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Aos dez dias do mês de Setembro do ano de dois mil e treze, pelas vinte 

horas e vinte minutos, na sede da Junta de Freguesia de Antas, reuniram-

se os membros da Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de 

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

Ponto 1: Período antes da ordem do dia. -------------------------------------------- 

Ponto 2: Período da ordem do dia. ---------------------------------------------------- 

---- Ponto 2.1: Leitura e aprovação da acta da sessão ordinária de vinte e 

sete de Junho de dois mil e treze.  

---- Ponto 2.2: Informação do Presidente da Junta de Freguesia. -------------- 

---- Ponto 2.3: Período de intervenção do público. --------------------------------  

 

No que respeita ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente 

da Assembleia de Freguesia, informa que a Sandra Pires, justificou a sua 

ausência nesta reunião, considerando-se a falta justificada. -------------------- 

Prosseguindo para o ponto dois da ordem de trabalhos e relativamente ao 

ponto 2.1, a ata da última sessão ordinária foi lida e aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao ponto 2.2, o Presidente da Junta de Freguesia 

apresentou as informações que constam no documento anexo, dando 

especial relevância ao facto de a situação financeira da Junta de Freguesia 

se encontrar nos 10.400,00€; às obras concluídas e que estão a ser 

desenvolvidas neste momento; relativamente à participação da freguesia 

no cortejo etnográfico no dia do município; o Presidente da Junta de 

Freguesia agradece a todos os que colaboraram, especialmente ao Grupo 

de Cantares e Dançares que foi incansável. A Anabela em nome do Grupo 
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de Cantares e Dançares agradece a menção do Presidente da Junta, 

concluindo que o fizeram com todo o gosto e que estarão sempre 

disponíveis para este tipo de atividades. --------------------------------------------- 

Relativamente ao Centro de Convívio, está neste momento a decorrer até 

ao final deste mês, o concurso público para entrega da empreitada. Logo 

que seja adjudicada a empreitada, as obras iniciar-se-ão. -----------------------  

Prosseguindo para o ponto 2.3 – período de intervenção do público – O 

Dinis Neiva questiona se o novo PDM já foi publicado. O presidente da 

Junta informa que não tem nenhuma informação sobre o mesmo. -----------

O Dinis pergunta se vão ser repostas as pedras na ponte do grilo, ao que o 

Presidente da Junta informa que o quanto antes vai arranjar a ponte e 

remover algumas árvores que estão caídas. O Dinis alerta ainda que na 

Rua do Monte, na zona do café Asa Branca, é necessário cortar a ramada 

das árvores que já estão a emaranhar-se  com os fios da eletricidade. -------  

A Anabela Lajoso questiona acerca da madeira que está a substituir as 

pedras da ponte do sebastião. O Presidente da Junta informa que essa 

madeira está na parte da ponte que já é da responsabilidade da Junta de 

Freguesia de Castelo de Neiva. --------------------------------------------------------- 

O presidente da Junta de Freguesia conclui a sua intervenção agradecendo 

nesta última assembleia, a todos os membros da Assembleia de Freguesia, 

especialmente aos membros da oposição, o espirito de colaboração com 

que estiveram sempre presentes para a freguesia. -------------------------------- 

A Anabela Lajoso conclui dizendo que os interesses da freguesia estiveram 

sempre acima dos interesses partidários. -------------------------------------------- 
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Nada mais havendo a tratar e após a leitura e aprovação por unanimidade 

da minuta da ata, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu como 

terminada a reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 O Presidente   _____________________________________ 

 

 1º Secretário   _____________________________________ 

 

  2º Secretário  _____________________________________ 

 


