Actividade da Junta de Freguesia
( 08 de Setembro a 17 de Novembro 2010)
Assembleia de Freguesia
De
29 de Novembro de 2010
As obras, reparações e outras intervenções
•

Pintámos o Cemitério com vista à época de finados;

•

Foi criada no Parque Infantil uma Rampa de acesso para pessoas com
mobilidade reduzida, com o apoio da Câmara Municipal;

•

Foi efectuada uma revisão geral no parque público e da Escola primária, com a
colocação de novos parafusos e borrachas protectoras;

•

Foi feita uma acção de limpeza e desobstrução da rede de saneamento e pluvial
da vila;

•

Foi reparada a estrada de acesso à Ermida de Santo António;

•

Com a colaboração dos Bombeiros Sapadores Florestais foi limpa toda a zona
envolvente à Ermida de Santo António;

•

Foi pintada a Igreja da Misericórdia com o apoio da Câmara Municipal;

•

Foi efectuada uma desmatação geral no exterior de S. Cucufate

Actividades Culturais
•

Comemorámos o S. Martinho com as crianças, professores e auxiliares da
escola;

•

Apresentámos à população um Documentário sobre a Identidade Macaense, com
dois alunos da Universidade de Macau.
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Ensino e Formação
•

Está a decorrer no salão da Junta um curso de pintura vitral promovido pela
Câmara e pela Junta de Freguesia.

Acção Social
•

Com o nosso apoio, foram entregues aos idosos da nossa freguesia a
comparticipação dos medicamentos por parte da Câmara Municipal;

•

Com o nosso apoio, o Centro de Saúde promoveu uma acção de sensibilização
aos idosos com mais de 75 anos, sobre os perigos das quedas e das barreiras
arquitectónicas;

•

No salão da Junta está a funcionar uma acção de fisioterapia para os idosos de
15 em 15 dias, numa acção consertada entre a Junta, Câmara e Centro de Saúde;

Cultura e Turismo
•

Reunimo-nos com a Sr.ª Directora Regional de Cultura para reestruturar a gestão
de S. Cucufate e da Casa do Arco.

Outras Iniciativas
•

Promovemos uma sessão pública de esclarecimento à população em geral, onde
foi debatida a situação actual de crise e os cortes que as autarquias irão sofrer
para o ano de 2011;

•

A Junta de Freguesia será em parceria com outras figuras e entidades a
organizadora das Comemorações dos 100 Anos da morte de Fialho de Almeida
em 2011.

A situação financeira da Junta de Freguesia vai especificada no quadro de resumo diário
de tesouraria referente ao dia 17 de Novembro de 2010, que se anexa a esta informação.

Vila de Frades, 17 de Novembro de 2010

O Presidente da Junta

Luís José Roque Amado
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