
 

 

 

 
Ata nº. Quatro 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 o vogal Nuno Morais, o vogal Antero Antunes faltou 

justificando a sua falta. 

Aberta a reunião, o secretário procedeu à leitura da ata da reunião anterior. 

 

Ponto um- Informações do Sr. Presidente sobre obras executadas:  

Reparação de valeta na rua da Ramalheira e na rua principal do Espinho; 

Reparação de valeta na rua Clemente Carvalho na Pereira; 

Limpeza de captações de água nas nascentes do Meal e Loisas nos Moinhos; 

Limpeza da zona envolvente à captação de vale Simões; 

Apoio logístico ao carnaval; 

Apoio à proteção cívil. 

 

Ponto Dois -correspondência recebida:  

Município de Miranda do Corvo: 

Marcação de reunião do NLI. 

 

Ponto três – Correspondência Enviada: 

Município de Miranda do Corvo: 

Ofício nº 10 – Atribuição de número de polícia. 

Ofício nº 11 – Pedido de mudança de contador. 

Ofício nº 12 – Resumo das participações no desfile de carnaval. 

Ofício nº 13 – Pedido de sala. 

Ofício nº 14 – Comunicação de construção de muro. 

Ofício nº 15 – Pedido de apoio técnico. 

 

 

Imprensa: 

Diário de Coimbra, dia 9 de fevereiro: Mais de 1000 crianças desfilam pelas ruas da 

vila. 

As Beiras, dia 9 de Fevereiro – Maior carnaval de sempre leva milhares de foliões às 

ruas. 

Mirante, fevereiro – Carnaval com mais participantes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ponto quatro – Outras deliberações: 

Foi deliberado aceitar um estágio profissional, proposto pela FADFP, por um período 

de 6 meses ao formando João Paulo C. Pinto. 

 

Foi deliberado aceitar o trabalho comunitário, proposto pela Direção geral de reinser-

ção dos serviços prisionais, a Abel Baptista. 

 

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

tendem-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.  

 

 


