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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 24-09-2018       Ata: 9/2018 

 

Presenças: 

Miguel António Fernandes, que presidiu 

Armindo António Fernandes Teixeira 

Maria Aldina Linhares 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 20h30min 

Hora de término: 22h00min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Colocação de manilhas no cimo da tapada e à Ribeira 

3. Obras prioritárias para o ano 2019 
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Ordem de Trabalhos 

 

1. Ata da reunião Anterior 

A Ata da reunião anterior foi lida pelo Sr. Secretário da Junta de Freguesia e 

aprovada, por unanimidade, que seguidamente foi assinada por todos os 

elementos. 

 

2. Colocação de manilhas no cimo da tapada e à Ribeira 

O Sr.º Secretário da Junta de Freguesia informou da necessidade de continuar a 

beneficiar alguns canais de regadio, pois atendendo ao aumento da 

temperatura, que leva a uma diminuição da quantidade de água, é necessário 

que a pouca água existente chegue às culturas. 

Assim, e depois de discutido este assunto, foi deliberado, por unanimidade, 

proceder à construção do canal no cimo da tapada e à Ribeira, sendo 

adjudicado a mão de obra à empresa João Manuel Pinto. 

 

3. Obras prioritárias para o ano 2019 

Informou o Sr.º Presidente de Junta de Freguesia que é necessário elencar as 

obras prioritárias para o ano 2019, uma vez que tem conhecimento que dentro 

em breve será convocada uma reunião com o Executivo Municipal de forma a 

apresenta-las, para que possam ser inscritas no orçamento do Município para o 

ano 2019. 

Após analisar todas as situações e prioridades, foi deliberado, por 

unanimidades, levar ao conhecimento do Executivo Municipal as seguintes 

prioridades para 2019:  
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- Arranjo da entrada do salão de Convívio de Prada 

- Pavimentação com asfalto do caminho do Salgueiro (aprox. 300m) - Prada 

- Construção de muro junto à igreja de Prada 

- Beneficiação do caminho entre Prada e o Parque Biológico de Vinhais  

- Arranjo do caminho de armental – muro e agueiras – Vila Verde  

- Construção de canal de regadio à Ribeira - aprox. 750m – Vila Verde 

- Construção de muro de suporte de terras junto à escola Primária de Vila Verde 

 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

 

O Presidente de Junta de Freguesia 

 

Miguel António Fernandes 

 

O Secretário da Junta de Freguesia 

 

Armindo António Fernandes Teixeira 

 

A Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Maria Aldina Linhares 


