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Dando cumprimento ao disposto na Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, dá-se conhecimento
à Assembleia de Freguesia de Mindelo da atividade da Junta de Freguesia de Mindelo,
entre os meses de junho e setembro 2013, com o presente relatório:

PRAIA
- Foi acompanhada toda a época balnear;
- Procedeu-se à limpeza diária da praia e sua envolvente;
- Manteve-se em funcionamento a Biblioteca de Praia, entre 01 de julho e 31 de agosto;
- Acompanhou-se o processo de análise da qualidade da água do mar, sempre de
excelente qualidade.

INFRAESTRUTURAS
- Foi concluída e entrou em funcionamento a Rua da Fonte, desde a Escola D. Pedro IV
até à Nassica, depois do alargamento, repavimentação, instalação da rede de drenagem
de águas pluviais e reforço da iluminação,
- Foi aprovado pelo IEFP um projeto que visa a colocação de dois colaboradores, com
financiamento a 100%, para abertura do Centro de Atividades Multigeracional da antiga
Escola Primária da Praia;
- Continuamos a acompanhar a instalação da rede de drenagens de águas residuais e
abastecimento de água:
- Continuamos a aguardar a publicação das declarações de utilidade pública de alguns
terrenos para que seja possível a instalação da conduta principal;
- Foram realizadas intervenções em diferentes arruamentos e passeios da freguesia;
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- Dirigimos diversos faxes à EDP no sentido de serem promovidas as substituições de
lâmpadas necessárias.

EDUCAÇÃO
- Continuamos a promover o serviço de prolongamento de horário para os alunos do
Centro escolar de Mindelo;
- Demos apoio às escolas em operações de manutenção dos espaços ajardinados;

SOLIDARIEDADE
- Apoiamos a resolução de vários problemas de carência social que nos foram sendo
colocados ao longo deste tempo.
- Atendemos diversos Mindelenses que nos vieram expor as suas dificuldades
encaminhando essas pessoas para instituições que permitiram minimizar as suas
dificuldades;
- Foi realizado o dia do Idoso, na Bouça da Telheira, no dia 21 de julho;
- Foi realizado no dia 06 de setembro o Passeio Sénior, a Guimarães e Vila Pouca de
Aguiar;
- Iniciou-se um novo ano d o programa Ginástica Sénior, atividade desportiva promovida
pela Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara Municipal e que decorre no
Ginásio da ACDM;

MOVIMENTO ASSOCIATIVO ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS
- Apoio ao movimento associativo local;
- Apoiamos festa da Comunhão Solene e do Padroeiro da Freguesia;
- Estivemos presentes nas diferentes iniciativas de animação da freguesia promovidas
pelas Associações e Escolas de Mindelo;
- Temos dado apoio ao ARRRM com vista a encontrar uma solução conducente à
construção da sua Sede Social.

3

JUNTA DE FREGUESIA DE MINDELO

AMBIENTE
- No âmbito da concretização das medidas da Agenda 21 local nomeadamente da
instalação de uma horta comunitária, tendo decorrido reuniões com a LIPOR com vista à
organização deste processo;
- Foram desenvolvidos esforços, juntamente com a Câmara Municipal de Vila do Conde no
sentido de concretizar o projeto vencedor do concurso de Ideias Mindelo +.

AÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS
- Limpezas sistemáticas das vias da freguesia;
- Limpeza do cemitério e de sepulturas;
- Limpeza e manutenção dos espaços ajardinados da freguesia;

PROCESSOS JUDICIAIS
- Delimitação da Freguesia - processo continua a correr no Tribunal Administrativo do
Porto. Realizou-se uma diligencia no mês de março, tendo sido estabelecido um prazo
para apresentação de acordos entre Mindelo e Gião e Mindelo e Modivas;
- Contestação à pretensão de tomada de posse de uma parcela de terreno na EN13 –
Entrou em fase de recurso
- Processo de contestação à anexação de uma parcela de terreno na Rua Alberto Mesquita
– encontra-se em fase de recurso

VALORIZAÇÃO E ENRIQUECIMENTO PESSOAL
- Decorreram diversos cursos de formação na Junta de Freguesia.

OUTRAS ATIVIDADES
- Apoiamos a resolução de problemas apresentados por diversos cidadãos que permitiram,
certamente, uma melhor qualidade de vida,
- São promovidas regularmente atualizações do site e Facebook da Junta de Freguesia;
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SITUAÇÃO FINANCEIRA
A Junta de Freguesia tem solvido com regularidade os seus compromissos financeiros

Mindelo, 09 de setembro de 2013
O Presidente da Junta

Dr. António Ponte
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