolha de lixos 

no Parque de Merendas 

 
JFMG 

 
Tojeira  
 

Rua Cidade da Praia 
Rua Cidade de São Tomé 
Rua das Borboletas 
Rua dos Limoeiros 
Rua Augusto Santana 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 

 
São Pedro de 
Moel 

Avenida das Piscinas 

Avenida José Marques Nobre 

Avenida Marginal 

Estrada Atlântica 

Estrada da Nazaré 

Estrada de São Pedro 

Estrada Nacional 242-2 

Rua e Largo das Antigas Serrações 

Largo do Forno da Cal 

Largo do Moinho 

Parque Vale das Dunas 

Praça Afonso Lopes Vieira 

Praceta do Pinhal do Rei 

Rua das Camarinhas 

Rua das Colonias Balneares 

Rua e Travessa das Saudades 

Rua do Depósito de Água 

Rua do Lavadouro 

Avenida do Farol 

Praceta 25 de Abril 

 
Limpeza e remoção de 
resíduos orgânicos 

 
JFMG 
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Rua Álvaro Barros 

Rua D. Fernando I 

Rua dos Medronhos 

Rua dos Naturais 

Rua Dr. Artur Neto Barros 

Rua Dr. João Gallo 

Travessa do Ténis 

Rua Volta aos Sete 

Limpeza diária de baldes, papeleiras e recolha de lixo doméstico no Parque 
do Ribeiro 

Varredura da Praça Afonso Lopes Vieira 

Limpeza diária de sanitários e balneários junto à praia 

 

Ainda durante o período em apreço, de acordo com os termos estabelecidos no âmbito 

do Auto de Transferência de Competências firmado entre esta Junta de Freguesia e o 

Município da Marinha Grande, em conformidade com o Decreto-Lei 57/2019, Artº. 6º, a 

JFMG procedeu à limpeza de diversos arruamentos que compõem a zona urbana da 

freguesia (Cf. tabela II), tendo para o efeito contratualizado com a Empresa Ambinatura 

os serviços de limpeza e remoção de resíduos orgânicos, limpeza de grelhas e sarjetas, 

controlo de ervas infestantes, varredura, limpeza de papeleiras, recolha de monos e 

outros resíduos sólidos, bem como a lavagem automática de parqueamentos e 

pavimentos, no valor de 13.120,00€. 

Tabela II // Intervenções de limpeza executadas na zona urbana pela empresa Ambinatura 

LIMPEZA DIÁRIA 

Arruamento 

Rua do Matadouro 

Avenida John Beare 

Rotunda da Portela 

Rua Joaquim Filipe Ferreira – Mestre Carvalhito 

Rua Infante D. Henrique 

Praça do Vidreiro 

Rotunda Rotary Club 

Rua Bombeiros Voluntários 

Rua Bernardino José Gomes 

Rua 18 de Janeiro 1934 

Largo Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
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Avenida José Gregório até à Travessa Vieira de Leiria 

Rua das Rosas 

Rua Comendador Santos Barosa 

Rua e Travessa das Flores 

Rua Dr. Pedro Viana 

Rua Montepio 

Rua José Matias Pedrosa 

Rua José Ferreira Custódio 

Rua Machado Santos 

Rua Marquês de Pombal 

Rua António Campos Júnior 

Largo Albuquerque 

Largo Nossa Senhora do Rosário 

Travessa Passal 

Rua Serviços Sociais 

Rua Luís de Camões 

Avenida D. Dinis 

Travessa do Cotovelo 

Largo 5 de Outubro 

Rua e Travessa Joaquim Matias Sobrinho 

Travessa José Domingues Eduardo 

Rua António Lopes de Almeida 

Rua Alexandre Herculano 

Rua Joaquim Carvalho de Oliveira 

Largo Ilídio de Carvalho 

Rua Álvaro Coelho 

Rua Joaquim Barosa 

Rua Pereira Crespo 

Rua Diogo Stephens 

Avenida 1º de Maio até à Avenida Vitor Gallo 

Rua António Magalhães Júnior 

Rua Dr. Rui Couceiro Neto da Silva 

Avenida Aníbal Guedes Coelho 

Rua 9 de Abril 

Rua e Beco da Restauração 

Rua Engº. André Navarro 

Avenida Vitor Gallo até à saída da Rua Tenente Cabeleira Filipe 

LIMPEZA QUINZENAL 

Benta 

Boavista 

Casal de Malta 

Casal dos Ossos 
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Comeira 

Embra e Brejo da Embra 

Engenho 

Outeirinhos 

Portela 

Salgueiro 

Vergieiras 

Zona Industrial do Casal da Lebre 

LIMPEZA MENSAL 

Amieirinha 

Cartaxo 

Casal Galego 

Engenho 

Figueiras 

Várzea 
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Lugar Arruamento Intervenção JF/Empresa Valor (€) 
 
Albergaria 

 
Estrada Velha 

 
Reparação da estrada com recurso 
a retroescavadora e aplicação de 
tout venant 

 
Ecofortunato 

Lda 

 
5.362,80 

 
Gaeiras 

 
Rua do Aceiro 

 
Reparação de caminho com recurso 
a tout venant 

 
Mário 

Caminho Lda 

 
1.353,00 

 
Garcia 

 
Caminho do 
Vale da Corsa 

 
Reparação de diversos buracos com 
recurso a tout venant 

 
Mário 

Caminho Lda 

 
492,00 

 
Trutas 

 
Rua Moinho da 
Amélia 

 
Reparação com recurso a tout 
venant 

 
Mário 

Caminho Lda 

 
1.476,00 

 
Trutas 

 
Rua do Algarve 

 
Construção de valeta com 25m de 
comprimento e aplicação de 6 
metros de tubo de drenagem (150 
mm de espessura)  

 
Systrar 

 
1.153,13 

 
São Pedro 
de Moel 

 
Praia da 
Concha 

 
Limpeza, colocação de tout venant 
e cilindragem de parque de 
estacionamento junto ao Pai dos 
Frangos 

 
Mário 

Caminho Lda 

 
615,00 

 
São Pedro 
de Moel 

 
 

 
Praia Velha 

 

 
Limpeza, colocação de tout venant 
e cilindragem de parque de 
estacionamento junto ao Old Beach  

 
Mário 

Caminho Lda 

 
861,00 

TOTAL 11.312,93 

 

 

 

 

 

 

REDE VIÁRIA 

Tabela III // Intervenções executadas ao nível da rede viária em diversos lugares da freguesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II // Intervenções efetuadas na rede viária com recurso a tout-venant 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no 
Plano de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes 
toda a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através 
de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples 
e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de 
gestão autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido 
encontra-se 
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Para além dos trabalhos habitualmente assegurados pela JFMG no âmbito das suas 

competências e atribuições, importa destacar outros serviços e ações executados 

durante o 3º trimestre de 2021. Desde logo,  a instalação do Espaço Cidadão (EC) em loja 

nas proximidades da JFMG arrendada para o efeito, em estreita articulação com a 

Agência para a Modernização Administrativa (AMA), mereceu a maior atenção do 

Executivo da JFMG durante o período em análise, dando seguimento conjunto de 

procedimentos definidos pela entidade responsável que dirige o processo de instalação 

dos EC, a saber: delimitação da área de atendimento através da aplicação de paredes 

falsas, aquisição de mobiliário de escritório de acordo com as diretrizes da AMA, 

aprovação e adjudicação dos trabalhos de decoração e identificação do espaço, 

adaptação de sanitários a pessoas com mobilidade reduzida, avaliação do equipamento 

informático existente e aquisição de elementos em falta, determinação de trabalhadores 

a destinar a este serviço, articulando com a AMA a formação adequada a ter lugar em 

outubro próximo. Paralelamente, procurando garantir melhores condições de trabalho e 

atendimento do Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP), a JFMG tem neste período 

avançado com os preparativos para a mudança dos equipamentos deste serviço bem 

como a transferência do seu consultório para a loja onde funcionará o EC. 

Ainda durante o 3º trimestre, os serviços competentes da JFMG desencadearam os 

procedimentos respetivos com vista à abertura de concurso para recrutamento de 4 

assistentes operacionais e 1 assistente técnico, receção e análise de candidaturas, 

preparação de provas de conhecimentos e de avaliação psicológica, procurando assim 

dotar a autarquia de mais recursos humanos para responder aos cada vez mais exigentes 

desafios que lhe são colocados. 

Finalmente, a JFMG respondeu favoravelmente ao pedido que lhe foi formulado pela 

Enfª. Ana Laura Baridó, responsável pelo processo de vacinação na Marinha Grande, 

criando as condições para apoiar os fregueses na emissão de certificados de vacinação 

COVID-19, envolvendo diretamente a valência de apoio social do seu GAP nesta frente 

de trabalho. 

OUTROS SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II // Intervenções efetuadas na rede viária com recurso a tout-venant 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no 
Plano de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes 
toda a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através 
de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples 
e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de 
gestão autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido 
encontra-se 
sintetizada nas seguintes tabelas: 
• Tabela I: Intervenções no âmbito da higiene pública; 
• Tabela II: Trabalhos efetuados na rede viária; 
• Tabela III: Trabalhos efetuados na rede viária em tout venant; 
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Julho, agosto e setembro 

Estabelecimento Intervenção Espaço JF/Empresa Valor (€) 

 
 
 
EB1 Amieirinha 

Reparação de puxador em porta de 
alumínio 

 
 
Sala de aula 

 
 
Jammor 

 
 
199,26 Colocação de cadeado e corrente em 

escadote 

Substituição de fechadura em armário 

Reparação de fechadura e colocação em 
porta de alumínio  

Sala de aula Jammor 73,19 

Reparação de paralelos Recreio Jammor 276,75 

 
 
 
 
EB1 Casal de 
Malta 

Substituição de tábuas em madeira do 
escorrega 

Recreio Artmétrica 228,78 

Reparação de costas e rodapés de 
mobiliário 

Sala de aula Artmétrica 338,25 

Reparação de tela de proteção Sala de aula Cristóvão 
Miguel 

24,60 

Substituição de tampo de sanita WC Cantina Marinháguas 31,37 

Colocação de resguardos em janelas 
para proteção 

Edifício  Jammor 2.029,50 

Fornecimento e montagem de sanitas 
(4) e torneira de lavatório 

WC Marinháguas 220,77 

 
 
 
 
 
EB1 Comeira 

Colocação de fechadura e moletas em 
porta 

Sala de aula Jammor 77,49 

Reparação de porta de alumínio  Cozinha Jammor 52,03 

Reparação de esgotos de sanitas WC Marinháguas 226,91 

Substituição de autoclismos (2) 

Fornecimento e instalação de 
autoclismo 

 
WC 

 
Marinháguas 

 
89,18 

Reparação de autoclismos 

Substituição de tábuas, pregos e 
parafusos expostos em brinquedo 

Recreio Artmétrica 836,40 

Reparação de forno e de filtro de 
máquina de lavar loiça 

Cantina RealFrio 66,24 

 
 
EB1 Engenho 

Reparação de passagem de viaturas 
empedrada  

Exterior Jammor 297,66 

Reparação de máquina de lavar loiça  Cantina RealFrio 60,27 

Reparação de bico do fogão Cantina Luís António 220,17 

Substituição de fechadura Sala de aula Jammor 60,27 

 
EB1 Francisco 
Veríssimo  

Colocação de tomada de rede Sala de aula Cristóvão 
Miguel 

83,30 

Reparação de cilindro Cantina Cristóvão 
Miguel 

18,45 

ESCOLAS 

Tabela IV // Reparações e intervenções de manutenção efetuadas nos jardins-de-infância e 

estabelecimentos de ensino do 1º ciclo  

 

 

 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no 
Plano de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes 
toda a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através 
de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples 
e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de 
gestão autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido 
encontra-se 
sintetizada nas seguintes tabelas: 
• Tabela I: Intervenções no âmbito da higiene pública; 
• Tabela II: Trabalhos efetuados na rede viária; 
• Tabela III: Trabalhos efetuados na rede viária em tout venant; 
• Tabela IV: Trabalhos efetuados nas escolas; 
• Tabela V: Apoios atribuídos ao Movimento Associativo local; 
• Tabela VI: Kms percorridos em viaturas da JFMG ao serviço das associações, 
coletividades e clubes da freguesia; 
• Tabela VII: Atividade desenvolvida pelo Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP) 
da 
JFMG; 
• Tabela VIII: Atividade desenvolvida pela Orquestra Juvenil da Marinha 

Grande. 
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EB1 Picassinos  

Substituição de lâmpada tubular Sala de aula Cristóvão 
Miguel 

32,23 

Corte de rede em vedação do campo 
desportivo  

Recreio Jammor 289,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EB1 Pilado 

Reparação de caldeira Cantina Cristóvão 
Miguel 

245,39 

Reparação de mesa de madeira Recreio Artmétrica 279,21 

Colocação de borrachas em cadeiras  
Sala de aula 

 
Jammor 

 
224,48 

Colocação de fecho rotativo em janela 

Retirada de pregos e parafusos expostos 
em brinquedo 

Recreio Artmétrica 225,09 

Reparação de corrente de apoio em 
baloiço 

Recreio Jammor 81,18 

Restauro de brinquedo Recreio Artmétrica 5.803,14 

Reparação de rede em campo de futebol Recreio Jammor 313,65 

Reparação de travado da porta de 
acesso ao salão 

Salão 
Jammor 

108,24 

Polimento de pedras Entrada Jammor 81,18 

Reparação de autoclismo e esgoto de 
sanita 

WC 
Marinháguas 

25,83 

Fornecimento e montagem de tampa 
carretel aparador de cantos 

Edifício 
Megafixa 

3,00 

Reparação de autoclismo e esgoto de 
sanita 

WC 
Marinháguas 

93,48 

Fornecimento e montagem de prateleira 
para colocação de equipamento Wi-fi 

Salão 
Artmétrica 

95,94 

EB1 Várzea Reparação de azulejos no chão da 
entrada 

Entrada 
Jammor 

125,46 

JI Amieirinha Colocação de fecho rotativo em janela 
de alumínio  

Sala de aula 
Jammor 

56,95 

 
 
 
JI Comeira 

Substituição de lâmpadas Sala de aula Cristóvão 
Miguel 

76,01 

Reparação e desentupimento de urinol WC 
Marinháguas 

95,94 

Substituição de torneira Despensa 

Substituição de dispensadores de papel 
higiénico (4) 

WC 
Marinháguas 

129,15 

Reparação de toldo através de 
substituição de apoios e suportes 

Recreio 
Jammor 

323,49 

JI Ordem Substituição de lâmpadas e 
arrancadores 

Salas de 
aula 

Cristóvão 
Miguel 

42,93 

JI Pedrulheira Reparação de fechadura em porta  
 

 
Edifício 

Jammor 

 
349,32 

Colocação de fechadura em portão 

Reparação de puxador Sala de aula 

Colocação de rolamentos em portas Diversos 
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JI Várzea 

Colocação de vidro duplo em porta de 
alumínio  

Sala de aula 
Jammor 

210,33 

Reparação de corrimão de escorrega Recreio Artmétrica 276,75 

Fornecimento e montagem de movéis e 
lavatórios suspensos (4) e aplicação de 
azulejos 

 
WC Marinháguas 

 
917,86 

Colocação de fechadura e muleta em 
porta de alumínio  

Salão 
Jammor 

109,47 

Substituição de fechadura  
Sala de aula 

António José 
Ribeiro 
Gomes 

 
1.696,00 Reparação de tacos de madeira soltos 

Substituição de ripas de madeira 
degradadas 

 
 
 
JI Trutas 

Reparação de rotura  
WC Marinháguas 

 
127,31 Substituição de torneiras misturadoras 

(2) e sifão 

Reparação de tábuas da casinha de 
madeira e retirada de pregos soltos 

Recreio 
Artmétrica 

147,60 

Desentupimento, limpeza e vedação de 
caixas de esgoto 

Exterior 
Marinháguas 

40,59 

Diversas escolas Aquisição de areia lavada para 
substituição de diversas caixas de areia 

Recreio Esperança 
Materiais de 
Construção 

185,95 

TOTAL 18.323,22€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA DE FREGUESIA DA MARINHA GRANDE 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES // 3º TRIMESTRE 

 

13 
 

 

Durante o 3º trimestre de 2021, a JFMG manteve a linha de atuação de apoio ao 

movimento associativo local, através da atribuição de apoios financeiros e logísticos 

conforme descrito nas tabelas V e VI. 

Tabela V // Apoios financeiros atribuídos ao movimento associativo durante o 3º trimestre de 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

Julho, agosto e setembro 

Entidade Tipo de Apoio Atividade Valor (€) 

Associação Equestre 
“Cavalo Dourado” 

Pontual Concurso de obstáculos inserido no 

Campeonato Regional Centro 
300,00 

Associação 
Luas&Faluas 

Pontual Projeto “Consultas de aleitamento 

materno após o parto” 
450,00 

Clube Automóvel da 
Marinha Grande 

Pontual Rallye Vidreiro Centro de Portugal 

2021 
500,00 

Clube Recreativo 
Amieirinhense 

Anual Apoio ao funcionamento da 

Orquestra da Amieirinha 
1.200,00 

Gilberto Pedrosa Reis Livros 
Aquisição de 10 exemplares da obra 

“28 poemas musicados e 

explicados” 

100,00 

PROTUR Pontual “Verão Cultural de São Pedro de 

Moel” 2021 
500,00 

Sociedade Portuguesa 
de Esclerose Múltipla 

Anual Apoio ao funcionamento e atividade 

da Delegação Distrital da SPEM 
1.000,00 

Sport Lisboa e Marinha Obras Substituição do relvado sintético 4.000,00 

URAP – Núcleo da 
Marinha Grande 

Livros Aquisição de 50 exemplares da obra 

“Elas” 
250,00 

Deliberações emitidas: 12 8.300,00 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 

 

 

 

Tabela IV // Apoios atribuídos ao movimento associativo local  

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no Plano de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes toda 
a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de gestão 
autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido encontra-se 
sintetizada nas seguintes tabelas: 
• Tabela I: Intervenções no âmbito da higiene pública; 
• Tabela II: Trabalhos efetuados na rede viária; 
• Tabela III: Trabalhos efetuados na rede viária em tout venant; 
• Tabela IV: Trabalhos efetuados nas escolas; 
• Tabela V: Apoios atribuídos ao Movimento Associativo local; 
• Tabela VI: Kms percorridos em viaturas da JFMG ao serviço das associações, 
coletividades e clubes da freguesia; 
• Tabela VII: Atividade desenvolvida pelo Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP) da 
JFMG; 
• Tabela VIII: Atividade desenvolvida pela Orquestra Juvenil da Marinha Grande. 
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Tabela VI // Kms percorridos em viaturas da JFMG pelas associações, clubes e outras entidades 
da freguesia durante o 3º trimestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho, agosto e setembro 

Entidade Destino Modalidade/Atividade Kms 

Agrupamento de 
Escuteiros nº 36 

Arouca Atividade de final do ano escutista 378 

Novo Olhar II Coimbra Transporte de utentes 195 

Novo Olhar II Coimbra Transporte de utentes 195 

Novo Olhar II Coimbra Transporte de utentes 195 

Novo Olhar II Coimbra Transporte de utentes 195 

Novo Olhar II Coimbra Transporte de utentes 195 

Novo Olhar II Coimbra Transporte de utentes 195 

Novo Olhar II Coimbra Transporte de utentes 195 

Sport Operário 
Marinhense 

Tocha Volei 204 

STAL Lisboa  300 

TOTAL 2.247 
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Atualmente, 28 elementos compõem a Orquestra Juvenil da Marinha Grande, 18 

integram a Big Band, 22 constituem a Orquestra de Guitarras e 16 formam a Marching 

Band. Projetos que ganham corpo sob orientação técnica e artística dos maestros Ricardo 

Santos e Rui Fragata e dos professores Márcio Pereira e Luís Freitas. Por sua vez, as aulas 

de iniciação e formação musical, ministradas pela professora Tânia Santos reúnem cerca 

de 76 crianças, no momento divididas em 3 turmas. 

Durante o período reportado não foram registadas solicitações para atuação dos projetos 

musicais da Orquestra Juvenil, no essencial, devido ao abrandamento da atividade 

cultural em resultado do contexto pandémico atual. Mais importa destacar, um volume 

mais reduzido de ensaios e aulas próprio do momento de pausa letiva. 

Finalmente, o mês de setembro ficou marcado pelos preparativos para o regresso aos 

ensaios e aulas em regime presencial tendo a JFMG implementado todas as medidas de 

higiene nas instalações do Museu Joaquim Correia, garantindo assim a segurança de 

professores, maestros, alunos e jovens músicos, mantendo o desdobramento de aulas e 

ensaios, procurando assim a menor concentração de pessoas possível naqueles espaços. 

Este foi ainda tempo de preparação de nova ficha de inscrição para as aulas de música a 

ser distribuída nas escolas da freguesia no início do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORQUESTRA JUVENIL 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no Plano 
de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes 
toda a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de gestão 
autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido encontra-
se 
sintetizada nas seguintes tabelas: 
• Tabela I: Intervenções no âmbito da higiene pública; 
• Tabela II: Trabalhos efetuados na rede viária; 
• Tabela III: Trabalhos efetuados na rede viária em tout venant; 
• Tabela IV: Trabalhos efetuados nas escolas; 
• Tabela V: Apoios atribuídos ao Movimento Associativo local; 
• Tabela VI: Kms percorridos em viaturas da JFMG ao serviço das associações, 
coletividades e clubes da freguesia; 
• Tabela VII: Atividade desenvolvida pelo Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP) da 
JFMG; 
• Tabela VIII: Atividade desenvolvida pela Orquestra Juvenil da Marinha Grande. 
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No período em análise, a JFMG tem assegurado o normal funcionamento do seu Gabinete 

de Apoio Psicossocial (GAP), cujas consultas e reuniões tiveram lugar tanto 

presencialmente como, sempre que solicitado, através de videoconferência. 

Durante o 3º trimestre de 2021, para além dos acompanhamentos em contexto de 

consulta (valências de psicologia e nutrição) e dos encaminhamentos e avaliações 

realizadas no âmbito da valência de apoio social, a atividade do GAP ficou marcada pela 

preparação do próximo Seminário Anual e pela conclusão do projeto “Hortinha no Jardim 

de Infância”.  

Finalmente, o GAP deu resposta conforme estabelecido nas Opções do Plano para o ano 

de 2021 à publicação de artigos técnicos de sensibilização e informação publicados 

regularmente nas redes sociais e pontualmente no Jornal da Marinha Grande. 

Tabela VII // Atividade desenvolvida pelo GAP durante o 3º trimestre de 2021 

PSICOLOGIA 

Nº de utentes em 

acompanhamento 

Crianças/Adolescentes Adultos 

21 14 

Iniciados 9 

Terminados 3 

2 reuniões da equipa do GAP. 
1 reunião de supervisão clínica. 
Preparação e planificação das provas de avaliação psicológica dos candidatos aos 
procedimentos concursais para recrutamento de 4 assistentes operacionais e 1 assistente 
técnico. 

APOIO SOCIAL 

Nº de atendimentos no GAP 12 

Emissão de certificados de 
vacinação COVID 19 

53 

Nº de Processos de 
promoção e proteção 

Ativos Arquivados 

13 5 

Nº de atendimentos CPCJ 8 

Visitas domiciliárias 4 

1 reunião da Comissão Restrita da CPCJ. 

1 reunião extraordinária da CPCJ. 

1 reunião da Comissão Alargada. 

1 reunião de trabalho no âmbito do “Projeto Adélia”. 

AÇÃO SOCIAL 

 

Nos termos do disposto no Art.º 16º/1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi 
elaborado o 
relatório de atividades relativo ao exercício dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 
2018, com vista à sua apreciação pelo Órgão Deliberativo. 
A elaboração do presente documento visa facilitar a verificação dos trabalhos e 
atividades 
levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande (JFMG) durante o 
período supra 
citado e avaliar o nível de execução da atividade autárquica consignada no Plano 
de 
Atividades aprovado em Assembleia de Freguesia a 28 de dezembro de 2017. 
Por outro lado, a JFMG procura, por esta via, disponibilizar aos seus habitantes 
toda a 
informação sobre as opções tomadas, num modelo de relatório em que, através de 
conteúdos claros, objetivos e transparentes, compilados numa estrutura simples e 
perceptível a todos quantos se interessam pela análise dos elementos de gestão 
autárquica. 
Assim, a informação sobre a atividade desenvolvida no período referido encontra-
se 
sintetizada nas seguintes tabelas: 
• Tabela I: Intervenções no âmbito da higiene pública; 
• Tabela II: Trabalhos efetuados na rede viária; 
• Tabela III: Trabalhos efetuados na rede viária em tout venant; 
• Tabela IV: Trabalhos efetuados nas escolas; 
• Tabela V: Apoios atribuídos ao Movimento Associativo local; 
• Tabela VI: Kms percorridos em viaturas da JFMG ao serviço das associações, 
coletividades e clubes da freguesia; 
• Tabela VII: Atividade desenvolvida pelo Gabinete de Apoio Psicossocial (GAP) da 
JFMG; 
• Tabela VIII: Atividade desenvolvida pela Orquestra Juvenil da Marinha Grande. 
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2 reuniões com psicóloga do CENFOR no âmbito da integração de estagiário nas equipas de 

trabalho da JFMG a operar no exterior. 

Acompanhamento e monitorização do trabalho das equipas da JFMG destacadas para a 

limpeza diária dos sanitários e balneários de São Pedro de Moel. 

Articulação com a DGSP e serviços da JFMG no âmbito da prestação de trabalho comunitário.  

Participação na elaboração do PLPPCJ da Marinha Grande. 

Orientação de estágio de Serviço Social na CPCJ. 

NUTRIÇÃO 

Nº de Marcações 69 

Nº de utentes em 
acompanhamento 

Crianças/Adolescentes Adultos 

12 22 

Iniciados 2 7 

Terminados 2 4 

Dinamização de 2 sessões do projeto “Hortinha no Jardim de Infância”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


