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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 28-03-2022       Ata: 3/2022 

 

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. Aquisição de terreno no cemitério de Vila Verde pela Senhora Adelaide Pires 

3. Obras de melhoramento da captação de água na Aldeia de Prada 

4. Limpeza das ruas da freguesia 
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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. Aquisição de terreno no cemitério de Vila Verde pela senhora Adelaide Pires 

Foi solicitado a esta Junta de Freguesia a possível aquisição de um terreno, no 

cemitério de Vila Verde, 2mx1m, pela Senhora Adelaide Fernanda Pires.  

Depois de verificada a disponibilidade de espaço foi aprovado, por 

unanimidade, a venda de um espaço de 2m x 1m, pelo valor de 250,00€, 

conforme valores praticados por esta junta de freguesia. 

 

3. Obras de melhoramento da captação de água na Aldeia de Prada 

Foi comunicado pela Senhora Tesoureira que existe uma enorme necessidade 

em arranjar a captação de água que abastece a aldeia de Prada, em virtude de 

esta estar em muito mau estado, existindo imensas raízes que por vezes 

obstruem a passagem de água para conduta. Foi comunicado pelo encarregado 

Geral da Câmara Municipal que, o mais breve possível, será arranjado.  

 

4. Limpeza das Ruas da Freguesia 

Comunicou o senhor Presidente que se torna necessário proceder à limpeza 

das ruas da freguesia, em virtude de já possuir alguma erva e, também, pelo 

facto de se aproximar a época da Páscoa, altura que, normalmente, recebemos 

várias pessoas e é feita a visita Pascal. 
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Depois de constatar tal necessidade, foi deliberado por unanimidade recorrer 

ao serviço, especializado da ARBOREA, empresa que tem feito com muito 

profissionalismo todos os serviços prestados. 

 

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 


