
 

Aos trinta e um dias do mês de
executivo da junta de freguesia, na sua sede, 
Fernando Araújo, Presidente
Rodrigues, Antero Antunes
Aberta a reunião , o vogal, João P
reunião anterior. 
 
O Sr. Presidente abriu a reunião 
nomeando para os referidos cargos João Paulo Fernandes e Maria Helena 
respetivamente. Deliberou ainda que o substituto legal do Presidente será João Paulo 
Fernandes. 
 
Ponto um- Informações do Sr. Presidente
Limpeza de arruamentos, reparação de escadas da capela, colocação de grelha de 
águas pluviais e pintura de muro no Galhardo
Limpeza de arruamentos na cova da Ponte:
Limpeza da zona envolvente ao centro de saúde;
Limpeza de aquedutos. 
 
Ponto Dois - correspondência recebida
Município de Miranda do Corvo:
Edital para afixar – resultad
Convite para a tomada de posse dos órgãos eleitos da Câmara Municipal e Asse
bleia. 
Convite para abertura da feira da Caça e do Mel.
Construção de muro de suporte no Bubau.
 
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo:
A remeter convite para Gala da educação.
A solicitar apoio para a realização da gala da educação.
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de cem euros.
 
Fundação ADFP: 
A remeter convite para as comemorações dos 30 anos da fundação.
 
 
 
 

 

Ata nº Um 
 

do mês de  Outubro do ano de dois mil e dezass
executivo da junta de freguesia, na sua sede, estando presentes os senhores 
Fernando Araújo, Presidente e os vogais João Paulo Fernandes

Antunes e Nuno Morais. 
o vogal, João Paulo Fernandes, procedeu à leitura da ata da 

O Sr. Presidente abriu a reunião procedendo à nomeação do Secretário e Tesoureiro, 
nomeando para os referidos cargos João Paulo Fernandes e Maria Helena 
respetivamente. Deliberou ainda que o substituto legal do Presidente será João Paulo 

do Sr. Presidente  sobre obras executadas
, reparação de escadas da capela, colocação de grelha de 

águas pluviais e pintura de muro no Galhardo; 
Limpeza de arruamentos na cova da Ponte: 
Limpeza da zona envolvente ao centro de saúde; 

correspondência recebida :  
Município de Miranda do Corvo:  

resultados das eleições autárquicas. 
Convite para a tomada de posse dos órgãos eleitos da Câmara Municipal e Asse

Convite para abertura da feira da Caça e do Mel. 
Construção de muro de suporte no Bubau. 

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo:  
Gala da educação. 

A solicitar apoio para a realização da gala da educação. 
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de cem euros. 

A remeter convite para as comemorações dos 30 anos da fundação. 

 

 

do ano de dois mil e dezass ete reuniu o 
estando presentes os senhores 

s, Maria Helena 

procedeu à leitura da ata da 

Secretário e Tesoureiro, 
nomeando para os referidos cargos João Paulo Fernandes e Maria Helena Rodrigues, 
respetivamente. Deliberou ainda que o substituto legal do Presidente será João Paulo 

executadas :  
, reparação de escadas da capela, colocação de grelha de 

Convite para a tomada de posse dos órgãos eleitos da Câmara Municipal e Assem-



 

 
Diocese de Coimbra- Unidade pastoral de Miranda do Corvo:
A informar sobre a apresentação do novo Pároco.
 
Recebemos planos de atividades:
Clube Atlético Mirandense,
As Tecedeiras dos Moinhos,
Grupo desportivo Preirense:
 
Por correio eletrónico: 
Grupo desportivo Preirense:
Convite para almoço de aniversário.
 
Agrupamento de escuteiros de Miranda do Corvo:
Pedido de apoio para evento Ca
Foi deliberado atribuir um apoio no valor de cinquenta euros.
 
Associação Abútrica: 
Convite. 
 
Associação de moradores Trémoa Aldeia Viva
Pedido de apoio para passeio de motos;
Foi deliberado atribuir um apoio no valor de cinquenta euros.
 
Ponto três – Correspondência Enviada:
Município de Miranda do Corvo:
Ofício nº 75 – Pedido de pagamento de faturas.
Ofício nº 76 – Pedido de apoio para mercadinho de Natal.
Ofício nº 116 – Pedido de pagamento de faturas.
Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo:
Ofício nº 77 – Mercadinho de Natal
Eleitos para a Assembleia de Freguesia:
Ofício nº 78 ao 89 – Convocatória para instalação da Assembleia de Freguesia
Coletividades da Freguesia:
Ofício nº 90 ao 115 – Pedido de plano de atividades
 
Imprensa: 
Sem registo. 
 
 
 

Unidade pastoral de Miranda do Corvo:  
A informar sobre a apresentação do novo Pároco. 

Recebemos planos de atividades:  
Clube Atlético Mirandense, 
As Tecedeiras dos Moinhos, 
Grupo desportivo Preirense: 

Preirense:  
Convite para almoço de aniversário. 

Agrupamento de escuteiros de Miranda do Corvo:  
evento Canto do Escuta; 

atribuir um apoio no valor de cinquenta euros. 

Associação de moradores Trémoa Aldeia Viva : 
Pedido de apoio para passeio de motos; 

atribuir um apoio no valor de cinquenta euros. 

Correspondência Enviada:  
Município de Miranda do Corvo: 

Pedido de pagamento de faturas. 
Pedido de apoio para mercadinho de Natal. 
Pedido de pagamento de faturas. 

de Miranda do Corvo: 
Mercadinho de Natal. 

Eleitos para a Assembleia de Freguesia: 
Convocatória para instalação da Assembleia de Freguesia

Coletividades da Freguesia: 
Pedido de plano de atividades. 

 

 

Convocatória para instalação da Assembleia de Freguesia. 



 

 
Ponto quatro – Outras deliberações:
Foi deliberado delegar competências no sr. Presidente, para aquisições, até ao valor 
de mil euros. 
Foi deliberado adquirir cadeirão para cenário do Mercadinho de Natal, aos móveis 
Guimar, pelo valor orçamentado 
timos mais o valor do IVA. 
Foi deliberado contratar fotógrafo para fotos com o Pai natal no mercadinho.
Foi deliberado adquirir serviços orçamentados pela empresa 
natal e peça de natal, no valor de quinhentos e cinco euros mais IVA.
Foi deliberado alterar rol-up para promoção ao mercadinho na feira de caça e do mel.
Foi deliberado alugar mesas, para mercadinho, a Hortênsio Mendes.
 
Em todas as deliberações onde não esteja registado
entendem-se estas, como tomadas por unanimidade.
 
Nada mais havendo a tratar, deu
presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes. 

Outras deliberações:  
delegar competências no sr. Presidente, para aquisições, até ao valor 

Foi deliberado adquirir cadeirão para cenário do Mercadinho de Natal, aos móveis 
pelo valor orçamentado de quatrocentos e sessenta e quatro euros e dez cê

 
Foi deliberado contratar fotógrafo para fotos com o Pai natal no mercadinho.
Foi deliberado adquirir serviços orçamentados pela empresa Aquarela Mágica, Pai 

natal, no valor de quinhentos e cinco euros mais IVA. 
up para promoção ao mercadinho na feira de caça e do mel.

Foi deliberado alugar mesas, para mercadinho, a Hortênsio Mendes. 

Em todas as deliberações onde não esteja registado expressamente o contrário, 
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. 

 
 

 

 

delegar competências no sr. Presidente, para aquisições, até ao valor 

Foi deliberado adquirir cadeirão para cenário do Mercadinho de Natal, aos móveis 
de quatrocentos e sessenta e quatro euros e dez cên-

Foi deliberado contratar fotógrafo para fotos com o Pai natal no mercadinho. 
Aquarela Mágica, Pai 

up para promoção ao mercadinho na feira de caça e do mel. 

expressamente o contrário, 

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.  


