
3ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, dia  de 21 de Setembro de 2019 

Atividade desenvolvida pela Junta neste período. 

1- Ecofreguesia 2018 estamos a limpar as ribeiras a concurso para ganhar 

novamente este concurso este ano. 

2- O quiosque “ INFORAMINHO” esteve  no miradouro este verão fui utilizado 

pela comissão de festa do ano que vem foi um sucesso era o que pensamos sobre  

afluência ao local so tivemos problemas em arranjar pessoas para la trabalhar la. 

 

3- Já caiamos os muros  da  freguesia , antes da procissão para o nosso verão ficar 

mais bonito. vamos continuar a caiar os chafarizes e abrigos de passageiros 

quando o mestre vier. 

4- Chuvas de 16 de Junho tivemos muito estragos já vieram ver tudo e aguardamos 

conclusões, a maquina da CMAH vai vir fazer   limpezas de caminhos e zonas 

afetadas e poços Estamos a espera da maquina cmah ficamos para o fim porque 

fizemos questão de ser o veredas a vir com ela. 

5- Já recebemos as o dinheiro das candidaturas da DROAP para este ano 

6- o Dia da freguesia  correu muito bem foi dos melhor anos tivemos animação a 

EMILY Pontes. Foi um sucesso 

7- inauguração da videoteca correu muito bem foram uns dias em que o raminho 

esteve em quase todos os canais de tv muita promoção ao Raminho 

8- Sábado da Festa do Raminho tivemos o espetáculo das Comedias do porto Judeu 

promovido pela junta e sociedade ,foi muito bonito para angariação de fundos 

para as novas cadeira da sociedade.  a angariação de fundos correu bem o 

importante foi ajudar a sociedade na promoção na troca de cadeiras. 

9- A nossa festa foi mais uma vez um sucesso agradecemos os mordomos . 

10- O ano Letivo da escola do Raminho Começou bem vamos continuar a 

fornecer transporte a todos. 

11- Vamos apoiar a equipa de futebol nas inscrições do inatel 

12- Temos vários muros acidentados pela freguesia vamos ter de os resolver. 

13- Vamos ter que substituir o wifi na totalidade por estar antigo e avariado. 

14- Tivemos varia lâmpadas avariadas no raminho. foi preciso reclamar com a 

eda para a sua substituição 

15- Multibanco com problemas pela festa do Raminho teclado vandalizado. 

16- Obras publicas apoios vários pedidos contrataram uma empresa para pintar as 

linhas tracejadas  e passadeiras. da estrada regional 

17- Renovamos para os  5 elementos dos programas de ocupacionais por mais 6 

meses nesta freguesia. 

18- Vamos ter visita do presidente da camara a 10 de outubro 

 


