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INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA 

Sessão Ordinária de 30 de Abril de 2015  

 
Dando cumprimento ao disposto na alínea o), do Ponto 1, do artigo 17º da Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, informamos do seguinte: 

1. Tem esta Junta continuado a efetuar trabalhos de limpeza dos caminhos 

públicos e espaços verdes da freguesia; 

2. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos; 

3. Foi feita uma visita a algumas famílias carenciadas de Seixas com a Snra. 

Vereadora Ana São João para verificar, no local, o estado de algumas 

residências em precárias condições de salubridade. 

4. Foi efetuada uma visita às obras a decorrer em Seixas pelo Snr. Presidente 

da Câmara Municipal e o executivo da Junta. 

5. Fez-se a plantação de árvores na floresta de seixas junto com Vilar de 

Mouros no dia 11 de Março. 

6. Reunimos com a Câmara Municipal para organizar a participação de Seixas 

na Feira Medieval de Caminha; e 

7. Depois convocaram-se as instituições de Seixas para fazerem parte da Feira 

Medieval de Caminha. Fazer um estandarte medieval e participação nos 

cortejos da população de Seixas entre outras coisas. 

8. Fez-se um levantamento, junto com o Snr. Presidente da Câmara Municipal 

para as obras a efetuar em 2015. 

9. Temos acompanhado a obra da ecovia na Marginal de Seixas. 

10. Fizemos um arranjo urbanístico na Senhora da Consolação em Coura; 

11. Em colaboração com a Câmara Municipal realizou-se mais uma fase da 

limpeza do campo de futebol; 

12. Foi feito o arranjo nos muros junto ao Abel Jorge para conseguir retirar a 

água da Travessa das Faias; 
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13. No dia 28 de Março fez-se uma reunião com os jovens da freguesia para 

debater os assuntos de Desporto, cultura e lazer. 

14. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 8.224,00. 

Com os melhores cumprimentos. 

Seixas, 12 de Junho de 2014 

 

 


