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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 29-10-2018       Ata: 10/2018 

 

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: 21h30min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Obras de melhoramento do espaço envolvente do cruzeiro do São Miguel  

3. Limpeza de alguns caminhos rurais 
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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. Obras de melhoramento do espaço envolvente do cruzeiro do São Miguel  

Foi debatido pelos membros da Junta de Freguesia a necessidade de fazer 

obras de melhoramento no espaço envolvente ao cruzeiro do São Miguel, 

edificado junto à sede da Junta de Freguesia. 

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

proceder ao melhoramento deste espaço, sendo adjudicado a mão de obra à 

empresa João Manuel Pinto. 

 

3. Limpeza de alguns caminhos Rurais 

Informou o Sr.º Presidente de Junta de Freguesia que é necessário proceder à 

limpeza de alguns caminhos rurais, efetuando o corte da vegetação existente 

nas bermas. 

Atendendo que nesta época existe pouca disponibilidade de quem possuiu esse 

tipo de máquinas para fazer o trabalho mencionado, foi deliberado, por 

unanimidade, efetuar a limpeza do caminho rural, que liga a aldeia de Vila 

Verde a Prada, sendo este o carecia de maior urgência. Sendo certo que os 

restantes serão limpos logo que tenhamos disponibilidade do proprietário 

deste tipo de máquinas. 
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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 


