Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO SETE
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezanove horas nas
instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas na Rua 25 de abril, reuniu
em sessão ordinária o Executivo da Junta de Freguesia, sob a presidência da
Presidente Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas com a presença dos
seguintes vogais:
Fernando Manuel da Conceição Alves
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
_____________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada da Tesoureira Lara Marques Lino.
2. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 6.
3. Foi recebida a direção da ACAMG – Associação das Coletividades da Marinha
Grande representada pelos dirigentes Senhores Francisco Soares - Presidente da
Assembleia Geral, Carlos Franco - Presidente da Direção, Cristina Sousa - Secretária
de Direção, José Borralho - 2.º Tesoureiro da Direção, Sandra Coelho - Secretário do
Conselho Fiscal, Orlando Castanheiro - Relator do Conselho Fiscal, Pedro Coelho Vogal da Direção e Celestino Azenha - Vice-Presidente da Direção.
A iniciar a reunião o Senhor Presidente da Direção Carlos Franco agradeceu o facto
de o Executivo ter acedido ao pedido de reunião e deu a conhecer algumas medidas
que a Direção da ACAMG pretende implementar para reforçar o Associativismo entre
as quais se contam: conseguir um espaço para instalação da sede da Instituição, a
realização de Seminários sobre Associativismo para aperfeiçoamento do trabalho dos
Dirigentes, a realização do Jantar de Aniversário e dinamização das Marchas
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Populares, a constituição de uma Comissão para um melhor trabalho de organização
com Associações e Autarquias.
O Senhor Presidente da Assembleia Geral Francisco Soares informou haver a
possibilidade de cedência, por parte da Câmara Municipal, de uma sala, situada no
espaço da Feira de Atividades Económicas, para implantação da Sede e solicitou a
colaboração da Junta de Freguesia para as obras de beneficiação a executar.
O Secretário da Junta de Freguesia Fernando Alves manifestou a opinião de que o
desfile das Marchas devia ser feito nas Ruas dando movimento e alegrando a Cidade
em vez de “escondido” dentro do Estádio Municipal. Em resposta a Secretária da
Direção Cristina Sousa afirmou que a ACAMG tem também esse desejo mas é difícil
concretizar a ideia em virtude da considerável despesa que essa decisão viria causar
uma vez que seria necessário alugar bancadas, sanitários, etc.
O vogal da Junta de Freguesia Joaquim Carrilho Pires disse achar que as Associações
deviam trabalhar mais em equipa procurando não organizarem eventos em
simultâneo.
A terminar a reunião a Presidente da Junta de Freguesia Isabel Freitas disse achar
importante a realização de Seminários para aperfeiçoamento de Dirigentes e quanto
às Marchas acha que devem realmente continuar a trazer uma tradição que a Marinha
Grande já conheceu, quando nos anos quarenta havia Coletividades que organizavam
Marchas e desfilavam em algumas zonas da Vila.
Para terminar a reunião a Presidente da Junta de Freguesia Isabel Freitas afirmou que
a Junta de Freguesia estará sempre disposta a, dentro das duas possibilidades,
prestar apoio à ACAMG.
_____________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de março
 Ponto Dois – Correspondência
___________________________________________________________________
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de março
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de março.
___________________________________________________________________________
 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 30 de
março de 2015, a convocar para a reunião sobre a Implementação do Conselho
Municipal da Juventude da Marinha Grande, que terá lugar no próximo dia 10 de abril
de 2015 pelas 18h30, no Auditório da Biblioteca Municipal.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira da Junta de
Freguesia.
2.2. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 30 de
março de 2015, a enviar avisos agrícolas relativos ao ano de 2015 – informação
fitossanitária, recebida pelo Ministério da Agricultura e do Mar, para esta Junta de
Freguesia divulgar.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Os documentos informativos foram
afixados.
2.3. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 31 de
março de 2015, a convidar para uma conferência organizada pela Câmara Municipal
da Marinha Grande com parceria da NERLEI, sobre o Ano Europeu do
Desenvolvimento, que se realizou no dia 31 de março de 2015 pelas 17h00, no
Auditório da Resinagem.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.4. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 31 de
março de 2015, a convocar para uma reunião que realizar-se-á no gabinete de
trabalho da Senhora Vereadora Alexandra Dengucho, sobre a 1.ª Grande Corrida
N’Areia das Praias do Concelho da Marinha Grande, a realizar-se no dia 9 de abril de
2015 pelas 9h45.
Por solicitação da Senhora Vereadora Alexandra Dengucho, a reunião foi alterada
para o dia 15 de abril de 2015. Estará presente a Presidente da Junta de Freguesia.
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2.5. Presente o ofício do Pároco da Marinha Grande, rececionado a 01 de abril de
2015, a solicitar a participação da Orquestra Juvenil da Marinha Grande, nas festas da
igreja de São Pedro de Moel em honra da sua padroeira Nossa Senhora da Piedade,
no dia 26 de julho de 2015, das 18h30 às 19h30.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. A solicitação foi aceite.
2.6. Presente o email da ASURPI, rececionado a 02 de abril de 2015, a convidar para
o Recital de Poesia, que se realizou no dia 8 de abril pelas 15h30, na Biblioteca
Municipal da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.7. Presente o email do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 08 de abril de
2015, a convidar para o jantar do 92.º Aniversário do Atlético Clube Marinhense, a
realizar-se no dia 10 de abril, no Hotel Cristal na Praia da Vieira.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de
Freguesia.
2.8. Presente o email da Associação Novo Olhar II, rececionado a 08 de abril de 2015,
a convidar para a Ação de Sensibilização e Informação intitulada “O Respeito pela
Diferença – Os Direitos Humanos”, a realizar-se no dia 9 de abril de 2015 pelas 19h00,
nas instalações da IVIMA, Torreão Central 2.º andar na Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de
Freguesia.
_____________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a
reunião pelas vinte e uma horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente:
Secretário:
Vogais:
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José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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