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ATA NÚMERO ATA NÚMERO ATA NÚMERO ATA NÚMERO SEISSEISSEISSEIS    

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze, pelas 

dezanove horas, nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, 

sitas na Rua 25 de Abril, reuniu em sessão extraordinária 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  

•   Ricardo Augusto Morais  

    ____________________________________________________________________ 

    
ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    

    

� Ponto Único Ponto Único Ponto Único Ponto Único ––––    Reunião com ClubesReunião com ClubesReunião com ClubesReunião com Clubes    

    

1 1 1 1 ––––    Recebidos os Dirigentes do Clube Desportivo da Garcia, Sr. Manuel Dias – 

Presidente da Assembleia Geral, Sr. João Alves – Presidente da Direção e Sr. 

Nuno Coelho – Vice Presidente, que vieram apresentar o Plano de Atividades 

para a época em curso e solicitar apoio da Junta de Freguesia. 

 

A iniciar a reunião o Sr. João Alves afirmou ter o clube seis equipas, formadas 

por jovens com idades compreendidas entre os seis e o doze anos, a 

participarem em Campeonatos Distritais de Futebol. 

O dirigente disse ainda que foi iniciada uma nova atividade – Dança (com aulas 

de “Zumba” e “Danças Latinas”). 

As dificuldades para manterem as citadas atividades prendem-se com a falta 

de condições, já que, no que respeita à prática do Futebol, este é o único clube 

do Concelho a trabalhar com os escalões de formação em recinto não relvado 

e no caso das aulas de dança, as mesmas têm lugar num pavilhão onde se 
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acumula muita humidade, em virtude das telhas de zinco, que constituem a 

cobertura, necessitarem de revestimento apropriado. 

 

Solicitaram a colaboração da Junta de Freguesia para este caso e também 

para melhoramento do piso da zona de estacionamento onde, quando chove, 

se acumula grande quantidade de lama. Os dirigentes afirmaram que esta 

beneficiação esteve prometida pelo anterior Executivo. 

 

Foi ainda comunicado que no âmbito do programa das Comemorações do “Dia 

25 de Abril de 1974”, vai o clube levar a efeito um Torneio de Futebol Juvenil 

que envolverá cerca de 120 crianças, alunos da Pré – Escola e 1º e 2º Ano do 

Ciclo. 

 

A terminar a reunião, a Presidente da Junta de Freguesia afirmou que o 

Executivo está sempre disposto a prestar a colaboração possível, ficando no 

entanto de estudar o problema para ser apurada a melhor forma de apoio. 

Informou também que no caso da reparação do piso do parque de 

estacionamento, não será possível ser feito em semi-penetração, uma vez que 

ainda não se chegou a um acordo com a Câmara Municipal, para a cedência 

do material necessário. 

 

2 – Recebida a Direção do Grupo Desportivo “Os Vidreiros” representada pelos 

Dirigentes:  Sr: Aires Rodrigues – Presidente da Assembleia Geral, Sr. Vitor 

Agostinho – Presidente da Direção, Sr. Paulo Cruel – Tesoureiro e o Sr. Manuel 

Espírito Santo – Vogal, que vieram apresentar o projeto para implantação de 

um relvado sintético para a prática de futebol, no recinto desportivo de clube, e 

solicitar o apoio da Junta de Freguesia para a concretização deste projeto. 

 

Os dirigentes Srs. Vitor João e Manuel Espírito Santo apresentaram o projeto e 

falaram da necessidade da colocação do relvado sintético, que tornará o 

espaço mais atrativo para os jovens e com melhores condições para levar por 

diante o projeto, que passa pela celebração de protocolos com as Comissões 
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de Pais das Escolas do Ensino Básico de Picassinos, Comeira e Albergaria, 

para que os alunos daqueles estabelecimentos de ensino, possam usufruir das 

instalações e ainda pela dinamização de Escolas de Futebol do Clube. 

 

O Sr. Aires Rodrigues disse que as Escolas de Futebol não foram 

anteriormente implantadas no clube, por ter sido feito um acordo com a Soc. 

Instrução e Recreio 1º Maio no sentido de não ser feita concorrência àquela 

coletividade, em relação à modalidade que ali estava a ser dinamizada – 

Andebol. Neste momento não se coloca esse problema uma vez que a referida 

modalidade está implantada, pelo que já não será prejudicada pela 

implementação do Futebol na mesma localidade. 

 

A Presidente da Junta de Freguesia manifestou a disponibilidade do Executivo 

para colaborar no projeto ficando de ser estudada a forma de apoio, depois de 

nos serem facultados os valores dos materiais a adquirir. 

 

Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta 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: 

Tesoureira:  

 VVVVOGAISOGAISOGAISOGAIS: 

Manuel dos Santos Pereira: 

      José Leonel de Jesus Silva:  

      Joaquim José Carrilho Pires: 

      Ricardo Augusto Morais Galo: 
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