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ATA NÚMERO NOVE 

 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, 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 

   Lara Marques Lino 

   José Leonel de Jesus Silva 

   Manuel dos Santos Pereira 

   Joaquim José Carrilho Pires 

   Ricardo Augusto Morais Galo 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 7. 

2. Nesta reunião verificou-se as ausências justificadas dos Vogais Lara Marques Lino e  

Joaquim José Carrilho Pires. 

3. A presidente prestou informação sobre o aumento da quantidade de trabalho de 

limpeza de bermas nas ruas da Freguesia devido às condições climatéricas há algum 

tempo verificadas, favoráveis ao rápido crescimento da vegetação.  

4. O Vogal do Executivo José Leonel informou que procedeu, no passado sábado, em 

parceria com o Membro da Assembleia da Junta de Freguesia Sr. Amadeu Carlos, à 

limpeza do terreno situado em Amieira, propriedade da Junta de Freguesia, e poda de 

árvores de fruto ali existentes.  

_____________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de abril 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de abril 
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Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira 

quinzena de abril. 

_____________________________________________________________________________ 

Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 13 de abril de 

2016, a convidar para a inauguração da exposição À Espera de Ulisses, da artista Manuela 

Castro Martins, que teve lugar no dia 16 de abril, pelas 17h00, no Núcleo de Arte 

Contemporânea do Museu do Vidro – Edifício da Resinagem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de 

Freguesia. 

 

2.2. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, rececionado 

a 14 de abril de 2016, a convidar para a comemoração do dia 25 de Abril da qual faz parte 

um almoço convívio, realizado no Complexo Desportivo daquela Associação. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de 

Freguesia.  

 

2.3. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, rececionado a 18 de 

abril de 2016, a convidar para o jantar de aniversário da mesma a realizado no dia 21 de 

maio de 2016, pelas 20h00 no salão da Associação. 

 O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de 

Freguesia.  

 

2.4. Presente o ofício do Jardim de Infância da Boavista, rececionado a 18 de abril de 2016, 

a convidar para a Festa do XIV Aniversário da Biblioteca do Coelhinho Branco, que teve 

lugar no dia 22 de abril de 2016 pelas 18h30, no Jardim de Infância da Boavista. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de 

Freguesia.  

 

2.5. Presente o ofício do Rotary Club da Marinha Grande, rececionado a 18 de abril de 

2016, a convidar para o almoço de comemoração do seu XV aniversário e com a entrada de 

3 novos companheiros e o Reconhecimento de uma Carreira Profissional de Mérito, que 

teve lugar no dia 25 de abril de 2016, pelas 12h30 no Hotel Miramar em S. Pedro de Moel. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário da Junta de 

Freguesia Fernando Alves. 
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2.6. Presente o ofício da Assembleia Municipal da Marinha Grande, rececionado a 19 de 

abril de 2016, Envio de convite para a Sessão Solene Comemorativa do 40.º Aniversário do 

Poder Local Eleito (1976-2016), integrada nas Comemorações do 25 de Abril 1974, que teve 

lugar no dia 25 de abril de 2016, pelas 10h00 no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia.  

 

2.7. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, rececionado a 19 de 

abril de 2016, a convidar para o almoço de comemoração do seu 95.º Aniversário, que irá 

ser realizado no próximo dia 1 de maio pelas 13h00, no salão da Sede. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia.  

 

2.8. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 19 de abril de 

2016, a convidar para assistir ao concerto do 15.º Aniversário da Escola de 

Música/Orquestra da Amieirinha realizado no dia 23 de abril às 21h15. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia.  

 

2.9. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 19 de abril de 

2016, a solicitar a presença de um elemento do Executivo da Junta de Freguesia de Marinha 

Grande nas instalações da Junta de Freguesia às 12h15, para receber uma lembrança 

acompanhada de um cravo no âmbito da realização do “VI Roteiro da Liberdade”, realizado 

no dia 25 de abril de 2016. 

O Executivo tomou conhecimento. Foram recebidos pela Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia. 

 

2.10. Presente o ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da Marinha 

Grande, rececionado a 20 de abril de 2016, a convidar para a Tertúlia realizada no dia 23 de 

abril de 2016 pelas 16h00, no auditório da Resinagem cujo tema foi “O 25 de Abril, visto por 

alguns intervenientes da nossa terra”. Este evento vem no âmbito das comemorações do 25 

de Abril organizadas pela Autarquia, que solicitou a colaboração das Associações do 

Concelho. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário da Junta de Freguesia 

Fernando Alves. 
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2.11. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, rececionado 

a 20 de abril de 2016, a convocar para a reunião do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas Marinha Grande Nascente, a realizar no dia 28 de abril de 2016, pelas 17h30 na 

sala B1, da Escola Prof. Alberto Nery Capucho, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Apreciação das avaliações dos alunos relativas ao 2.º período letivo; Aprovação do relatório 

de conta de gerência do ano 2015; Propostas de Rede Escolar para o ano letivo 2016/2017; 

Aprovação do relatório do plano anual de atividades referente aos 1.º e 2.º períodos; Outros 

assuntos. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia. 

 

2.12. Presente o email da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, rececionado a 21 

de abril de 2016, a convocar para a reunião da Comissão Alargada a realizar no próximo dia 

27 de abril de 2016 pelas 09h30, com a seguinte ordem de trabalhos: Aprovação da ata da 

reunião anterior; Balanço das atividades do mês de abril e preparação do relatório a enviar à 

Comissão Nacional. Preparação das atividades para o mês de maio; Outros assuntos. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia. 

 

2.13. Presente o email da Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, rececionado 

a 22 de abril de 2016, a convidar para presença da Presidente da Junta de Freguesia na 

abertura do Torneio de Ténis de Mesa, a ter lugar no dia 30 de abril de 2016 pelas 9h00 no 

Pavilhão Municipal (Nery Capucho) e na cerimónia de entrega de troféus no final da 

competição. 

 O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de Freguesia 

Fernando Alves  

 

2.14. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 26 de abril de 

2016, Envio de convite para o “Grande Concurso de Pesca Desportiva de Mar”, a realizar no 

próximo dia 1 de maio de 2016. O almoço e a entrega de prémios do concurso terá lugar às 

13h30. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de Freguesia 

Fernando Alves. 

_____________________________________________________________________________ 

Ponto Três – Deliberações 
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3.1. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 19 de abril de2016, 

a solicitar uma possível contribuição, podendo ser através de troféus ou em valor para 

aquisição dos mesmos, para a realização do Grande Concurso de Pesca Desportivade Mar, 

a ter lugar no próximo dia 1 de maio de 2016. 

Por se tratar de um evento desportivo já tradicional que habitualmente conta com 

significativo número de participantes, sempre de relevo para a Freguesia, o Executivo da 

Junta, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do 

Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor 

de 200,00€ (duzentos euros).  

Deliberação n.º 30 

 

3.2. Presente o ofício da Associação Comboio de Lata Marinha Grande, rececionado a 16 

de março de 2016, Solicitam apoio financeiro e parceria, para a realização da terceira edição 

do “Marinha a tempo e horas“, a realizar-se nos próximos dias 21 e 22 de maio de 2016. 

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento de caráter cultural e recreativo a 

proporcionar interessante interação entre promotores, autores, artistas e público a trazer um 

ambiente de alegria e  significativo movimento ao Centro Tradicional da Cidade,  o Executivo 

da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 500,00€ (quinhentos euros). 

Deliberação n.º 31 

 

 

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: 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

José Leonel de Jesus Silva 
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Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 


