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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 26-03-2018        Ata: 3/2018 

 

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. Colocação de maninhas para ampliar canal de rega e reparação de algumas 

partes danificadas 

3. Colocação das grades no “Canelho do Couço” e no Caminho de acesso ao 

Cemitério de Vila Verde 
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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 para ampliar canal de rega e reparação de algumas 

partes danificadas 

O secretário da Junta de Freguesia mencionou que existem algumas zonas da 

aldeia de Vila Verde, que não são abrangidas pelo canal de rega, mas sim por 

algumas agueiras de terra batida, o que em anos de seca, como o caso do ano 

passado, é de uma enorme dificuldade para os proprietários desses terrenos 

conseguir regar as suas culturas. 

Assim, e de forma a acautelar esta situação, foi deliberado, por unanimidade, 

solicitar à autarquia as manilhas necessárias, ficando a cargo da Junta de 

Freguesia a mão-de-obra e algum material necessário 

 

3. Colocação das grades no “Canelho do Couço” e no Caminho de acesso ao 

Cemitério de Vila Verde 

Informou o Sr.º Presidente que o “Canelho do Couço” e o Caminho de acesso 

ao Cemitério são dois lugares que, derivado à altura do caminho, possuem 

algum perigo para a população, para os animais e para a condução de veículos. 

Assim, foi proposto a colocação de grades de proteção, de um forma a prevenir 

algum acidente que daí possa advir. 
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Para tal, foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento à empresa 

Serralharia Ilda e Filhos, em virtude de esta ser a única entidade com sede na 

freguesia e com capacidade para realizar os trabalhos necessários.  

 

 

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 


