
 

 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SALZEDAS 

25 DE JANEIRO DE 2022 

Data: Vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e dois ------------------------------------------------ 

Local: Edifício sede da freguesia --------------------------------------------------------------------------- 

Eram dezassete horas quando, no uso de competências próprias, o presidente de junta de freguesia 

de Salzedas, verificando a existência de quórum, deu início à reunião pública desse  órgão, 

dirigindo os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião iniciou-se com a presença de: ------------------------------------------------------------------- 

-Presidente: Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo ----------------------------------------------------- 

-1ª vogal: Cátia Alexandra Pereira Custódio -------------------------------------------------------------- 

-2ª vogal: Maria Aldina Sousa Mendes --------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Correspondência --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente divulgou a correspondência recebida entre o dia 21 de dezembro de 2021 e o dia 25 

de janeiro de 2022.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram passados 8 atestados no mesmo período de tempo. ---------------------------------------------- 

Iluminação em Meixedo ------------------------------------------------------------------------------------ 

O presidente manifestou vontade de prolongar a iluminação de Meixedo através da Estrada 

Nacional, até ao Miradouro da Santa Bárbara. ------------------------------------------------------------ 

Ponto de encontro social na Vila Pouca ----------------------------------------------------------------- 

Foi sugerida pelo presidente a colocação de um banco de madeira no Largo da Vila Pouca, bem 

como a substituição da rede danificada no local. --------------------------------------------------------- 

 



Alteração de ordenado de funcionária da freguesia -------------------------------------------------- 

O presidente propôs o aumento do ordenado da funcionária Conceição Almeida para €35,00 por 

dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apoio Centro de Dia ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi proposto pelo presidente o reforço do apoio ao Centro de Dia, sob a forma de pagamento de 

subsídio de alimentação de uma funcionária. -------------------------------------------------------------- 

Carnaval de Meixedo ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Decidiu-se dar apoio logístico e incentivar a realização do tradicional carnaval em Meixedo. ---- 

Trilhos de Cister --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estabeleceu-se um trilho em Meixedo, e um trilho na Murganheira, com percurso definido. A 

secretária sugeriu a criação de mais um trilho na Murganheira e mais um trilho em Meixedo.  

Parque Infantil de Meixedo -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi decidido avançar com a criação de desenho do futuro parque infantil de Meixedo, com o apoio 

da Câmara Municipal de Tarouca (CMT). ----------------------------------------------------------------- 

Museu da Cultura -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mostrou-se vontade de reunir com o vice-presidente da CMT para abordar a possibilidade de 

criação de um museu da cultura na nossa freguesia, com o apoio da mesma, após a cedência de 

um espaço pelo cidadão José Abílio Marques Pereira. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Ata da reunião realizada no dia 21 de dezembro de 2021 ------------------------------------------- 

Deliberação: aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

Caminho das Fontainhas em Meixedo ------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação de orçamento para requalificação do caminho das Fontainhas em Meixedo 

pela Lamigrup (30€/hora) e Micael Pestana (35€/hora), resolveu-se a atribuição do serviço à 

empresa Lamigrup, pelo valor de €30,00 por hora. ------------------------------------------------------- 

Apoio Grupo Coral de Salzedas --------------------------------------------------------------------------- 

Após leitura do ofício entregue pelo senhor padre Adriano Assis, com o plano de atividades do 

Grupo Coral de Salzedas, foi ponderado o apoio financeiro do mesmo, com €50,00 mensais. ---- 



PERÍODO DE INTERVENÇÃO E DE ESCLARECIMENTO DO PÚBLICO 

Houve a comparência do senhor padre Adriano Assis, com quem foram abordados diferentes 

assuntos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Restaurante “O Forno” ------------------------------------------------------------------------------------- 

Com o objetivo de aumentar a atividade deste negócio local, existe a motivação por parte do 

pároco e da Junta de Freguesia, de reunir com o atual gerente – Jorge Carreira – de forma a avaliar 

o contrato e verificar a possibilidade de melhorar a mesma atividade. -------------------------------- 

Sala de Meixedo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O pároco aceitou ceder a sala para a instalação da mesa de voto das Eleições Legislativas de 2022. 

Capela de Santa Marinha – reparação das telhas ----------------------------------------------------- 

Para a reparação das telhas da capela de Meixedo foi acordado o fornecimento das telhas novas 

por parte da Junta de Freguesia, sendo a mão de obra responsabilidade da comissão financeira da 

paróquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupo Comunitário e Social ------------------------------------------------------------------------------- 

O pároco apresentou a ideia de criar um grupo inter-geracional, sem qualquer ligação religiosa, 

com o objetivo de dinamizar a população da freguesia. -------------------------------------------------- 

Todas as deliberações desta reunião foram votadas sob a forma nominal.  

Não havendo mais nada a tratar, foi pelo presidente da Junta de Freguesia encerrada a reunião às 

20 horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada de acordo com o disposto no nº 2 

do Artigo 57º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------- 

Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo 

_________________________________________ 

Cátia Alexandra Pereira Custódio 

_________________________________________ 

Maria Aldina Sousa Mendes 

_________________________________________ 

 

 


