
 

Plano de atividades – 2019 
 
O segundo ano do mandato será um ano de continuidade de ação e de preparação do seguinte.  
Procuraremos de forma simples e objetiva neste documento dar-vos a conhecer o nosso conjunto de 
intenções para o presente ano e que é o seguinte: 
 
 
Construção 
 
Iremos construir a nova Capela Mortuária, que se encontra em fase de projeto, na Gabinete da 
Arquiteta Sónia Cruz.  
A sua implantação terá lugar no relvado lateral direito que antecede as paredes de vedação do atual 
edificado existente.  
Apontamos maio/junho como o mês para início das obras. 
Pretende-se que o novo espaço seja moderno e acolhedor.  
 
Procuraremos também cimentar um conjunto de valetas e construir novos passeios. 
 
 
Manutenções 
 
No âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara na Junta de 
Freguesia 
 
Limpeza de valas e valetas; 
Manutenção de jardins e espaços verdes; 
Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios; 
Manutenção/qualificação de caminhos rurais; 
Manutenção de parques infantis; 
Manutenção e colocação de placas toponímicas; 
Manutenção de fontes, fontanários e tanques; 
Manutenção de equipamentos desportivos da Gândara e de Quintãs.  
 
Por assunção própria 
 
Manutenção dos espaços de lazer e convívio, nomeadamente a Piscina, integrada no Complexo 
Desportivo e alguns dos largos existentes. 
 
 
Programação cultural 
 
De dois em dois meses, no último sábado, nos meses ímpares, iremos continuar a proporcionar à 
população atividades performativas, estando já agendadas: 
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26 de janeiro - Noite de Fado com Edna Costa 
30 de março – Revista à Portuguesa “Grande Caldeirada” com Florbela Queiróz. 
 
 
Colaboração Institucional 
 
Iremos continuara a apoiar as Associações da Freguesia, a Paróquia de Oliveirinha e o Agrupamento 
de Escolas de Oliveirinha. 
 
 
Espaço Geracional 
 
Apostaremos na melhoria das condições dos utentes do parque infantil e do parque de manutenção 
situados no complexo desportivo, bem como do espaço sénior existente na antiga escola do primeiro 
ciclo/jardim de infância de Oliveirinha; 
Organização de viagens para a terceira idade. 
 
 
Juventude 
 
Organização de evento para a Juventude.  
 
 
Reconhecimento 
 
Realização da 1ª Gala do Desporto “Palco de campeões”  
Esta iniciativa pretende reconhecer o feito de pessoas ligadas de alguma forma à freguesia e que se 
distinguiram na prática desportiva.  
Tem também como objetivo incentivar os jovens e os atletas em geral à obtenção de metodologia 
(trabalho) que lhes permita pensar na obtenção de resultados de referência.  
 
 
Atividades Recreativas 
 
Vamos realizar nos dias 14, 15 e 16 de junho a 6ª Edição da Festa das Tasquinhas/Marchas populares; 
Apoio institucional à realização da prova “Rota da Mamoa” 
Realização de Caminhadas Solidárias; 
Definição de trajetos pedonais/cicláveis. 
 
 
Feira de Oliveirinha 
 
Construção da rede de águas pluviais na Rua Castro Matoso. Esta ação pode vir a ser desenvolvida 
pela ou em parceria com a Câmara Municipal; 
Definição de novos arruamentos internos; 
Melhoramentos no piso em áreas consideradas prioritárias; 
Implantação de sinalização informativa  
 
 



Planeamento 
 
Execução de Projeto para a Construção do Armazém da Junta de Freguesia e do parque de diversão 
canino. 
Reforço junto da Câmara Municipal da necessidade de implantação do Relvado Sintético no Complexo 
Desportivo da Gândara e da construção de um Parque Infantil junto da Igreja em Quintãs. 
 
 
Equipamento   
 
Reforço de equipamentos mecânicos que nos permitam maximizar os recursos humanos e mecânicos, 
nomeadamente aquisição de braço mecânico para trator. 
 
 
Rede Viária 
 
Negociação com os proprietários de terrenos na Rua do Vale Diogo para alargamento da via existente.  
 
 

 
A Junta de Freguesia  

 
 
 
 
 
 
 
Oliveirinha, 20 de dezembro de 2018 
 
 
 


