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Dando cumprimento ao disposto na Lei 75/2013, de 12 de Setembro, dá-se conhecimento
à Assembleia de Freguesia de Mindelo da atividade da Junta de Freguesia de Mindelo,
entre os meses de Dezembro 2013 e Abril de 2014, com o presente relatório:

PRAIA
- Na sequência do temporal que provocou um maior desgaste da costa e avanço do mar
nomeadamente na duna junto à Rua de Oslo, alertamos a Câmara Municipal para o
sucedido e insistimos para a urgência da intervenção de reposição/reforço da duna, que
deverá ocorrer aquando da obra do enrocamento a norte, bem como pela reparação da
avaria na conduta elevatória o que já sucedeu;
- Foi adjudicada a obra de enrocamento da frente de mar, obra que a Junta de Freguesia
reclama há já alguns anos e cujas obras se iniciarão dentro dos próximos dias, isto é, o
mais breve possível, na expectativa, que terminem antes deste Verão;
- Iniciou-se a 17 de março a obra de construção do percurso pedonal e ciclovia entre
Árvore e Labruge, que passará por Mindelo, e que iremos acompanhar;
- Procedemos a diversas limpezas no areal da praia;
- Em reunião na Câmara Municipal solicitamos à Sra. Presidente mais uma vez que se
continuasse a encetar diligências para negociar a transferência do Posto da Guarda Fiscal
para a freguesia;
- Mantivemos em funcionamento o centro de atividades, na antiga Casa dos Pescadores.

INFRAESTRUTURAS
- Em reunião com a Sra. Presidente da Câmara solicitamos mais uma vez, a realização
dos vários projectos que constam no plano de actividades;
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- 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;
- A pedido da Junta o Sr. Vereador, Dr. José Aurélio Baptista visitou a freguesia com o
intuito de verificar no local quais as principais prioridades a intervir sendo que, entre outras
solicitamos a elaboração do projecto e realização da obra da Rua de Agra de Cima, a
reparação urgente de diversos pavimentos da freguesia (Rua de Madrid, Paris, Oásis,
etc..) com urgência;
- Enviamos diversos faxes à EDP no sentido de serem promovidas as substituições de
lâmpadas necessárias e colocação de novos pontos de luz;
- Solicitamos à EDP a retirada do ponto de abastecimento de energia eléctrica na parcela
ilegalmente ocupada na Estrada Nacional 13;
- Apresentamos queixa à GNR do furto de uma grelha da rede de águas pluviais ocorrido
na Rua da Fonte, tendo o julgamento decorrido e condenados os autores do furto;
- Acompanhamos a reposição das grelhas da rede de águas pluviais nas diversas ruas da
freguesia que tinham sido furtadas;
- Colocamos grelhas em sarjetas de águas pluviais;

EDUCAÇÃO
- Acompanhamos as atividades letivas;
- Reunimos com a Associação de Pais do Centro Escolar de Mindelo e em articulação com
o Diretor do Agrupamento e a Câmara Municipal foram solucionados alguns dos
constrangimentos que urgiam resolver;
- 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;
- Continuamos a assegurar a venda de senhas de refeição;
- Continuamos a disponibilizar aulas de ginástica para as crianças do Jardim de Infância.
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SOLIDARIEDADE
- Apoiamos a resolução de vários problemas de carência social que nos foram sendo
colocados;
- Atendemos diversos Mindelenses que nos vieram expor as suas dificuldades
encaminhando essas pessoas para instituições que permitiram minimizar as suas
dificuldades.
- Em articulação com a Conferência S. Vicente de Paulo procedeu-se à distribuição, a
famílias carenciadas, de produtos alimentares que tinham sido oferecidos à Junta de
Freguesia;

MOVIMENTO ASSOCIATIVO ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS
- Apoio ao movimento associativo local;
- Contínua em funcionamento o programa Ginástica Sénior, atividade desportiva promovida
pela Junta de Freguesia com a colaboração da Câmara Municipal e que decorre no
Ginásio da ACDM;
- Estivemos presentes nas diferentes iniciativas promovidas pelas Associações e Centro
Social de Mindelo;
- Realizamos uma campanha de nutrição com a colaboração da Dra. Cristiana Inácio no
dia 8 de Março, assinalando o Dia Internacional da Mulher;
AMBIENTE
- Procedemos a diversas limpezas no areal da praia;
- Insistimos com a EP para que procedessem à limpeza das bermas da Estrada Nacional e
reparação do pavimento de alcatrão;
- No âmbito do programa da Segurança Social para colocação de beneficiários de
rendimento social de inserção a exercer actividades socialmente uteis, iniciaram quatro
pessoas neste período, a actividade de cantoneiro;
- Reunimos com a Sra. Vereadora do ambiente, Dra. Lurdes Alves e insistimos no
propósito de ser nomeado o Conselho Diretivo da Área de Paisagem Protegida do Litoral
de Vila do Conde – Reserva Ornitológica de Mindelo;
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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;
- Abrimos processos conducentes à limpeza de terrenos particulares abandonados;

PROCESSOS JUDICIAIS
- Delimitação da Freguesia - processo continua a correr no Tribunal Administrativo do
Porto.
- Contestação à pretensão de tomada de posse de uma parcela de terreno na EN13 –
Encontra-se em fase de recurso no Supremo Tribunal de Justiça (o Sr. Júlio não viu ser
dado provimento ao recurso na Relação);
- Processo de contestação à anexação de uma parcela de terreno na Rua Alberto Mesquita
– foi dado provimento ao recurso apresentado pela Junta, pelo que o processo voltou à
fase de julgamento estando marcada audiência para o mês de Abril;

VALORIZAÇÃO E ENRIQUECIMENTO PESSOAL
- Continuamos a promover/disponibilizar em articulação com a entidade formadora, vários
cursos de formação;

OUTRAS ATIVIDADES
- Apoiamos a resolução de problemas apresentados por diversos cidadãos que permitiram,
certamente, uma melhor qualidade de vida,
- Disponibilizamos o apoio a idosos no preenchimento das declarações de IRS;
- Reunimos com o Diretor do Centro de Emprego da Póvoa de Varzim/Vila do Conde para
manifestar mais uma vez, o propósito da Junta em candidatar-se a um Gabinete de
Inserção Social, Ações de Formação do IEFP, em Mindelo, bem como implementar o posto
de apresentação periódica para desempregados;
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- Reunimos na Câmara com os responsáveis do Gabinete de apoio ao Consumidor com o
objectivo de ser dado a conhecer o referido gabinete e de serem efectuadas várias acções
conjuntas;
- São promovidas regularmente atualizações do site e Facebook da Junta de Freguesia;
- Colaboramos com os cortejos de Natal.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
A Junta de Freguesia tem solvido com regularidade os seus compromissos financeiros

Mindelo, 24 de março, de 2014

A Presidente da Junta

Dra. Paula Torres
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