
 

JUNTA DE FREGUESIA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA 

Acta n.º 19/2018 

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 - Informações e leitura do expediente.——————————————- 

Ponto n.º2 - Leitura da ata número dezoito, de 31 de Janeiro de 2019. —————— 

Ponto n.º3 - Atribuição de donativo à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas de Fragoso.——————————-——————- 

Ponto n.º4 - Adjudicação da obra de pavimentação da Rua do Freixieiro, em Tregosa. 

Ponto n.º5 - Adjudicação da obra de reparação da pavimentação no ângulo entre a 

Rua das Agras e a Rua Vale do Neiva, em Tregosa.————————————————- 

Ponto n.º6 - Canalização de águas pluviais entre a Rua Vale do Neiva e a Rua da 

Lage, em Tregosa.————————————————-————————————— 

Ponto n.º7 - Aquisição de materiais de construção para a edificação de uma casa de 

banho no Caminho de São Miguel, em Durrães.—————————————————- 

Ponto n.º8 - Pavimentação da Rua dos Castelos, em Durrães.—————————- 

Ponto n.º9 - Construção de muros na zona envolvente à Senhora do Calvário, em 

Tregosa.—————————————————————————————————- 

Ponto n.º10 - Construção de muro no Caminho da Costa, em Durrães.———-——— 

Ponto n.º11 - Organização de passeio a Oliveira do Hospital, para participação na 

festa do queijo e visita ao museu do Azeite.———————————————————- 

Ponto n.º12 - Obras na Rua de Além Rio, com vista a colocação de Ecoponto.——— 

Ponto n.º13 - Construção de rotunda/lágrima no ângulo entre a Rua de Tregosa e a 

Rua Vale do Neiva, em Tregosa.———————————————————————— 

No ponto número um da ordem de trabalhos, o presidente procedeu à leitura do 
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expediente recepcionado desde a última reunião.—————————————————- 

No ponto número dois da ordem de trabalhos, foi lida e submetida a votação a ata 

número dezoito, que foi aprovada por unanimidade. -——————————————-—- 

No ponto número três da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade atribuir 

à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Fragoso 

um donativo de 150,00€ (cento e cinquenta euros), com vista a apoiar o desenvolvimento de 

atividades da mesma.————————————————————————————- 

No ponto número quatro da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade 

adjudicar a Tiago Silva, Unipessoal, Lda, pelo valor de 23.270,00€ (vinte e três mil, 

duzentos e setenta euros) + IVA à taxa em vigor, a pavimentação da Rua do Freixieiro, em 

Tregosa.————————————————————————————————— 

No ponto número cinco da ordem de trabalhos, foi objeto de apreciação a 

adjudicação da obra de reparação da pavimentação no ângulo entre a Rua das Agras e a Rua 

Vale do Neiva, em Tregosa, à empresa Secundino Gonçalves Ferros. Atendendo que o 

secretário desta Junta de Freguesia é familiar do titular da empresa em causa, informou o 

mesmo da existência de impedimento pelo que se ausentou da reunião, de modo a não 

participar na votação. Após o abandono do local do Secretário, Joaquim Gonçalves Ferros, 

os demais membros desta Junta de Freguesia por unanimidade dos presentes, adjudicaram 

esta obra à empresa Secundino Gonçalves Ferros, pelo valor de 1,550,00€ (mil e quinhentos  

e cinquenta euros) + IVA à taxa em vigor. Finda a votação, o Presidente da Junta autorizou 

que o Secretário retomasse o seu lugar e funções.—————————————————- 

No ponto numero seis da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade 

proceder à colocação de estruturas que permitam a canalização das águas pluviais que, de 

momento, circulam livremente entre a Rua Vale do Neiva e a Rua da Lage, em Tregosa.—— 

No ponto número sete da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade adquirir 

os materiais de construção necessários para a construção de uma casa de banho no Caminho 

de São Miguel, em Durrães.—————————————————————————- 

No ponto numero oito da ordem de trabalhos, foi aprovado por unanimidade solicitar 

orçamentos para a pavimentação da Rua dos Castelos, em Durrães.——————————- 

No ponto número nove da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade 

solicitar orçamentos para a construção dos muros da zona envolvente à Capela da Senhora 

do Calvário, em Tregosa.——————————————————————————— 

No ponto número dez da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade 
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solicitar orçamentos para a construção de muro no Caminho da Costa, em Durrães.———— 

No ponto número onze da ordem de trabalhos, a convite da Câmara Municipal de 

Oliveira dos Hospital, foi deliberado por unanimidade organizar um passeio a Oliveira do 

Hospital, para participação na Festa do Queixo e visita ao Museu do Azeite, a inaugurar por 

altura destas festas, com o objetivo de apoiar os prejuízos causados pelos incêndios.———- 

No ponto número doze da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade 

solicitar orçamentos com vista a uma intervenção na Rua de Além Rio, em Tregosa, para 

criação de um espaço destinado à colocação de Ecoponto e contentores do lixo, bem como 

corrigir o meca que se encontra danificado.———————————————-————- 

No ponto número treze da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade 

construir uma rotunda/lagrima na zona de intersecção entre a Rua de Tregosa e a Rua Vale 

do Neiva, em Tregosa, de acordo com projeto desenvolvido pelo Gabinete de Mobilidade da 

Câmara Municipal de Barcelos.————————————————————————- 

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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