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ATA NÚMERO DEZOITO 

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro 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 Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

____________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 
 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Setembro 

2014 

 Ponto Dois – Correspondência 

_____________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

1 – Nesta reunião verificou-se a ausência justificada da Vogal Lara 

Marques Lino  

 

2 - Foram recebidos os elementos da Comissão Executivo da FAG – Feira 

Nacional de Artesanato e Gastronomia Srs. Francisco Soares, Nuno 

Freitas, Adriano Paiva, Neusa Alfaia, Cristiana Pereira, e Andreia Santos 

que vieram apresentar ao Executivo da Junta de Freguesia o projeto para 

a realização da 25ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da 

Marinha Grande e solicitar o habitual apoio. 

No uso da palavra o senhor Francisco Soares informou que nesta edição 

o espaço reservado ao Artesanato será menor que o habitual aumentando 
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a aposta na vertente da Animação Cultural com a presença de artistas 

conhecidos a nível Nacional. 

Em relação ao setor da Gastronomia haverá apenas dois Restaurantes e 

o restante espaço será ocupado por Tasquinhas organizadas por 

Associações do Concelho a convidar. 

Segundo o mesmo Dirigente, para marcar esta 25ª Edição, também 

intenção da Comissão Organizadora trazer a esta Feira Artesãos que 

participaram nas primeiras edições da Feira. 

O Vogal do Executivo Joaquim Carrilho questionou a comissão em 

relação ao critério utilizado na escolha das Associações convidadas para 

dinamização das Tasquinhas. Os elementos da Organização 

responderam às questões colocadas. 

A terminar a reunião a Presidente Isabel Freitas deu conta da sua 

satisfação pelo facto de verificar que ao fim de todo este tempo continuar 

a haver gente com entusiasmo para levar por diante e tentar melhorar 

este importante projeto. 

A Presidente afirmou ainda que a Junta de Freguesia continuará a prestar 

apoio à FAG, que considera ser também uma responsabilidade desta 

Instituição. 

____________________________________________________________________ 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos 

 

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

1ª Quinzena de Setembro de 2014. 

_______________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

1. Presente Email da Associação para o Desenvolvimento da Alta 

Extremadura datado de 17-09-2014 com convite para participação numa 

sessão de informação organizada pelo Centro de Informação Europe 

Direct da ADAE em conjunto com o IEFP e a Representação de apoio ao 
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Emprego”, a ter lugar no dia 19 de Setembro, no Museu de Imagem e 

Movimento, em Leiria. 

O Executivo tomou conhecimento  

2. Presente ofício da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio, datado 

de 18 de Setembro de 2014, a convidar a Presidente da Junta de 

Freguesia a estar presente durante as cerimónias de entrega de prémios 

do torneio de andebol “4º SIR de Maio CUP/N. Belchior 2014 a realizar 

nos dias 20,21,27 e 28 de Setembro dev2014 

O executivo tomou conhecimento e a Presidente esteve presente 

 

3. Presente Email da EPAMG – Sociedade de Ensino Profissional, Ldª 

solicitando a divulgação das ofertas formativas para adultos, com 

unidades de formação de curta duração em diversas áreas, tais como: 

Informática, línguas estrangeiras, entre outras. 

Decisão da Executivo: tomou conhecimento e mandou afixar informação 

 

4. Presente Ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande – Vereadora 

Dr.ª Alexandra Dengucho datado de 23-09-2014 a convidar o Executivo 

para as comemorações do Dia Mundial do Turismo, a ter lugar no dia 27 

de Setembro, a partir das 20 horas na Praça Guilherme Stephens   

Decisão do Executivo: O Executivo tomou conhecimento 

 

5. Presente Email do MDM- Movimento Democrático de Mulheres 

datado de 23-09-2014 Convite para participação no 9º Congresso a ter 

lugar no “ Forum Lisboa” No dia 25 de Outubro de 2014 

Decisão do Executivo: Por indisponibilidade de Agenda não é possível a 

presença, 

 

6. Presente Email da Divisão de Cidadania e Desenvolvimento do 

Município da Marinha Grande datado de 25 – 09-2014 a solicitar a 

afixação de documento de informação relativos a Normas de 

funcionamento da Componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos 
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do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do Concelho da Marinha 

Grande 

O Executivo mandou afixar os referidos documentos  

 ___________________________________________________________________ 

Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta deu por encerrada a 

reunião pelas vinte e uma horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente 

Ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes: 

      Presidente: 

Secretário: 

      VOGAIS: 

       José Leonel de Jesus Silva:  

 

       Manuel dos Santos Pereira:  

 

       Joaquim José Carrilho Pires:  

 

       Ricardo Augusto Morais Galo:  

 


