JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 12/2018
Aos trinta dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas,
no edifício da União de Freguesias de Durrães e Tregosa, sito na Rua Nova, n.º22, em
Durrães, reuniu-se a Junta de Freguesia desta União. A reunião foi presidida por José Neiva
Dias, Presidente da Junta de Freguesia, e contou com a presença do Secretário, Joaquim da
Conceição Gonçalves Ferros e da Tesoureira, Andreia Raquel Faria de Castro. Após leitura
do expediente, seguiu a reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:—————————Ponto n.º1 – Leitura da ata número onze, de 26 de Julho de 2018.————————
Ponto n.º2 – Aquisição de salva para oferta ao pároco da paróquia de São Lourenço
de Durrães, por ocasião das suas bodas de ouro sacerdotais.—————————————Ponto n.º3 – Financiamento de autocarro para passeio a O’Grove, Espanha.————
Ponto n.º4 - Ruas a pavimentar.————————————————————-—
Ponto n.º5 - Desenvolvimento de projetos.—————————————————
Ponto n.º6 - Apoio financeiro à Fábrica da Igreja de São Lourenço de Durrães.——No ponto número um da ordem de trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a
ata número onze, que foi assinada por todos os elementos do executivo.————————
No ponto número dois da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade adquirir, à semelhança da comemoração das bodas de ouro sacerdotais do
padre Ernesto (Tregosa), uma salva comemorativa das bodas de ouro sacerdotais do padre
Lima (Durrães), para oferecer nas cerimónias comemorativas desta data.————————
No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade custear o autocarro do passeio a O’Grove, organizado pelo Futebol Clube Lírio
do Neiva, em cooperação com esta Junta de Freguesia.—-—————————————No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade
pavimentar a Rua do Freixieiro, em Tregosa, A Rua de São Miguel, em Durrães, a Rua do
Fojo, em Durrães e a Rua dos Castelos, em Durrães.——————————-—————No ponto número cinco da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade solicitar os serviços de um arquiteto para a concretização dos projetos da Rua
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do Freixieiro (Tregosa), Rua de São Miguel (Durrães) e Praia fluvial no Largo da Ponte
(Tregosa).—————————————————————————————————
No ponto número seis da ordem de trabalhos, foi deliberada uma proposta que
chegou a esta Junta de Freguesia, remetida pela Fábrica da Igreja de São Lourenço de
Durrães, relativa a um apoio financeiro para substituição de um gradeamento em volta do
adro da Igreja. O referido gradeamento é bastante antigo, e inclusivamente não cumpre as
atuais normas de segurança, uma vez que é constituído por barras horizontais, que
facilmente são subidas por crianças. Para além disso, parte das barras do gradeamento
encontram-se soltas, e durante as comemorações do dia do Padroeiro da Freguesia, uma
pessoa que se encostou ao referido gradeamento solto, caiu e feriu-se, uma vez que a barra
se soltou, tendo havido a necessidade de encaminhamento hospitalar. Acrescenta-se ainda o
facto de parte deste gradeamento confrontar com o cemitério, numa zona com uma
profundidade considerável. Neste sentido, tratando-se de uma situação de risco eminente
para a segurança física de pessoas, foi aprovado por unanimidade atribuir um apoio de
1500,00€ para ajudar na substituição do atual gradeamento.
———————————————————————
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente acta que após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Junta de
Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente,
___________________________________
(José Neiva Dias)
O Secretário,
____________________________________
(Joaquim da Conceição Gonçalves Ferros)
A Tesoureira,
__________________________________
(Andreia Raquel Faria de Castro)
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