
 

 

 

 
Ata nº. Dezanove 

 
Aos vinte cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 
reuniu o executivo da junta de freguesia, na sua sede, estando presentes os 
senhores Fernando Araújo, Presidente, João Paulo Fernandes, Secretário, 
Maria Helena Rodrigues, Tesoureira e os vogais Antero Antunes e Nuno 
Morais. 
 
Aberta a reunião, o secretário procedeu à leitura da ata da reunião anterior. 
 
Ponto um- Informações do Sr. Presidente sobre obras executadas:  
Limpeza de estrada agrícola em vale mancebo, nos Moinhos; 
Limpeza de linhas de água entre as ruas Arménio Simões, Casa do Gaiato e a 
Av. Padre Américo; 
Limpeza de aqueduto das três bocas no Bairro Novo, obra executada com ce-
dência de retroescavadora pelo município; 
Limpeza de estrada agrícola entre Godinhela e vale do Arinto; 
 
Ponto dois -correspondência recebida: 
Município de Miranda do Corvo: 
Convite para apresentação de livro; 
Resposta ao nosso ofício nº 49/2018 – Pedido de mudança de poste na R. N. 
Sra da Conceição; 
Pedido de atribuição de nº de polícia no Espinho: 
Foi deliberado atribuir o nome de Largo do Poço. 
Pedido de atribuição de nº de polícia em Vale de Açor: 
Foi deliberado atribuir o nome de Beco da Escola. 
Pedido de remoção de postes na Estrada Real; 
 
Liga Portuguesa contra o Cancro: 
A remeter informação sobre peditório Nacional. 
 

Correio Eletrónico: 
Município de Miranda do Corvo: 
Convite para homenagem ao Prof. Seixas. 
Pedido de informação sobre número de placas. 
 
Associação Moradores da Trémoa: 
Pedido de apoio para passeio de todo o terreno; 
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de cinquenta euros. 



 

 

 

 
União de freguesias de Semide e Rio de Vide: 
Convite para festa da Freguesia. 
 
Munícipe Fernando Daniel Paiva Simões: 
A agradecer a colaboração, prestada pela Junta de Freguesia, no período em 

que foi presidente do Clube Atlético Mirandense. 
 
ARCD Vale de Açor: 
2º encontro de motos. 
 
NLI: 
Convocatória para reunião. 
 
Ponto três – Correspondência Enviada: 
Sem registo 
 
Imprensa: 
Jornal Mirante dia1 de setembro – Filarmónica Mirandense e fadista Tânia Olei-
ro animam fonte dos Amores. 
Diário de Coimbra dia 15 de setembro – fados na fonte dos Amores. 
 
Ponto quatro – Outras deliberações: 
Para tomada de conhecimento: 
O sr. Presidente informa que procedeu ao concurso da obra recuperação da 
Rua da Pedregueira. Na abertura das propostas, cujo valor base era de mil du-
zentos e setenta e quatro euros e oitenta cêntimos, venceu a empresa Casalda 
com a proposta de mil duzentos e setenta e quatro euros e quatro cêntimos. 
Na abertura das propostas esteve o sr. Presidente e o representante da em-
presa Casalda. 
Foi enviada documentação para apresentação de propostas para construção 
de passeio e drenagem de águas na rua da Zona Industrial. 
 
O sr. Presidente informa ainda que procedeu à contratação de máquina mini 
giratória para realizar trabalho de limpeza de linha de água na rua da catraia, 
no Bubau. 
Contratou ainda máquina mini giratória para abertura de vala na nascente do 
fontanário do Corvo, para colocação de nova tubagem. 
  
 
 



 

 

 

Em todas as deliberações onde não esteja registado expressamente o contrá-
rio, entendem-se estas, como tomadas por unanimidade. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual vai ser 
lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada por 
todos os presentes.  

 
 


