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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZOITO =============================================================  

ACTA N.º 3 

========== Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na 

sede da Junta de Freguesia de Caria, a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, 

conforme convocatória previamente enviada a todos os membros.------------------------------------ 

----- A sessão teve o seu início pelas dezassete horas e trinta minutos, tendo a mesa sido 

presidida e secretariada pelo presidente da junta de freguesia, Jorge Nuno Rocha 

Nascimento, por impedimento da respetiva presidente da assembleia e por sua indicação.---- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência dos deputados, Dina Teresa Lemos Andrade e 

Cátia Cristina Andrade, tendo as mesmas justificado a respetiva ausência.------------------------- 

----- Após a leitura da acta da sessão ordinária, realizada em catorze de abril do ano de dois 

mil e dezoito, a mesma foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------- 

----- De seguida, entrou-se no período “ Antes da Ordem do Dia”, tendo o Sr. Presidente da 

Junta questionado os presentes se algum teria algum assunto a debater, tendo obtido 

resposta negativa, entrou-se no período da ordem do dia. ---------------------------------------------- 

----- Ponto único, “ Assuntos de interesse da Freguesia”--------------------------------------------------  

Relativamente a este ponto da agenda, o Sr. Presidente da Junta tomou a palavra para 

proceder às explicações necessárias relativas ao processo de furto e reparação da viatura 

da Junta de Freguesia e passou a explicar: relativamente ao processo judicial o mesmo foi 

arquivado, uma vez que após as diligências e as respetivas averiguações efetuadas pelos 

agentes da autoridade, transmitiram ao então presidente da Junta de Freguesia, Sr. 

Armando Mota, que casos destes são de difícil resolução e raramente são encontrados os 

culpados, como consta no relatório do processo em causa. Quanto á reparação do veículo 

foi efetuado através da companhia de seguro.-------------------------------------------------------------- 
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Foi comunicado aos deputados presentes que a água do regadio de Caria iria entrar em giro, 

ficando por isso suspensas as designadas horas de vela, entende o executivo que desta 

forma a água de rega é distribuída de forma mais equitativa, tendo os regantes as mesmas 

oportunidades para regar os seus terrenos. ------------------------------------------------------------------ 

O deputado Angelo Pina dos Santos, solicitou a palavra para pedir que fosse reparado e 

limpo o caminho agroflorestal que liga Granja do Paiva a Pera Velha. 

O deputado Adolfo Pereira Cardoso solicitou a palavra e pediu igualmente que fosse 

arranjado o a caminho da damboa.----------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente informou todos os presentes que relativamente às solicitações efetuadas 

pelos deputados em questão, o executivo irá esforçar-se para que se possam reparar os 

caminhos tão breve quanto possível. -------------------------------------------------------------------------- 

     ----- Nada mais havendo a tratar, o presidente da Junta de Freguesia agradeceu a 

presença de todos, encerrando a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada nos termos da lei.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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