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UNIAO DAS FREGUESIAS DE ALVADOS E ALCARIA

Município de Porto de Mós

Arta n" L9 - 2021/2025

----------r\o primefuo dia do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas vinte horas e trinta

rninutos, reuniram-se na sede da Freguesia da União das Freguesias de r\lvados e Àlcada, na

Rua Vale do Bispo, em Âlvados, Sandra Nfaria da Silva Nlartins, Pedro da Conceição Varatojo e

Paulo Jotge Nlelo dos Santos, na qualidade respecti\ramerÌte de Presidente, Pdmeiro Vogal e

Segundo Vogal da Junta de Freguesia da Uniào das Freguesias de Àlvados e Àlcaria, com a

seguinte ordem de trabalhos: -----------

----------Primeito Ponto: Aprovação de novas versões de documentos;

----------Segundo Ponto: Aprovação de T'oponímia; ----------

----------Tetceiro Ponto: Alcatroamento;

----------Quarto Ponto: Renovação do conúato das Telecomunicaçòes com a Âltice;

----------Quinto Ponto: Colaboração no Trail do Castelejo;
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sessào, no âmbito do primeito ponto da otdem de ttabalhos o Executivo

aprovou uma nova versão, mais completa, do impresso pata Requerimentos e do impresso para

Licença Especial de Ruído.

----------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos o Executivo deìiberou attibuir

o nome de "Beco da Setrada" com ligaçào à Rua São Silvestre, no Zarnbuial de Alcada e a "Rua

Caminho da Cal" que faz ügação à Nacional 243 também no Zarnbujal de Âlcaria e o "Beco do

Varanda" com ligacão à Rua Luís de Camões em Alcaria

----------No que concerne ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Executivo fez o

acompanhamento dos alcatroamentos efetuados na freguesia, pelo Município.

----------Relativamente ao quarto ponto da otdem de trabalhos o Executivo delibetou renovar o

contÍato das Telecomunicações com a Âltice.
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----------Dando cumprimento ao quinto ponto da otdem de trabalhos o Executivo participou e

apoiou a Àssociação Trilho do Castelejo, na rcaltzacào do Décimo Tetceiro Trail do Castelejo,

no dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Presidente

Secretário

Tesoureiro
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