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ATA NÚMERO TREZE 

Aos cinco dias do mês de Junho 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 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  

   Ricardo Augusto Morais Galo  

 

__________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 
 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Maio 2014 

 Ponto Dois – Correspondência 

 Ponto Três - Deliberações  

 

_____________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 Nesta reunião verificou-se a ausência justificada da vogal com funções de 

tesoureira, Lara Lino. 

 Foi assinada e aprovada por unanimidade a Ata nº 12 de 2014. 

 

 O Vogal Ricardo Galo informou que está a fazer a consulta de 

documentos, para saber da possibilidade de abertura de concursos 

por parte da Junta de Freguesia, para admissão de pessoal e que fará 
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o possível para que até ao final do mês possa apresentar o respetivo 

parecer. 

Em relação ao mesmo assunto o vogal Manuel Pereira apresentou    alguns 

documentos para estudo. 

_____________________________________________________________ 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Maio 

Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na 

2ª Quinzena de Maio. 

 

Feita apreciação do ponto o Vogal José Leonel, chamou a atenção para a 

necessidade de serem efetuadas reparações na Rua do Vale (Trutas) e na 

Rua da Fonte (Figueiras). 

Em resposta a Presidente informou que no caso da Rua do Vale, os 

trabalhos são da responsabilidade da Câmara Municipal, que será por nós 

informada relativamente ao problema verificado. 

Quanto à Rua da Fonte, logo que tenhamos em nosso poder os materiais 

necessários para o efeito, procederemos à sua reparação. 

 

__________________________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

1- Presente convite do Sport Império Marinhense datado de 20 de Maio 

2014 e rececionado a 21 de Maio do mesmo ano, para o Jantar do 91º 

Aniversário da coletividade, a realizar no dia 28 de Junho 2014, pelas 21.00 

horas. 

 O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Vogal José Leonel. 

 

2 – Presente convite da Associação de Paraquedistas – Pinhal do Rei 

datado de 20 de Maio 2014 e rececionado a 22 de Maio do mesmo ano, 
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para o 20º Convívio da Família Pára-Quedista, a realizar dia 01 de Junho a 

partir das 10.00 horas. 

 O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Vogal Manuel 

Pereira. 

 

3 – Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 27 

de Maio 2014 e rececionado a 28 de Maio do mesmo ano, para a 

Conferência de Imprensa de apresentação do Pinhal das Artes – VII Festival 

de Artes para a Infância 2014, que se realiza dia 30 de Maio pelas 11.00 

horas, no Pinhal do Rei – Lugar das Árvores, em S. Pedro de Moel. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

4 – Presente convite da Associação Cultural e Recreativa da Comeira 

datado de 27 de Maio 2014 e rececionado a 28 de Maio do mesmo ano, para 

o Desfile de Moda Primavera/Verão 2014, inserida na campanha de 

angariação de fundos para a associação, a decorrer no dia 31 de Maio de 

2014, pelas 21.00 horas. 

O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

 

5 – Presente convite do Clube Desportivo da Garcia datado de 27 de Maio 

2014 e rececionado a 28 de Maio do mesmo ano, para o almoço 

comemorativo do 52º Aniversário, a realizar no dia 10 de Junho 2014 pelas 

12.30 horas, nas instalações do Parque Municipal de Exposições (FAE). 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Vogal Manuel Pereira. 

 

6 – Presente convite da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla datado 

de 26 de Maio 2014 e rececionado a 28 de Maio do mesmo ano, para o 

almoço comemorativo do 15º Aniversário – Delegação de Leiria, a realizar no 

dia 08 de Junho pelas 12.30 horas, no restaurante “Solar dos Noivos” na 

Martingança. 
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O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

7 – Presente ofício do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” 

datado de  19 de Maio 2014 e rececionado a 21 de Maio do mesmo ano, a 

acusar a receção do nosso ofício e Moção de Censura – contra a Lei da 

Organização do Sistema Judiciário e  enviam para conhecimento a 

intervenção do Sr. Deputado José Luis Ferreira, proferida na Assembleia da 

República, no dia 02 de Maio, sobre o regime aplicável à organização e 

funcionamento dos tribunais judiciais. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

8 – Presente convite do Grupo Desportivo “Os Vidreiros” rececionado a 30 

de Maio 2014, para o almoço de aniversário a realizar no dia 22 de Junho 

2014, no Campo do Tojal, pelas 13 horas. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

9 – Presente convite da Confraria das Sopa do Vidreiro datado de 28 de 

Maio 2014 e rececionado a 30 de Maio do mesmo ano, para o VIII Capítulo 

da Confraria que começará a partir das 9.30h do próximo dia 07 de Junho no 

Museu Joaquim Correia, onde se procederá à homenagem a Aires Roque, 

pioneiro na industrialização de moldes para a indústria vidreira. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

10 – Presente e.mail da Câmara Municipal de Marinha Grande, parte da Drª 

Helena Godinho, datado de 05 de Maio 2014 e rececionado a 28 de Maio do 

mesmo ano, a solicitar a nossa colaboração no sentido de efetuar limpezas 

no Lugar das Árvores nos dias 20, 21 e 22 de Junho, onde irá decorrer a 

Edição de 2014 do Pinhal das Artes conhecido Festival de Artes para a 1ª 

Infância, entre os dias 1 e 6 de Julho. 
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O Executivo tomou conhecimento e irá proceder-se ao solicitado. 

 

11 – Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, datado de 28 de Maio 2014 e rececionado no mesmo dia, a solicitar 

o espaço do Parque de Merendas da Portela e a abertura dos sanitários 

para o dia 05 de Junho, para realizarem um convívio com os idosos daquela 

associação, organizado pela estagiária Bianca Ezequiel. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

12 – Presente convite da Rede Social datado de 28 de Maio 2014 e 

rececionado no dia 30 de Maio do mesmo ano, para uma reunião do 

Conselho Local de Ação Social da Marinha Grande, que terá lugar no dia 04 

de Junho de 2014, pelas 18.00h, no Auditório da Biblioteca Municipal da 

Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

13 – Presente ofício do Sport Operário Marinhense datado de 27 de Maio de 

2014 e rececionado a 30 de Maio do mesmo ano, a informar que não vêm 

qualquer inconveniente na cedência do seu Pavilhão para o dia 21 de Junho 

2014, onde iremos realizar o XXIV Encontro de Colecionadores. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

14 – Presente e.mail do Agrupamento de Escolas Marinha Grande 

Nascente, datado de 29 de Maio 2014 e rececionado a 02 de Junho do 

mesmo ano, a enviar em anexo o Relatório dos atos eleitorais, enviados 

para a Direção Geral da Administração Escolar. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

15 – Presente convite do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 

rececionado a 02 de Junho 2014, a concentração da comunidade educativa 
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na Escola Guilherme Stephens, no dia 5 de Junho 2014 pelas 10.00h, a fim 

de comemorar o Dia Mundial do Ambiente.  

O  Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

16 – Presente e.mail da Associação SPM (PROTUR) rececionado a 03 de 

Junho 2014 a informar que durante a época balnear a Associação em 

parceria com a Câmara Municipal irão desenvolver várias atividades, das 

quais destacam a que se irá realizar no próximo dia 13 de Junho e solicitam 

a nossa colaboração no sentido de divulgarmos a mesma. 

O Executivo tomou conhecimento e procedeu-se ao solicitado. 

 

17 – Presente e.mail/convite da COOPPOVO datado de 02 de Junho 2014 e 

rececionado a 03 de Junho do mesmo ano, para a caravana de bicicletas 

que vão realizar no dia 08 de Junho 2014, com saída da Cooperativa às 

10.00h e chegada ao Parque de Merendas da Portela onde haverá um 

piquenique partilhado (cada um leva o seu) com todos os participantes. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Tesoureira  Lara Lino. 

 

18 – Presente ofício da Liga dos Combatentes datado de 30 de Maio 2014 e 

rececionado a 03 de Junho do mesmo ano, a agradecer a oferta das 800 

fotocópias referentes à circular que junto anexam, tiradas pelos serviços da 

Junta de Freguesia. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

19 – Presente e.mail da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de 

Marinha Grande datado de 03 de Junho 2014 e rececionado no mesmo dia, 

a enviar para nosso conhecimento, o dossier de imprensa do Pinhal das 

Artes 2014. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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20 – Presente convite da Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância 

da Comeira datado de 03 de Junho 2014 e rececionado no dia 04 de Junho 

do mesmo ano, para a Festa de Final de Ano, a realizar no dia 13 de Junho, 

pelas 18 horas no recinto da escola. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

21 – Presente convite da Escola Secundária Pinhal do Rei datado de 04 de 

Junho 2014 e rececionado no mesmo dia, para a Festa de Final de Ano a 

realizar no dia 06 de Junho 2014. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Vogal Ricardo Galo. 

 

22 – Presente convocatória datada de 03 de Junho 2014 e rececionada a 04 

de Junho do mesmo ano, para a reunião do Conselho Geral Transitório do 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, a realizar no próximo 

dia 12 de Junho pelas18.30 horas. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

23 – Presente e.mail da Associação Novo Olhar datado de 03 de Junho 

2014 e rececionado a 04 de Junho do mesmo ano, a solicitar a nossa 

colaboração no sentido de divulgarmos os Cursos de Formação Financiada 

promovidos pela Associação Novo Olhar II e Instituto Particular de Formação 

e Ensino de Línguas lda. 

O Executivo tomou conhecimento e proceder-se-á à sua divulgação, 

afixando o flyer que junto anexam. 

 

____________________________________________________________________ 

 Ponto Três  - Deliberações 

 

Durante a apreciação do ponto, foi abordado o assunto relativo à atribuição 

de apoio  monetário a atividades com alunos de Estabelecimento de Ensino, 

ficando assente com a concordância de todos os elementos presentes na 
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reunião, que as verbas a atribuir serão atualizadas no início do próximo ano 

letivo. 

 

24 – Presente ofício da Casa do Sport Lisboa e Benfica da Moita e Marinha 

Grande, datado de 27 de Maio e rececionado a 28 de Maio 2014, a solicitar 

à semelhança de anos anteriores, um apoio financeiro para a realização do 

evento hípico destinado a todas as idades a partir dos quatro anos, que irão 

realizar no dia 06 de Julho 2014. 

 

Nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade atribuir o valor 

de € 100,00. 

Deliberação nº 36 

 

25 – Presente ofício da ADESER II datado de 20 de Maio 2014 e 

rececionado a 21 de Maio do mesmo ano, a solicitar apoio para a compra de 

equipamentos/vestuário para as crianças do Centro de Acolhimento 

Temporário “Girassol” que frequentam as aulas de Capoeira com o 

contributo gratuito do Grupo Muzenza. Informam que cada equipamento tem 

o custo de € 85,00 e têm neste momento 14 crianças institucionalizadas. 

Enviam em anexo as Atividades e Contas de 2013, bem como a Ata de 

aprovação das mesmas. 

 

 Nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o valor 

total do equipamento no valor de € 1.190,00. 

Deliberação nº 37 

 

26 – Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense datado de 20 de 

Maio 2014 e rececionado a 22 de Maio do mesmo ano. Começam por referir 

que se debatem com escassez de meios financeiros e humanos que 
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condicionam o desenvolvimento das suas atividades. Assim, solicitam apoio 

para minimizar as despesas que o Clube tem com as equipas de Atletismo e 

Pesca, tais como inscrições, equipamentos e deslocações. 

O Clube tem uma equipa sénior com 11 elementos, na época 2013 registou-

se dois títulos individuais no campo Distrital na Prova de 10.000 metros em 

pista, nesta modalidade as despesas rondaram os 1.500,00 € entre 

inscrições deslocações e equipamentos. 

A equipa de 10 Pescadores representam o Clube nos concursos a nível 

Distrital e Nacional com despesas a rondarem 750,00 € em inscrições 

deslocações e equipamentos.  

 

Por se tratar de um clube que como todos os outros da nossa freguesia se 

debate com algumas dificuldades financeiras, o Executivo nos termos do 

disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 350,00 (€250,00 

para a equipa de Atletismo e € 100,00 para a Equipa de Pesca)  

Deliberação nº 38 

 

27 – Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras datado 

de 06 de Maio 2014 e rececionado a 27 de Maio do mesmo ano, a solicitar 

apoio financeiro para a realização do 1º Torneio de Futsal Inter-

Coletividades e Associações a decorrer nos dias 04,05 e 06 de Julho, no 

Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Nery Capucho. Enviam em 

anexo o orçamento relativo ao evento. 

 

Por se tratar de uma iniciativa que envolve as várias associações da 

freguesia e muitos atletas, o Executivo nos termos do disposto na alínea o) 

do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,  deliberou por 

unanimidade, atribuir o valor de € 200,00. 

Deliberação nº 39 
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28 -  Presente ofício da Associação para o desporto, cultura e ambiente da 

Pampilhosa  - Pelouro da Capoeira – Grupo da Marinha Grande, a solicitar 

apoio para a realização do 9º Encontro Ibero-Brasileiro de Capoeira, a 

realizar em Vieira de Leiria nos dias 05 e 06 de Julho. Neste momento, o 

grupo da Marinha Grande conta com cerca de 20 participantes, praticando 2 

vezes por semana (segunda e quarta-feira) sendo uma das aulas extra dada 

a uma turma de crianças até aos 12 anos, constituída principalmente por 

crianças do “Girassol”. 

 

Por se tratar de uma nova associação desportiva e porque trabalha com as 

crianças desfavorecidas da nossa freguesia a título gratuito, o Executivo nos 

termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro,  deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 100,00. 

Deliberação nº 40 

 

29 – Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola  E.B. 1 e Jardim de Infância da Comeira datado de 02 de Junho 2014 

e rececionado a 03 de Junho do mesmo ano, a solicitar apoio para a 

realização da Festa de Final de Ano das 148 crianças daquele 

estabelecimento de ensino, a realizar no próximo dia 13 de Junho 2014. 

 

Nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, 

de  12  de Setembro, o  Executivo  deliberou  por  unanimidade,  atribuir  o  

valor de € 222,00  (€ 1,5 /criança). 

Deliberação nº 41 

 

30 – Presente e.mail da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de 

Malta datado de 03 de Junho 2014 e rececionado no mesmo dia, a solicitar 

apoio para a realização da Festa de Final de Ano das 205 crianças daquele 

estabelecimento de ensino, a realizar no próximo dia 13 de Junho 2014. 
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Nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o valor 

total de € 307,50 (€1,5/criança). 

Deliberação nº 42 

 

31 - Presente convite do Clube Desportivo e Recreativo da Amieira datado 

de 28 de Maio 2014 e rececionado no mesmo dia, para o 2º evento Step By 

Step cujo panfleto anexam, a ter lugar no dia 07 de Junho 2014. Solicitam no 

mesmo ofício apoio financeiro para a realização do mesmo. 

 

Por se tratar de uma atividade desportiva já com alguns adeptos, o 

Executivo nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 

150,00. 

Deliberação nº 43 

___________________________________________________________________ 

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: 

       VOGAIS: 

Manuel dos Santos Pereira: 

      José Leonel de Jesus Silva:  

      Joaquim José Carrilho Pires: 

      Ricardo Augusto Morais Galo: 


