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ATA NÚMERO SEIS 

 

Aos dezassete dias do mês de março 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 

   Ricardo Augusto Morais Galo 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 5. 

 

2. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Sr. Joaquim José 

Carrilho Pires. 

 

3. Foram recebidos o Dirigente da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego Srs. Tiago Lino e o Técnico Sr. Tiago Silveira que vieram apresentar a 

Secção de patinagem de velocidade “ InLine Casal Galego”, integrada naquela 

Associação desde janeiro de 2015, informar sobre a atividade desenvolvida até ao 

momento e dar conhecimento dos objetivos a concretizar na presente época e 

solicitar apoio para a modalidade. 

A iniciar a reunião informaram que a secção de patinagem, composta por equipas 

dos escalões de: Escolares, Infantis, Iniciados, Cadetes, Juniores e Masters, num 

total de trinta elementos, com idades a partir dos sete anos, participou na época 

passada em Campeonatos Nacionais e em diversos torneios (alguns internacionais), 

com obtenção de excelentes resultados.  

Para a presente Época, para além da continuação da participação das equipas em 

torneios e campeonatos, informaram que foi atribuída a esta Associação a 
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organização do “Campeonato Nacional de Estrada Iniciados e Juniores e II Encontro 

Nacional de Masters”. O evento, que planeiam levar a efeito numa das principais 

artérias do centro da Cidade será realizado nos dias 21 e 22 de maio e contará com 

a participação de cerca de cem atletas vindos de várias regiões do país.    

Os representantes da secção INLINE passaram depois a responder a questões 

colocadas pelos membros do Executivo e afirmaram que faz parte dos seus planos 

para o futuro a construção de uma pista de patinagem para as suas atividades. 

A terminar a reunião a presidente disse achar boa a decisão de indicarem para a 

realização do Campeonato Nacional um percurso situado na centro da cidade e 

afirmou que a Junta de Freguesia está disposta a apoiar a atividade desenvolvida, 

alertando para o facto de uma vez que existem três Associações a praticarem a 

modalidade na Freguesia os apoios terem que ser distribuídos por todas.  

 

4. O vogal Sr. José Leonel Silva abordou o assunto relacionado com as dificuldades 

sentidas pelos Fregueses, principalmente os mais idosos, nas marcações para 

consultas no Centro de Saúde e sugeriu que seja estudada a possibilidade de a 

Junta de Freguesia poder prestar auxílio às pessoas que disso necessitem, 

destinando um dos dias da semana para essa função.  

A Presidente respondeu que essa situação já se verificou noutros mandatos e ficou 

assente que o assunto irá ser analisado junto das técnicas do GAP (Gabinete de 

Apoio Psicossocial). 

 
 

ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de março 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de março 

 

Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira 

quinzena de março. 

_____________________________________________________________________________ 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente email da Delegação Distrital da ANAFRE, rececionado a 08 de março de 

2016, a convidar para o encontro “O SIMPLEX” que se realizou no Teatro Miguel Franco em 

Leiria, no dia 15 de março de 2016 com início pelas 9h30m. 

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

Freguesia e as funcionárias Graça Orfão e Celeste Baião. 

 

2.2. Presente o email do Instituto da Segurança Social – Ação Social da Marinha Grande, 

rececionado a 08 de março de 2016, a agradecer a preciosa colaboração prestada pela 

Junta de Freguesia, fundamental para a realização das diligências previstas na situação da 

D.ª Isabel Ferreira, utente sem família de suporte, com grande fragilidade psicológica e 

física, a viver sem condições de habitabilidade e sem recursos económicos. Sublinham o 

papel exemplar que a Junta de Freguesia da Marinha Grande, através da Senhora 

Presidente, tem desempenhado e o envolvimento humano e social que tem revelado nesta 

situação em particular e noutras em geral. Realçam também a colaboração neste caso da 

Dr.ª Elisabete Carreira que assumiu um papel essencial na intervenção junto da senhora em 

causa. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.3. Presente o ofício da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 08 de março 

de 2016, a convidar para a inauguração da Exposição “A eletricidade na Marinha Grande – o 

motor da vida moderna”, que teve lugar no dia 10 de março de 2016 pelas 17h30 na Galeria 

Municipal. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não foi possível a 

presença de nenhum elemento do executivo. 

 

2.4. Presente o email da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 08 de março 

de 2016, a convocar para a reunião do Conselho Municipal de Educação, a ter lugar no 

próximo dia 22 de março de 2016 pelas 16h00, no auditório do Edifício da Resinagem.  

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

de Freguesia. 

 

2.5. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 10 de março de 

2016, a solicitar a colaboração para o Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra 
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o Cancro que terá lugar nos dias 29, 30, 31 de outubro e 1 de novembro. Solicitam ainda a 

divulgação deste Peditório na Freguesia da Marinha Grande e no apoio logístico necessário 

ao Grupo de Voluntariado Comunitário. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento e espera indicação do apoio pretendido. 

 

2.6. Presente o ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha 

Grande, rececionado a 11 de março de 2016, a enviar o documento “Apreciação e Votação 

do Plano e Orçamento relativo ao ano de 2016”, apresentado e aprovado na referida 

Assembleia Geral. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.7. Presente o ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados, 

Pensionistas e Idosos, rececionado a 11 de março de 2016, a dar conhecimento da 

Assembleia Geral a ter lugar no próximo dia 18 de março de 2016 pelas 15h, na Sede da 

Associação. Com a seguinte ordem de trabalhos: 1.º Apreciação. Discussão e votação do 

Relatório de Contas bem como do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício referente 

ao ano de 2015; 2.º Outros assuntos de interesse para a Associação. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente o email do MURPI, rececionado a 14 de março de 2016, a enviar documento 

referente às principais reivindicações aprovadas no 8.º Congresso do MURPI, realizado no 

passado dia 29 de novembro de 2015. Informam que o documento foi enviado aos Grupos 

Parlamentares, à Comunicação Social Nacional, às Federações e às Associações filiadas. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.9. Presente o email do Clube Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 15 de março de 

2016, a agradecer pela colaboração da Junta de Freguesia e dos funcionários “que com 

muita dedicação e profissionalismo” puseram de pé a estrutura designada de “gaiola de 

lançamentos,” há algum tempo danificada não permitindo a realização de treinos dos atletas 

lançadores do Clube.  

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.10. Presente o email da EPAMG – Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, 

rececionado a 16 de março de 2016, convidando a participar nas VI Jornadas Culturais, que 

se realizarão de 12 a 15 de abril de 2016, nas instalações da escola. 

O Executivo tomou conhecimento. A Presidente estará presente na sessão de Abertura. 
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2.11. Presente o email do Hotel Cristal, rececionado a 17 de março de 2016, a convidar para 

um Jantar Oficial de Autoridades a decorrer no “Hotel Cristal Vieira Praia & Spa”, na Praia 

da Vieira, no próximo dia 23 de março de 2016 pelas 20h, no âmbito da apresentação do 

Torneio Futebol de Formação Juvenil – “Cristal International Cup” patrocinado pelo grupo 

“Hóteis Cristal”, a ter lugar no concelho da Marinha Grande, nos próximos dias 24 a 27 de 

março de 2016 e que concentrará na nossa região cerca de 700 jovens representando 

clubes de Portugal, Espanha e Argentina e acompanhantes dos mesmos.  

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 08 de fevereiro de 

2016, a solicitar a cedência de uma tenda para o próximo dia 23 de abril, no âmbito da 

realização do “Torneio 25 de Abril de 2016”, inserido nas comemorações do 25 de Abril.  

 

Por se tratar de um evento desportivo englobado nas comemorações do dia “25 de Abril de 

1974”, que traz à nossa Freguesia atletas e acompanhantes vindos de diversas localidades, 

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, proceder ao aluguer de 

uma tenda para satisfação do pedido formulado.   

Deliberação n.º 20 

 

3.2. Presente o ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, rececionado a 

08 de março de 2016, a solicitar apoio financeiro e cedência de viaturas para a realização do 

“Torneio Aberto Nacional de Ténis de Mesa”, a realizar no próximo dia 30 de abril de 2016, 

no âmbito do 77.º Aniversário da Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro. 

 

Por se tratar dum evento desportivo organizado por uma das Associações da Freguesia que 

traz à Marinha Grande considerável número de participantes, acompanhantes e 

simpatizantes desta modalidade, 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 400,00€ (quatrocentos euros) e a cedência das viaturas solicitadas. 

Deliberação n.º 21 
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3.3. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente – Projeto TEIP, 

rececionado a 09 de março de 2016, a solicitar apoio financeiro para a realização de uma 

atividade que integrará 50 alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, e que 

consistirá numa ida ao Pavilhão do Conhecimento a assistir ao Musical “Tarzan”, a realizar-

se no próximo dia 31 de março de 2016. O valor da atividade por aluno rondará os 19€ 

(900€ no seu total – ingressos nas atividades e o transporte). Este grupo será acompanhado 

de 5 Técnicos do agrupamento de escolas. 

 

Considerando o interesse desta iniciativa, para o processo educativo dos alunos integrados 

no referido projeto, 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 300,00€ (trezentos euros). 

Deliberação n.º 22 

 

3.4. Proposta do Executivo Permanente da Junta de Freguesia de Marinha Grande, 

relativamente à participação da Junta de Freguesia nas Comemorações do “25 de Abril de 

1974” com a realização da “28ª Milha de Cristal”, a ter lugar na Praça Stephens e ruas 

circundantes no dia 24 de abril de 2016, com a colaboração do Clube Atletismo de Marinha 

Grande. 

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento tradicionalmente englobado nas 

comemorações do dia “25 de Abril de 1974” que enriquece o programa de atividades 

despertando o interesse da população, por estar já enraizado no programa das 

comemorações e trazer à cidade da Marinha Grande muitos atletas de diversas regiões, 

alguns representando os mais consagrados clubes do país, acompanhantes e adeptos da 

modalidade, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v), do 

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

Clube Atletismo de Marinha Grande uma verba no valor de €3.500,00 (Três mil e quinhentos 

euros) para aquisição de troféus em cristal, taças e medalhões, lanches e outras despesas 

de organização. 

Este evento será realizado com a colaboração do Clube Atletismo da Marinha Grande, que 

prestará o seu apoio no âmbito da elaboração de regulamento, preparação de percurso, 

aquisição de prémios e outros trabalhos, atos que se enquadram no seu âmbito desportivo. 

O Clube Atletismo da Marinha Grande prestará informação à Junta de Freguesia relativa às 

despesas realizadas com a verba disponibilizada para o efeito. 

Deliberação n.º 23 
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 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 16/03/2016 o qual apresenta um total 

de disponibilidade no valor de €188.334,45 (Cento e oitenta e oito mil trezentos e trinta e 

quatro euros e quarenta e cinco cêntimos). 

 

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: 

 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 


