
 

 

 

Junta de Freguesia de Bordeira 
 

  Acta nº 1 da Reunião ordinária da Junta de Freguesia de 

Bordeira do dia 16/01/2014 

 
Aos dezasseis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze, na povoação da 

Bordeira, no edifício - Sede da Autarquia, na sala de reuniões, compareceram para 

realizar uma reunião extraordinária, formalmente convocada, os seguintes membros 

da Junta de Freguesia: João Paulo da Encarnação Santos, como presidente, Manuel 

Seromenho Marreiros, como secretário, José Francisco da Conceição Estevão como 

tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ABERTA A REUNIÃO:------------------------------------------------------------------------ 

Sendo vinte e uma horas, estando todos os membros presentes como já se registou, o 

presidente declarou aberta a reunião.---------------------------------------------------------- 

Leitura da acta da reunião anterior, aprovada por unanimidade.--------------------------- 

ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1-APRECIAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA:------------------------------------- 

Análise do requerimento apresentado pelo senhor José Carlos Seromenho, foi 

verificado que o espaço requerido não se encontra em jurisdição da Junta de freguesia, 

tendo sido deliberado por unanimidade que o requerimento segue para a Câmara 

Municipal de Aljezur para resolução final, uma vez que o referido espaço é da tutela da 

câmara municipal de Aljezur, posto isto vai ser informado o requerente da 

deliberação.----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: - ------------------------------------------ 

O Presidente da Junta informou sobre o conteúdo, da reunião com a Associação da 

Rota Vicentina, a referida Associação veio através desta reunião, pedir apoio para uma 

eventual manutenção da Rota, devido à falta de conteúdo da proposta e falta de 

consenso de ambas as partes, ficou decidido o agendamento de novas reuniões afim de 

melhoramento de proposta e uma eventual participação efetiva na manutenção do 

percurso da Rota Vicentina.-------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – OBRAS:------------------------------------------------------------------------------- 

Foi proposto pela Câmara municipal de Aljezur um levantamento para melhoramento 

dos arruamentos da Carrapateira.--------------------------------------------------------------- 

O levantamento já foi efetuado no terreno e irá ser entregue aos técnicos Municipais 

para elaboração do Caderno de encargos e execução das respetivas obras.-------------- 

Ponto 4 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA:-------------------------------------------------------- 

Foi aprovado por unanimidade que irá ser pedido orçamento à EDP. Com a finalidade 

de iluminação Pública na Igreja da Carrapateira e espaços envolventes.----------------- 

Ponto 5- Foi analisado a proposta de restauração da Igreja da Bordeira, elaborado pela 

Associação de defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, foi 

deliberado que irá ser agendada uma reunião com a Câmara Municipal de Aljezur, 

Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur e com o 

Pároco de diocese de Aljezur.------------------------------------------------------------------- 



 

 

No período aberto ao público, não houve qualquer intervenção por parte deste.---------------- 

APROVAÇÃO DA ATA: - depois de lida em voz alta na presença de todos, a Junta deliberou, 

por unanimidade, aprovar a ata.-------------------------------------------------------------------------- 

Votação: - todas as votações foram tomadas nominalmente.---------------------------------------- 

ENCERRAMANTO da reunião. – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo o Senhor 

Presidente foi encerrada a reunião, eram vinte e três horas, e dez minutos, e se lavrasse a 

presente ata que eu, Manuel Seromenho Marreiros, secretário da Junta de freguesia a redigi e 

subscrevo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada  em      /      / 

 

O Presidente da Junta 

 

O secretario _ 

 

O tesoureiro- 

 

 

 

 
 


