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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 26-02-2018        Ata: 2/2018 

 

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: 22h45min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Colocação de Raides na Estrada entre o cruzamento de Vila Verde e Prada 

3. Colocação de Raides junto ao muro de cemitério de Vila Verde 

4. Colocação de grades de proteção no acesso ao cemitério e no canelho do 

couço 

5. Solicitação de caterpilar para fazer corta fogos no Monte de Cabrões, assim 

como limpeza e construção de novos caminhos 

6. Solicitação de moto niveladora e trator com destroçador para arranjo dos 

caminhos agrícolas 

7. Colocação de luz elétrica no Armazém da Junta de Freguesia de Vila Verde 

 

 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

Página 2 de 5 
Ata n.º 2 de 26 de fevereiro de 2018 

 

 

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 Raides na Estrada entre o cruzamento de Vila Verde e Prada 

A Tesoureira da Junta de Freguesia mencionou que na estrada entre o 

cruzamento de Vila Verde e a aldeia de Prada, existem duas curvas bastante 

acentuadas, onde já por diversas vezes aconteceram acidentes com alguma 

gravidade. 

Assim e de forma a evitar males maiores, como os que já aconteceram há 

alguns anos atrás, a perda de vidas, era de todo importante colocar alguns 

metros de raide de proteção. 

Depois de analisado e debatido este assunto foi deliberado, por unanimidade, 

fazer chegar um ofício ao Sr.º Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, 

dando conhecimento da situação, de modo a que ele possa solucionar o 

problema com a maior brevidade possível. 

 

3. Colocação de Raides junto ao muro de cemitério de Vila Verde 

O Secretário da Junta de Freguesia informou que na entrada nascente da Aldeia 

de Vila Verde, junto ao cemitério, existe um muro bastante alto, e que desde a 

sua edificação nunca ali foi colocada nenhuma proteção, embora aquando da 

sua construção foram feitas as bases para ali serem colocados Raide de 

proteção. 
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Este assunto foi analisado e verificada a sua importância ficando deliberado, 

por unanimidade, fazer chegar esta preocupação ao Sr.º Presidente de Câmara 

de modo a este proceder a verificação de tal situação, a fim de poder ser ali 

colocada uma proteção evitando algum acidente. 

 

4. Colocação de grades de proteção no acesso ao cemitério e no canelho do 

couço. 

O Sr.º Presidente de Junta informou que o muro que permitiu suster o acesso 

ao cemitério de Vila Verde possuiu uma altura considerável, e que era 

necessário pensar em colocar ali algum tipo de proteção, de forma a poder 

evitar algum acidente. 

Informou, também, que o muro no “canelho do Couço” se encontra bastante 

desprotegido, uma vez que possuiu uma altura notável. 

Depois de analisadas estas duas situações, e verificadas as necessidades das 

mesmas foi deliberado, por unanimidade, solicitar um orçamento à única 

empresa local, Serralharia Ilda & Filhos, para a possível elaboração de duas 

grade de proteção para os locais supra mencionado. 

 

5. Solicitação de Caterpilar para fazer corta fogos no Monte de Cabrões, assim 

como e limpeza e construção de novos caminhos 

O Sr.º Presidente de Junta mencionou a grande importância que tem o Monte 

de Cabrões na preservação e proteção da fauna e flora da nossa região. 

Assim, e tendo como referência o que aconteceu no último ano em Portugal, 

no que diz respeito aos incêndios, é de todo importante fazer alguma 

manutenção daquele espaço, de forma a podermos estar prevenidos caso 

sejamos afetados por situações semelhantes. 

Debatido este assunto por todos os elementos, os quais verificaram a enorme 

necessidade de fazer novos corta fogos, limpar os existentes, assim como 
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limpar os caminhos circundantes foi deliberado, por unanimidade, fazer um 

ofício dirigido ao Sr.º Presidente da Câmara, a solicitar, logo que possível, o 

Caterpilar da Câmara Municipal para efetuar o supra referido. 

 

6. Solicitação de moto niveladora e trator com destroçador para arranjo dos 

caminhos agrícolas 

O Sr.º Presidente da Junta de Freguesia mencionou que no mundo agrícola 

como é o caso da nossa freguesia, o que tem de estar em perfeitas condições 

são os caminhos rurais, uma vez que são estes as “autoestradas” para o 

emprego.  

Assim, é de todo urgente fazer uma manutenção/melhoramento de todos os 

caminhos rurais, pois já há bastante tempo que tal manutenção não é feita 

eficazmente, uma vez que para este efeito deverá ser efetuada a limpeza 

através de um trator com destroçador e depois a passagem da Moto 

Niveladora. 

Foi verificada a urgência destes trabalhos e deliberado, por unanimidade, 

solicitar, através de ofício enviado ao Sr.º Presidente da Câmara, o trator com 

destroçador e Moto Niveladora,  

 

7. Colocação de luz elétrica no Armazém da Junta de Freguesia de Vila Verde 

O Sr.º Presidente de Junta informou que o armazém que pertence à Junta de 

Freguesia, construído na Rua do Caminho Velho, será utilizado para arrumar 

todo o material da propriedade da Junta. 

Para tal, é necessário que esta infraestrutura possua luz elétrica. 

Verificada a importância que este armazém terá na organização do material da 

Junta de Freguesia, foi deliberado, por unanimidade, solicitar ao Sr.º Presidente  
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de Câmara, através de um ofício, a necessidade de colocar a luz elétrica neste 

edifício. 

 

 

 

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 


