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Acta n.º22
12ª Reunião Mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e quatro  dias  do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, reuniu-se nesta

sede de Junta de Freguesia, os membros que a compõem, com a seguinte ordem de

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Período antes da ordem do dia; 

Registo de Presenças--------------------------------------------------------------------------------

  2. Ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------

 a) Candidatura ao Programa PROSA
 b) Porta de nicho água Polidesportivo

          c) Miradouro Porto de Pesca  
     d) Oferta aos romeiros
      e) Candidatura á DROAP 
    f)Prorrogação de Projectos PROSA
      g) Espaço Tic
      h) Contrato Monitor Espaço Tic

i) Projecto Curso Fotografia

Período antes da ordem do dia

Aberta a sessão verificou-se a presença de todos os membros. -------------------------------

Ordem de Trabalhos

a) Foi proposto  pela Presidente a  Candidatura ao Programa PROSA com  3 projectos.
Colocação  de  senhora para limpeza da sede da Junta de Freguesia;  auxiliar do espaço
TIC e um outro projecto para trabalhos na freguesia com a colocação de três homens.
Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------

b) Aprovou-se a  execução de uma porta de nicho de água para o Polidesportivo, devido
ao vandalismo existente.  O trabalho foi adjudicado á  Oficina de Serralharia e Forja de
José Manuel Costa Duarte. A decisão foi tomada apenas  pelo tesoureiro e secretário,
ficando de parte a presidente  devido a laços familiares.--------------------------------------- 

c) Devido a fragilidade do espaço  e o perigo que apresenta  de derrocadas , aprovou-se
a colocação de bancos de jardim no miradouro do porto de pescas para evitar o
estacionamento de veiculos no mesmo.-----------------------------------------------------------

d)  O  grupo de romeiros da freguesia, fez a Junta de Freguesia o pedido de  apoio para a
execução do livro dos romeiros. Foi aprovado por unanimidade que a Junta de Freguesia
apoiaria na totalidade a execução dos livros e a sua oferta ao grupo dos romeiros.--------


