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Preâmbulo 

 

O presente documento pretende dar conta das atividades desenvolvidas no período 

compreendido entre o dia 25 de Setembro a 14 de Dezembro. 

Esta informação decorre do definido pela alínea e) do número 2 do Artigo 9º do Anexo I à Lei nº 

75/2013, 12 de setembro. 

 

Educação 

• A Junta de Freguesia participou numa reunião e acompanhou os problemas existentes, no 

âmbito do funcionamento do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, onde se integram 

as Escolas Públicas que abrangem a nossa população escolar. 

• Manteve-se o funcionamento regular das Atividades Animação e Apoio à Família do Pré-

Escolar (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF). 

• Acompanhamento dos pedidos de intervenção da parte dos professores e coordenadores 

das Escolas da Freguesia nos estabelecimentos de ensino através da plataforma SICAEM. 

• Manteve-se o regular fornecimento de material de limpeza e expediente em todos os 

Estabelecimentos de Ensino da Freguesia. 

• Coordenação e execução dos almoços no Jardim de Infância e 1º Ciclo e no âmbito do Acordo 

de Colaboração com o Município de Leiria. 

• Acompanhamento das obras da Requalificação da EB da Bajouca. 

• Reunião com a Vereadora da Educação - Dra. Anabela Graça. 

 

Ação Social 

• Foram mantidas as aulas de ginástica para a população com mais de 65 anos de idade, a 

funcionar no Pavilhão Gimnodesportivo da Bajouca – inserido no programa “Viver Ativo”. 

Com inicio a 1 de Outubro de 2018.  

• Disponibilização das instalações da sede da Junta à PsicoEspaço para consultas dirigidas aos 

alunos das escolas. 

• Reunião com varias instituições de formação. 

• Reunião com a Vereadora Ana Valentim. 

 

Mobilidade e Transportes 

• Envio para a Câmara do levantamento sobre sinalização deficientemente colocada ou 

destruída, problemas de iluminação pública, veículos abandonados, sarjetas entupidas. 

• Acompanhamento das intervenções realizadas pelo serviço de Mobilidade e Transito do 

Município de Leiria na Freguesia. 

• Acompanhamento da colocação de sinalização em várias ruas da freguesia. 

• Acompanhamento das obras no parque de estacionamento da escola. 

• Acompanhamento nas pavimentações na freguesia. 
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Espaço Público 

• Manteve-se o atendimento de moradores da Freguesia sobre questões relacionadas com 

diversas anomalias no espaço público. 

• Manteve-se o atendimento ao público nos horários habituais, na sede da Junta. 

• Colaboração com a Comissão Municipal de Toponímia sobre pedidos de esclarecimento 

relativos a diversos arruamentos da freguesia.  

• Visitas à freguesia com o Fiscal do Município de Leiria, responsável pelo domínio público da 

freguesia, Francisco Roda, com indicação de intervenções complementares em várias ruas da 

Freguesia.  

• Manutenção e limpeza do Pavilhão Desportivo Municipal. 

• Acompanhamentos das obras na EB da Bajouca, Saneamento. 

• Acompanhamento das obras da requalificação da estrada EM531. 

• Reunião com o vereador Ricardo Santos sobre a empreitada da EM531. 

• Contactar os proprietários que confinam com a estrada EM531 para a demolição de muros e 

para a cedência de terrenos. 

 

Cultura, Desporto e Associativismo 

• Reunião CML Capital Europeia da Cultura  

• Capital a Unesco capital criativa 

 

Participação em várias Atividades 

• Reunião com vários Vereadores. 

• Reunião com António Sarnadas responsável dos CTT. 

• Reunião com Hélder Leitão Toponímia da Freguesia. 

• Reunião com GNR de  Monte Redondo. 

• Participação na apresentação do projeto da Australis na Bajouca. 

• Participação na apresentação do programa Freguesias +Eficientes. 

• Participação no colóquio da ANAFRE o que vai mudar nas freguesias.  

• Participação na festa de Natal da EB Bajouca e na do CDLPC. 

 

 

                                                         Bajouca, 15 de dezembro de 2018 

 

O Presidente de Junta 

 

 

Pedro Manuel Carreira Pedrosa 


