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Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e vinte pelas vinte e duas horas e trinta minutos, 

reuniu nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária: ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carlos Manuel Marciano de Jesus; Rui Miguel Machado Roque; Maria da Trindade Correia 

Pedro; Susete da Anunciação Constantino Paulo; Ana Sofia dos Santos Duarte; José Isabel 

Almeida; Luís Gonçalo da Costa Santos. Esteve também presente o Executivo constituído pelo 

presidente António Henrique Colaço, a tesoureira Maria João dos Santos Ribeiro Querido e o 

secretário Manuel José Lourenço Tomás.------------------------------------------------------------------------

Faltaram: Nelson Alves Ferreira; Rafael Santos Almeida Solteiro------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HORA DE ABERTURA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas vinte e duas horas e trinta minutos o Presidente da Assembleia de Freguesia Carlos 

Manuel Marciano de Jesus deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Susete da Anunciação Constantino Paulo questionou o Executivo sobre a limpeza dos passeios 

em diferentes locais da Freguesia; José Isabel Almeida parabenizou o Executivo pelo 

melhoramento no passeio da Rua Senhora das Mercês junto ao cruzamento com a Rua da Bela 

Vista, uma vez que melhorou bastante a visibilidade e as acessibilidades, também alertou o 

Executivo para a falta de limpeza no cemitério da freguesia, uma vez que este se encontra com 

muitas ervas; Rui Miguel Machado Roque alertou o Executivo sobre a colocação indevida de 

lixo fora dos caixotes em vários locais da Freguesia.----------------------------------------------------------

O Executivo tomou nota de todas as questões e alertas tendo transmitido as seguintes 

informações: em resposta à Susete da Anunciação Constantino Paulo referiu que assim que 

possível será efetuada a limpeza dos passeios e que ainda não foi feita por consequência do 

COVID 19; em resposta  ao José Isabel Almeida o Executivo informou que o alargamento do 
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passeio era uma obra que já estava planeada, sobre a limpeza do cemitério o executivo 

informou que assim que possível a mesma será efetuada; em resposta ao Rui Miguel Machado 

Roque o Executivo informou que esta é uma situação que se tem verificado um pouco por 

todo o concelho e que à Terça e Quinta Feira passa um piquete a recolher estes resíduos 

colocados fora dos devidos locais para seu depósito.  -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1º PONTO: RELATÓTIO DAS OBRAS E ACTIVIDADES DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 --------

O Presidente da Junta elencou todas as Obras e Actividades realizadas no segundo trimestre 

de dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE--------------------------------------------------------------- 

O Executivo agradeceu o envolvimento de todas as instituições que estão a colaborar direta e 

indiretamente com o Executivo na proteção, prevenção e combate à pandemia do COVID 19.--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e três horas e trinta minutos o Presidente da 

Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e 

aprovada vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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