
 

_____________________________________________________________________________
_________________ 

Junta de Freguesia de Montes da Senhora - Largo do Patacão, 6150-123 Montes da Senhora 
Telf:274833099 E-mail: geral@jfmontesdasenhora.pt 

 

 

ATA Nº 6/2022 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

dezoito horas, reuniram na Sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, o 

executivo, sob a presidência do Senhor Presidente Nuno Filipe Antunes Fernandes, 

e com a presença dos senhores Vanessa Sofia Gonçalves Marques e António 

Manuel Ribeiro, Secretário e Tesoureiro, respetivamente, para discussão e 

deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos. --------------- 

 

1 – Informações do Presidente ----------------------------------------------------------- 

2 – Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------ 

 

1. O Presidente da Junta deu a conhecer ao restante executivo algumas obras 

realizadas e/ou em processo de realização, nomeadamente, o arranjo de caminhos 

vicinais, sito em, Chão do Galego e Ferraria. -------------------------------------------- 

Foi dado apoio por parte da JF à recolha de bens essenciais para enviar para a 

Ucrânia, bem como foi realizada a entrega dos mesmos nos Bombeiros Voluntários 

de Proença-a-Nova. Foi também dado apoio no acolhimento a uma família 

refugiada ucraniana na aldeia de Montes da Senhora. ---------------------------------- 

2. O membro do executivo António Manuel Ribeiro esteve presente numa reunião 

na Câmara Municipal com o Eng. Daniel Farinha, para ajudar na toponímia dos 

prédios urbanos da aldeia de Rabacinas. ------------------------------------------------- 

Deu também apoio à colocação de eletricidade e de água numa habitação em 

Rabacinas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram realizados os pagamentos pendentes até à data. -------------------------------- 

Após serem tratados os assuntos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrados 

os trabalhos desta reunião, da qual, eu Vanessa Sofia Gonçalves Marques, 

Secretária, redigi, informatizei e subscrevo a presente a ata, que vai ser assinada 

pelos membros da Junta de Freguesia presentes. ---------------------------------------- 
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O Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Montes da Senhora 

 

O Presidente ___________________________________________ 

O Secretário ___________________________________________ 

O Tesoureiro___________________________________________ 

 


