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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVADOS E ALCARIA
Município de Porto de Mós

,Frta

n" 12 - 2021/2025

----------Âos ttês dias de agosto de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e tÍinta minutos,
reuniram-se na sede da Freguesia da União das Freguesias de Àlvados e Àlcatia, na Rua Vale do

Bispo, em Àh.ados, Sandra NÍaria da Sih'a N{artins, Pedro da Conceição Vatatojo e Paulo Jorge
N{elo dos Santos, na qualidade respectivamente de Presidente, Primeiro Vogal e Segundo Vogal
da Junta de Fteguesia da

União das Freguesias de Àh.ados e Àlcaria, com a seguinte otdem de

trabalhos:

--------Primeiro Ponto: Àcompanhamento das obras de tequalifìcação da linha de água (Rio
Cabrào);--

--------S.gundo Ponto: Àssinatura do protocolo entre a Càman e a empresa Dedvadas

e

Segmentos, S..\. ;------

--------Terceiro Ponto: Reuniào da ÀN.\FRE.-----------------Àberta a sessào, no âmbito do primeiro ponto da ordem de trabalhos,

o

Executivo

acompanhou as obras de requalifìcação da ünha de água (Rio Cabrão) que se encontra na fase

de conclusão ao nír.el da recupetaçào dos muros. Foi decidido pedir orçamentos para o
caÌcetamento do passeio, que ladeia toda a linha de água, e p^r^

^

r'edação de proteção para

peões, em madeira, a colocar entÍe a esttada e o passeio

No que concerne ao ponto dois a Presidente Sandra Martins

esteve presente, em

repÍesentação do Executivo, na assinatura do ptotocolo entre a Cãmara N{unicipal e a empresa
Derir.adas e Segmentos, S.A. que colocaú toda a estrutura, ao nível de cabos, para dotar de
fìbra o resto do Concelho, nomeadamente a nossa fteguesia.--

----------Relativamente ao ponto uês a Presidente Sandra Mattins, esteve presente na teunião da

Ânafre, no dia vinte e sete de Julho em Âbiul, Pombal, em representação da União
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Freguesias de Âlvados e Âlcaria, onde foram abotdados assuÍìtos relativos aos incêndios e

fotmas de proteção das nossas fteguesias; os protocolos assinados com os CTT; presidente da
Junta a meio tempo e outros assuntos relevantes para o bom funcionamento das freguesias.------------Nada mais havendo a tÍatat, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta e que
depois de lida em voz altavat ser assinada pelos presentes.
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