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UNIÀO DAS FREGUESIAS DE ALVADoS E ALCARIA

Município de Porto de Mós

Atan"9 -202I/2025
----------Âos quatro de maio de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta minutos,

teunitam-se na sede da Fteguesia da União das Freguesias de Àlvados e Àlcaria, na Rua Vale do

Bispo, em Alvados, Sandta Maria da Silva Nlartins, Pedto da Conceiçào Varatoio e Paulo Jotge

N'Ielo dos Santos, na quaüdade respectivamente de Presidente, Pdmeiro Vogal e Segundo Vogal

da Junta de Freguesia da Uniào das F.reguesias de Alvados e Âlcaria, com a seguinte ordem de

trabalhos:

Primeiro Ponto: Attibuicào do donativo à Banda Recreatir-a Portomosense;-

--------S"gundo Ponto: Contratação de um assistente operacional;------------

--------Terceito Ponto: Parecer favorável para a Pror.a BTT Ultramaratona Pão de IClo;---------

--------Quarto Ponto: Prova 17 km Serra d',Ure;-----------

--------Quinto Ponto: Fesra da Espiga.

Âberta a sessão, no âmbito do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Executjvo

decidiu atdbuir cem euros à Banda Recreativa Portomosense pelos seus duzentos e catorze

anos de existência;

--------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos o Executivo decidiu avançar

para a conttatação de um novo assistente operacional, dada a dificuldade em dar resposta às

necessidades da freguesia, que tem uma grande dimensão pàr^ apenas um funcionário.----

No que concerne ao ponto ttês o Executivo deu parecer favorár.elpara a prova de BT'T

Ulttamaratona Pào de IClo que se realtzou a vinte e um de maio de dois mil e vinte e dois.-------

--------Dando cumprimento ao ponto quatro da ordem de trabalhos o E,xecutivo participou, na

entrega de prémios na Prova dos 17 km Serra de .\ire.---
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--------Relativamente ao qúnto ponto da ordem de trabalhos o Executivo apoiou a Festa da

Espiga com a colaboração do funcionârio na montagem do espaço.----

--------Nada mais havendo a tÍatat, foi encerada a sessão da qual se lavrou a presente acta e que

depois de lida em voz altavat ser assinada pelos presentes.

Presidente

Secretário

Tesoureiro

2

RuaValedoBispo,no49 2480-032Alvados - Te|.244449577/244470398 - N. Contribuínte:510834272

E-mail: freouesia-alvadosealcaria@hotmail.com - https://www.alvadosealcaria.pt


