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INFORMAÇÃO do PRESIDENTE 
relativa ao período de 

01-04-2018 a 15-06-2018 
 
 
 
Exmo.(a) Membro da Assembleia de Freguesia de Labruja, 
 
 
No período compreendido entre o dia 01 de Abril de 2018 e o dia 15 de Junho de 2018, 
destacaram-se as seguintes deliberações desta Junta de Freguesia: 
  
 

� Aquisição de várias placas de identificação toponímica; 

� Aprovação e apoio na Caminhada Solidária pela Liga Portuguesa Contra o Cancro 

organizada pelo Grupo de Jovens desta Freguesia; 

� Aprovação da empreitada de limpeza da rede viária entre a Sra. dos Caminhos à Igreja 

Paroquial e áreas circundantes (Cemitério e Parque de Lazer); 

� Adjudicação de empreitada de conservação, limpeza e arranjo da Rua de S. João 

D’Agrova e criação de valetas para escoamento de águas da mesma rede viária;  

� Aprovado o pedido da Confraria do Senhor do Socorro, para apoio na regularização do 

piso do parque de estacionamento sito junto à Rua de S. João D’Agrova; 

� Aprovada cedência de material lenhoso à Confraria do Senhor do Socorro, na sequência 

dos trabalhos de limpeza da via municipal M522; 

� Adjudicado serviço de manutenção mecânica ao trator desta autarquia; 

� Comparticipação na aquisição de plantas para o jardim do Santuário do Senhor do 

Socorro;  

� Colaboração financeira à Associação de Pais do Jardim de Infância para apoio à época 

balnear 2018; 

� Apoio financeiro à Associação Desportiva os Limianos na organização do VIII Torneio de 

Futebol 7;   
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Para além destas deliberações, esta Junta de Freguesia neste período levou a efeito várias 

iniciativas e ações, das quais se destacam: 
 

� Representação desta Autarquia em diversas inaugurações e Cerimónias oficiais de 

abertura de eventos promovidos pelo Município de Ponte de Lima;  

� Várias reuniões com a Associação Florestal do Lima no sentido de definir as prioridades 

na limpeza da rede viária florestal; 

� Diversos contactos com o ICNF e APA a solicitar o corte de árvores e vegetação em zonas 

tuteladas por estas entidades;  

 

 

Situação Financeira: 

 

Saldo à data de 31-03-2018 ------------------------------------------------- 6.686,75 € 

Receitas arrecadadas -------------------------------------------------------- 22.490,49 € 

Despesas pagas -------------------------------------------------------------- 9.545,28 € 

 

Saldo à data de 15-06-2018 -------------------------------------------------- 19.631,96 € 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Labruja, 15 de Junho de 2018 

   O Presidente da Junta, 

______________________________________________ 
(José Alberto Sousa da Cunha Nunes) 


