JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 23/2019
Aos trinta dias do mês de Maio 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. Seguiu a
reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:———————————————————
Ponto n.º1 - Informações e leitura do expediente.——————————————Ponto n.º2 - Leitura da ata número vinte e um, de 26 de Abril de 2019. —————Ponto n.º3 - Apreciação e votação da adoção de diligências legais com vista à
pavimentação do Caminho do Fojo, em Durrães.—————————————————Ponto n.º4 - Apreciação e votação da atribuição de um donativo à Associação Tertúlia
Barcelense.————————————————————————————————Ponto n.º5 - Apreciação e votação da atribuição de um donativo à Fábrica da Igreja
de Santa Maria de Tregosa, para a Festa do Senhor.————————————————
Ponto n.º6 - Apreciação e votação da proposta de apoiar financeiramente a viagem a
Fátima, organizada pela Associação Futebol Clube Lírio do Neiva, a todas as pessoas com
mais de 65 anos.—————————————————————————-—————
Ponto n.º7 - Apreciação e votação da adoção de diligências legais com vista à
construção de um muro de suporte de terras da Rua da Devesa, em Tregosa.——————Ponto n.º8 - Apreciação e votação da colocação de sistema de rega automático no
jardim existente no ângulo entre a Rua das Agras e a Rua Vale do Neiva, em Tregosa.———
Ponto n.º9 - Apreciação e votação da colocação de sistema de rega automático no
jardim existente na Rua do Ribeiro, em Durrães.—————————————————Ponto n.º10 - Apreciação e votação da autorização de despesas relacionadas com o
dia da Freguesia.——————————————————————————————Ponto n.º11 - Apreciação e votação da atribuição de apoio financeiro às associações
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No ponto número um da ordem de trabalhos, o presidente procedeu à leitura do
expediente recepcionado desde a última reunião.—————————————————No ponto número dois da ordem de trabalhos, foi lida e submetida a votação a ata
número vinte e um, que foi aprovada por unanimidade. -———-———————————
No ponto número três da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade adotar
as diligencias legais necessárias para a pavimentação da Rua do Fojo, em Durrães.————
No ponto número quatro da ordem de trabalhos, foi objeto de apreciação a atribuição
de um donativo à Associação Tertúlia Barcelense. Foi deliberado por unanimidade atribuir a
esta associação um donativo de 300,00€.————————————————————No ponto número cinco da ordem de trabalhos, foi objeto de apreciação a atribuição
de um donativo à Fábrica da Igreja de Santa Maria de Tregosa, para apoiar a realização da
Festa do Senhor. Foi deliberado por unanimidade atribuir um donativo de 250,00€.————
No ponto número seis da ordem de trabalhos, foi objeto de apreciação a proposta de
apoiar financeiramente a viagem a Fátima, organizada pela Associação Futebol Clube Lírio
do Neiva, a todos os participantes com mais de 65 anos. Esta proposta foi aprovada por
unanimidade.———————————————————————————-————No ponto número sete da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade adotar
as diligencias legais necessárias para a construção de um muro de suporte de terras na Rua
da Devesa, em Tregosa.———————————————————————————No ponto número oito da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade adotar
todas as diligências necessárias para colocação de sistema de rega automática no jardim
existente no ângulo entre a Rua das Agras e a Rua Vale do Neiva, em Tregosa.—————No ponto número nove da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade adotar
todas as diligências necessárias para colocação de sistema de rega automática no jardim
existente na Rua do Ribeiro, em Durrães.———————————————-—————No ponto número dez da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade
autorizar as despesas relacionadas com o dia da Freguesia, nomeadamente :——————a) Despesas relacionadas com o momento de homenagem;——————————b) Despesas relacionadas com o almoço;—————————————————c) Despesas relacionadas com a animação;————————————————d) Despesas relacionadas com o sistema de som.——————————————
No ponto número onze da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a atribuição dos seguintes apoios financeiros às associações da União de
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Freguesias de Durrães e Tregosa:———————————————————————a) Escola Sénior: 1.000,00€.—————-—————————————————
b) Associação Futebol Clube Lírio do Neiva: 1.500,00€———————————c) Casa do Povo de Durrães: 1.000,00€——————————————————
d) Comissão de Festas de São Lourenço de Durrães: 600,00€—————————e) Guias de Durrães: 250,00€——————————————————————
f) Associação Desportiva e Cultural de Tregosa: 1.000,00€——————————g) A Mó: 1.000,00€——————————————————————————
h) Grupo Folclórico de Tregosa: 1.500,00€————————————————i) A Torgo: 2.500,00€—————————————————————————
j) Comissão de Festas da Senhora do Calvário: 600,00€———————————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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