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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 04
MANDATO 2017-2021

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta minutos,

na sede da Junta de Freguesia de Moita, para realização da quarta reuniu do executivo, estiveram
presentes: o Presidente de Junta, Sr. António Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr.

Diogo João Rodrigues Cardeira.------------

balões.---

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

1. lnformações do Presidente
2. Feira de Artesanato e Gastronomia---
3. Site da Junta de Freguesia-----------
4. Outros Assuntos-

í - lnformações do Presi
O Sr. Presidente, Antonio Soares André, informou o restante executivo dos seguintes pontos:-

a) Acomoanhamento do reqisto do terreno que foi trocado - O empresário que fez a permuta de terrenos

com a Junta ao lado do cemitério, quer legalizar o terreno, mas solicitou ajuda por causa das áreas do

terreno e terá que haver uma deslocação a Alcobaça para tratar do assunto

b) Estaleiro para obras na Rua Esquerda - foi solicitado à Junta o apoio para encontrar um terreno onde

se possa montar o estaleiro que a construtora irá utilizar para beneficiação da Rua Esquerda e parte

da Rua da Almoinha Velha.--
c) Semáforos avariados - Em frente à Junta os semáforos estão avariados; o sinal dos peões está

sempre vermelho e há o risco para quem atravessa para o lado da Casa do Benfica e vice-versa. Além

disso, quem vem do lado da Marinha Grande, não tem limitador de velocidade. Ficamos de iniciar

contatos diretamente com as lnfraestruturas de Portugal para resolução do problema

2 - Feira de Artesanato e Gastronomia---
Depois de se ter realizado a reunião com elementos da Organização da Feira, foram tomadas decisões

para se começar a preparar o evento

Adjudicar os trabalhos de fotografia e vídeo sobre os eventos na Moita e dos espaços mais emblemáticos
parc a população, proposta por 150€ (poderá haver alteração).-
Foi decidido comprarem-se uns balões, com o símbolo da Junta de freguesia da Moita, para entregar às

crianças no último dia da Feira. O tesoureiro ficou em pedir orçamento e avançar com a compra de 200

Foram discutidos os meios necessários e logística do stand, com o intuito de apresentar e representar a

Junta e os Moitenses de uma forma viva e acolhedora

A Feira deste ano, terá um modelo diferente dos anos anteriores. Por isso, foi reduzido o espaço do stand

destinado à Junta da Moita em metade. A Feira terá apenas 6 dias de realização, de 05 de Dezembro a 10

de Dezembro, ou seja, menos 4 dias que nos anos anteriores

Página 1 de 2



Deste modo, foi deliberado apoiar a Associação Casal Galego com 300€ em vez dos 500€ habituais.----

O remanescente será aproveitado para recriar um stand embelezado e apoiar as crianças no último dia da

Feira

3 - Site da Junta de Freguesia--'------'
O executivo reuniu com um elemento da Anphis, empresa que construiu o site da Junta de Freguesia da

Moita, onde foi dada uma breve explicação do funcionamento do mesmo.
posteriormente, decidiu-se de reparar as falhas existentes da página web e dar-lhe utilidade e uma nova

dinâmica para aproximação da Junta à população'------------

O executivo irá envolver-se na sua atualização, em que o secretário e o tesoureiro vão aprofundar a sua

utilização e manutenção e ao mesmo tempo criar uma página da Junta no facebook para fazer a ligação

das plataformas.-------
procura-se assim, levar a Junta e as suas atividades, a um patamar de abertura total à comunidade, com

uma nova forma de comunicação e interação com a população moitense e a todos aqueles que estão

deslocados da região ou do nosso país.

5 - Outros Ass
Foi proposto pelo Secretário: colocar os enfeites de Natal já no início do mês de Dezembro, ao contrário

de outros anos em que houve sempre um atraso grande. Além disso, analisar a possibilidade de iluminar o

largo no centro da igreja, com uns enfeites e uma árvore de Natal. Com um espírito Natalício, pretende-se

avivar e dar mais cor à Moita, ficando a ganhar as crianças e os pequenos comerciantes'-----

Foi proposto pelo Sr. Presidente, fazer-se só uma reunião em Dezembro, pois temos o Orçamento e o

Plano de Atividades para preparar e ainda a realização da Assembleia

As reuniões abertas ao público vão ter início em Janeiro de 2018.---

Secretário

- António Soares Si M

O Tesoureiro
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