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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVADOS E ALCARIA

Município de Porto de Mós

Atan"8 -202I/2025
----------Aos seis de abril de dois mil e r.inte e dois, pelas vinte horas e trinta minutos,

reuniram-se na sede da Fteguesia da União das Freguesias de r\lvados e Alcaria, na Rua Vale do

Bispo, em Alvados, Sandra N{aria da Silva Nlartins, Pedro da Conceição Varatojo e Paulo Jotge

N{elo dos Santos, na qual-idade tespectivamente de Presidente, Primeito Vogal e Segundo Vogal

da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Âh'ados e Âlcada, com a seguinte ordem de

trabalhos:

Primeito Ponto: Otçamentos para um futo de água na F-reguesia;----------

--------S"gundo Ponto: Calcetamentos ao abtigo do progtama de Àpoio a Calcetamentos;-------

--------Terceiro Ponto: Levantamentos topográfìcos;----

--------Quarto Ponto: Contençào de águas;--

Abeta a sessão, no âmbito do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Executivo

solicitou r.ários orçamentos para a possír'el abettura de um furo de âgua na Fteguesia, na

localidadc cle . \h-ados.-----------

Relativamente ao segundo ponto da orclem de ttabalhos o Executivo deliberou tealtzar,

ao abrigo do Programa de Âpoio a CalcetamerÌtos: Rua do NÍatotim, em Àlcaria e Rua da

Portela, em Carrasco - .\lvados.-----------

No que concerne ao ponto três o Executivo delibetou pedir vátios levantamentos

topográfìcos para os seguintes locais: cemitédo de Àlcada paÍa, posteriormente, se inserirem os

dados no novo programa informático dos cemitérios; levantamento topográfìco no cÍuzamento

da Rua .\ntónio dos Santos i\Iajor com a estrada 213;--------
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Dando cumprimerito ao ponto quatro da otdem de trabalhos o Executivo decidiu

calcetar pequenos espaços para coÍÌtenção de águas da chuva e de detdtos;-----------

--------Nada mais havendo 
^ 

tratar, foi encerada a sessão da qual se lavrou a presente acta e que

depois de lida em voz altavai. ser assinada pelos presentes

Presidente

Secretário

Tesouteiro
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