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Reunião Extraordinária de 13 de outubro de 2021

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 13 de Outubro de 2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Início de Reunião: vinte horas

Encerramento: vinte e uma horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Extraordinária de 13 de outubro de 2021

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Função de Secretário e tesoureiro da Junta de Freguesia de Frechas
O Presidente da Junta de Freguesia, José Carlos Teixeira, informou, tal como previsto na Lei 169/99 de 18 de
Setembro, competia-lhe atribuir os cargos aos Vogais da Junta de Freguesia, assim, ao Vogal António Alceu
Pinto Capela, são-lhe atribuídas as funções de Secretário, ao Vogal Maria Goreti Reis Fernandes
Rodrigues, são-lhe atribuídas as funções de Tesoureiro, sendo as respectivas atribuições e competências as
previstas na Lei 169/99 de 18 de Setembro. 
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Nomeação do Substituto Legal do Presidente
O Presidente da Junta de Freguesia informou que, na falta ou impedimento, nomeia seu substituto legal, o Vogal
Secretário, António Alceu Pinto Capela. 
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Assinaturas para movimento de conta
Por unanimidade dos três elementos presentes, foi decidido que para movimento da conta 40298476914 da
Caixa de Crédito Agrícola de que a Junta de Freguesia é titular, seja apenas necessária a assinatura de dois
elementos do executivo da Junta de Freguesia.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Horário de funcionamento do expediente
Por unanimidade dos três elementos presentes, foi decidido o seguinte horário de expediente:
Secretaria: Segunda-feira, Terça-feira, Quinta-feira e Sexta-feira em Frechas, das 9:00 horas às 12:30 horas,
Quarta-feira em Vale da Sancha das 10:00 horas às 12:00 horas. Todas as tardes Segunda-feira, Terça-feira,
Quarta-feira, Quinta-feira e sexta-feira no Posto dos Correios no Cachão das 14:00 horas às 17:30 horas. 
Executivo: Quarta-feira das 19:00 horas às 20:00 horas.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Reuniões do Executivo da Junta de Freguesia
Por unanimidade dos três elementos presentes, foi acordado que terá uma reunião mensal, ocorrendo esta
sempre na última Quarta-feira de cada mês, a qual é aberta ao público. -
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Delegação de competências - Aquisição de bens e serviços
Nos termos do n.º 2 dos artigos 18 e 29 do Decreto- Lei 197/99 de Junho, conjugado com o disposto da alínea i)
do n.º 1 do artigo 38 da Lei 169/99, republicada pela Lei 05A/2002 de 11 de Janeiro de 2002., ao Presidente da
Junta de Freguesia são delegadas competências para proceder à aquisição de bens e serviços, bem como
autorizar obras ou reparações por administração directa, até ao montante de €5.000,00 (cinco mil euros). 
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Balanço das contas da Junta de Freguesia
Os três elementos da Junta de Freguesia, após consulta dos diversos documentos, constataram que o saldo
contabilístico existente na conta da Caixa de Crédito Agrícola é de €5.610,64 (cinco mil seiscentos e dez euros e
sessenta e quatro cêntimos) - saldo esta à data de 10/10/2021, data da tomada de posse deste executivo. ----
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Despesas de representação
Por unanimidade dos três elementos do executivo, foi aprovado o valor de €150,00 (cento e cinquenta euros),
para despesas de representação do Presidente da Junta de Freguesia.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte
e uma horas. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.
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Frechas, 13 de outubro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 29 de outubro de 2021

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 29 de Outubro de 2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Início de Reunião: dezassete horas

Encerramento: vinte horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 29 de outubro de 2021

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
APROVAÇÕES:
1- Foi solicitado à junta de freguesia um donativo para a reconstrução de uma casa que ardeu parcialmente na
freguesia das Aguieiras, o qual se transcreve e anexa o email recebido no dia 08/10/2021:
"Exmos Senhores Presidentes de Junta:
 Eu: Manuel Maria Nogueira Fontes, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia das Aguieiras, conselho de
Mirandela, venho expor a V.Exas o seguinte:
Como já é do vosso conhecimento ardeu uma parte de casa na nossa freguesia, na anexa de Maria Gins. Ficando esta
família com carência económica para poder fazer a reconstrução da casa. Venho por este meio solicitar a todas as Juntas
de Freguesia um apoio de 100 tijolos (100,00€ euros)) para entre todos podermos ajudar esta familia. Agora foi na nossa
freguesia, amanhã poderá ser na vossa. Envio em anexo, NIB da conta para que possam fazer os vossos donativos, assim
como fotos do que restou. 
Um bem haja a todos.
  Aguieiras, 7 de Outubro de 2021
 O Presidente da Junta de Freguesia 
  Manuel Maria Nogueira Fontes "
DELIBERAÇÃO: O executivo da junta de freguesia tomou conhecimento e por unanimidade deliberou aprovar o
donativo no valor de €100,00 (cem euros), o mesmo foi feito por transferência bancária para a respectiva conta
que nos foi solicitada, em que se anexa o  comprovativo de pagamento, para ajuda da reconstrução da
habitação em causa. 
2- O executivo da junta de freguesia decidiu por unanimidade celebrar um contrato de prestação de serviços
pelo período de 12 meses com o Sr. Luís Filipe Mendes Rodrigues, para exercer as funções de cantoneiro de
limpeza.
DELIBERAÇÃO: Celebrar o contrato de prestação de serviços entre as partes intervenientes.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
RECEBIMENTOS:
- Recebeu-se o valor de €185,00 (cento e oitenta e cinco euros) em numerário da renda do Bar do rio referente
ao mês de Outubro/21;
- Recebeu-se da Câmara Municipal de Mirandela o valor de €2817,00 (dois mil oitocentos e dezassete euros)
apoio à junta de freguesia mês de Outubro/21;
- Recebeu-se do IEFP o valor de 210,63 (duzentos e dez euros e sessenta e três cêntimos), último reembolso da
candidatura 353/CEI+/21.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
PAGAMENTOS:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da conta da CCA:
- Distrimirandela o valor de €317,00 (trezentos e dezassete euros) factura 418, gasóleo/ gasolina para as
máquinas na limpeza das ruas;
- Ferragens do Tua o valor de €231,95 (duzentos e trinta e um euros e noventa e cinco cêntimos), facturas 4666
e 4913, vários materiais;
- Freguesia das Aguieiras o valor de €100,00 (cem euros) donativo que esta junta de freguesia deliberou
atribuir para a reconstrução de uma habitação que ardeu;
- CCRCachão o valor de €100,00 (cem euros) subsidio mensal que é atribuído a esta associação referente ao
mês de Outubro/21;
- ACRVale da Sancha o valor de €100,00 (cem euros) subsidio que é atribuído trimestralmente a esta
associação referente aos meses de Jul/Ago e Set/21;
- Membros da Assembleia de Freguesia o valor total de €165,36 (cento e sessenta e cinco euros e trinta e seis
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cêntimos), Anabela Gonçalves, José Rodrigues, Luisa Pavão, Sandra Seixas, Armando Rodrigues e Alípio Pires;
- Trilhos e desníveis, LDA o valor de €4134,00 (quatro mil cento e trinta e quatro euros) factura 1/50, limpeza e
compostura de aceiros  em Vale da Sancha;
- MCGAD o valor de €504,09 (quinhentos e quatro euros e nove cêntimos) factura 15/42289, reparação de
roçadoras e material consumível;
- Calos Cerdoura- Comércio de Pneus e acessórios, Unip. Lda o valor de €323,29 (trezentos e vinte e três
euros e vinte e nove cêntimos) factura 1/1322 , revisão da carrinha e colocação de dois pneus novos no eixo
dianteiro na carrinha da junta de freguesia para ir à inspecção.
Foi pago em numerário:
- Restaurante o Goiano o valor de €57,30 (cinquenta e sete euros e trinta cêntimos) almoço que a junta de
freguesia ofereceu aos colaboradores da  CLDS Mirandela e a GNR no dia que andaram a efectuar o apoio aos
idosos da freguesia.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte
horas. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Frechas, 29 de outubro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 30 de novembro de 2021

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 30 de Novembro de 2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Início de Reunião: dezassete horas

Encerramento: vinte horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 30 de novembro de 2021

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
1-PROPOSTA
O executivo da junta de freguesia por unanimidade dos três elementos presentes deliberou propor:
"Ordenamento do Território - Sinalização de Trânsito"  a qual se transcreve:
"2021/4 PROPOSTA 
 O executivo da Junta de Freguesia de Frechas vem propor o seguinte: 
 ASSUNTO: Ordenamento do Território – Sinalização de trânsito Referente ao ponto 2 da Assembleia de
Freguesia: 
 2.1- Colocação de um espelho parabólico no Bairro Social do Cachão, Rua N, junto à Variante Sul - Cachão 
 2.2- Colocação de um espelho parabólico na Estrada Municipal 1095 com o cruzamento do Beco São Gonçalo –
Vale da Sancha 
 2.3- Colocação de um espelho parabólico no cruzamento da Rua Tua na transversal da Rua da Palma -
Frechas 
 Frechas, 30 de novembro de 2021 "
Deliberação: A proposta foi aprovada pelos membros do executivo, a mesma vai ser submetida à aprovação da
assembleia de freguesia.
2-INFORMAÇÃO:
O Sr. Presidente da junta de freguesia depois de ter tomado conhecimento da penhora da Igreja Paroquial do
Cachão, a qual foi encerrada pela agente de execução no dia 17 de novembro de 2021, tomou todas as
diligências necessárias para que a situação fosse desbloqueada e assim a população do Cachão continua-se a
usufruir do seu local de culto. 
Esta penhora deve-se a uma dívida que a paróquia tem com o respectivo arquitecto que executou o projecto de
uma nova igreja há 10 anos atrás e que nunca foi pago. Esta questão vai ser tratada entre as partes
intervenientes do referido processo.
3- Foi publicado em Diário da República Série II Atos o Código de Conduta da Freguesia de Frechas.
4- O executivo da junta de freguesia deliberou contratar os serviços de António Fernando Uvaldo Canha para a
pode de árvores na localidade de Frechas.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA: 
RECEBIMENTOS
- Recebeu-se em numerário o valor de €185,00 (cento e oitenta e cinco euros), renda do bar do rio mês de
novembro de 2021, este valor foi depositado na conta da CCA.
- Recebeu-se por transferência bancária do Município de Mirandela no dia 26/11/2021 o valor de €2817,00€ (dois
mil oitocentos e dezassete euros), apoio à junta de freguesia mês de novembro de 2021.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
PAGAMENTOS
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
- Distrimirandela o valor de €200,18 (duzentos euros e dezoito cêntimos) factura 423 gasóleo/gasolina mês de
out/21;
- António Luís Dias Cabeceiro o valor de €127,20 (cento e vinte e sete euros e vinte cêntimos) factura 097,
arranjo de caminho público na localidade de Vale da Sancha;
- MCGAD o valor de € 59,89 (cinquenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos) factura 15/43018 material
consumível roçadoras;
- CCRCachão o valor de €100,00 (cem euros) subsidio mensal atribuído a esta associação mês de nov/21;
- António Fernando Uvaldo Canha o valor de €1738,40 (mil setecentos e trinta e oito euros e quarenta
cêntimos) factura 073, limpeza de caminhos agrícolas e poda de árvores na localidade de Frechas;
- INCM (Instituto Nacional da Casa da Moeda) o valor de €15,95 (quinze euros e noventa e cinco cêntimos),
publicação do Código de Conduta na II série do Diário da República.
Pagamento efectuado por cheque da CCA:
- MCGAD o valor de €84,34 (oitenta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos), cheque n.º 2980112850, factura
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15/43376, material de limpeza.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte
horas. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Frechas, 30 de novembro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 31 de Dezembro de 2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Início de Reunião: dezassete horas

Encerramento: vinte horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de dezembro de 2021

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
Ponto um: Aprovações pelo Executivo da Junta de Freguesia
Ponto dois: Venda de sepulturas
Ponto três: Recebimentos
Ponto quatro: Pagamentos
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
APROVAÇÕES PELO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA
1-Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2022
No dia 02/12/2021 o Executivo da Junta de Freguesia aprovou o Orçamento para o ano de 2022 no valor de
€131.800,26 (receita/despesa), bem como Plano de Actividades.
Mais deliberou submeter o Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2022 à aprovação da
Assembleia de Freguesia, como consta da lei.
2- Arranjo de motor da viatura (carrinha) da Junta de Freguesia
A viatura (carrinha) da Junta de Freguesia está com um problema no motor de arranque e antes que o mesmo
deixe de funcionar tem que ser reparado, sendo que o valor da reparação é de €178,45 mais a mão de obra.
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou aprovar o arranjo da carrinha no valor que foi
acordado mais a mão de obra.
3- Patrocínio - Grupo Desportivo do Cachão
No dia 15/12/2021 o Grupo Desportivo do Cachão enviou um email a solicitar um patrocínio no valor de €700,00
para aquisição de kispos, o executivo tomou conhecimento.
DELIBERAÇÃO: Foi aprovado por unanimidade dos três elementos presentes a não atribuição do
subsidio solicitado para aquisição dos kispos, pois esta autarquia já contribui mensalmente com um subsidio
para esta instituição.
4- Prendas de Natal para as crianças do Jardim de Infância de Frechas
A Professora do Jardim de Infância de Frechas solicitou a esta autarquia a colaboração na aquisição de prendas
de natal para as crianças que frequentam o jardim de infância.
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou aprovar a compra das prendas de natal para as
crianças do jardim de infância e mais deliberou como são só seis crianças que este ano se ia dar brinquedos em
vez de material didáctico.
5- Testes COVID-19 gratuitos para os habitantes da freguesia
O Executivo da Junta de Freguesia deliberou promover junto da população da freguesia e de forma gratuita o
teste à COVID-19, no qual se aproxima a época das Festas Natalícias em que muitas famílias recebem em suas
casas os familiares que vêm de fora. E esta é uma iniciativa para que a população se sinta mais segura neste
tempo de festas.
DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou proporcionar à população da Freguesia de Frechas e de forma gratuita a
realização dos testes COVID-19, os mesmos vão ser feitos na sede da Junta de Freguesia por um técnico
especializado, no qual se contactou a farmácia Entre- Vinhas para a sua realização mostrando-se desde logo
disponível para fazer a testagem ao COVID-19.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
VENDA DE SEPULTURAS CEMITÉRIO DE VALE DA SANCHA
1- O Sr. José Carlos da Silva Moreira solicitou a esta Junta de Freguesia a venda de uma sepultura perpétua no
cemitério de Vale de Sancha , sepultura n.º 78, talhão 1, onde jaz sua mãe Maria Veloso da Silva falecida no dia
27/09/2020.
DELIBERAÇÃO: O Executivo da Junta de Freguesia tomou conhecimento e deliberou vender ao Sr. José Carlos
da Silva Moreira uma sepultura perpétua no cemitério de Vale da Sancha, campa n.º 78, talhão 1, no valor de
€400,00, devendo ser emitido o respectivo Alvará.
2- O Sr. Carlos Manuel Saldanha Cavaleiro solicitou a esta Junta de Freguesia a venda de duas sepulturas
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perpétuas no cemitério de Vale da Sancha, sepulturas n.º 82 e 83, talhão 1.
DELIBERAÇÃO: O Executivo da Junta de Freguesia tomou conhecimento e deliberou vender duas sepulturas
perpétuas no cemitério de Vale da Sancha ao Sr. Carlos Manuel Saldanha Cavaleiro no valor de €400,00 cada,
sepulturas n.º 82 e 83, talhão 1 no cemitério de Vale da Sancha, devendo ser emitido os respectivos Alvarás.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
RECEBIMENTOS: 
- Recebeu-se do IEFP o valor de €631,89 (seiscentos e trinta e um euros e oitenta e nove cêntimos), referente à
candidatura 353/CEI+/20 que terminou no dia 01/11/2021.
- Recebeu-se de Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €185,00 (cento e oitenta e cinco euros) em
numerário da renda do Bar do Rio respeitante ao mês de Dezembro/21, tendo o mesmo sido depositado na
conta da CCA no dia 10/12/2021.
- Recebeu-se do Município de Mirandela o valor de €866,89(oitocentos e sessenta e seis euros e oitenta e nove
cêntimos), imposto municipal sobre imóveis (IMI).
- Recebeu-se do Sr. José Carlos da Silva Moreira o valor de €400,00 (quatrocentos euros) em numerário venda
de uma sepultura perpétua no Cemitério de Vale da Sancha, talhão 1, sepultura 78, sendo depositado este valor
no banco CCA no dia 10/12/2021.
- Recebeu-se no dia 17/12/2021 do Município de Mirandela o valor de €2.817,00 (dois mil oitocentos e dezassete
euros), referente ao mês de dez/21, protocolo de apoio à Junta de Freguesia.
- Recebeu-se do Sr. Carlos Manuel Saldanha Cavaleiro o valor de €800,00 (oitocentos euros) por transferência
bancária no dia 31/12/2021, referente à venda de duas sepulturas perpétuas no Cemitério de Vale da Sancha,
talhão 1, sepulturas 82 e 83.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
PAGAMENTOS:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da conta da CCA
- O Cerdoura o valor €129,77 (cento e vinte e nove euros e setenta e sete euros) facturas 1163 e 1164, rede e
tutor de madeira para colocar no muro que foi construindo no alargamento da via pública.
- Distrimirandela o valor de €130,01 (cento e trinta euros e um cêntimo) gasolina/gasóleo mês de Nov/21.
- CCRCachão o valor de €100,00 (cem euros) subsídio mensal atribuído a esta associação referente ao mês de
Dez/21.
- ACRVale da Sancha o valor de €100,00 (cem euros) subsídio trimestral (Out/Nov e Dez/21) atribuído a esta
associação.
- Nuno Guedes valor de €27,56 (vinte e sete euros e cinquenta e seis cêntimos) duas presenças nas reuniões
da Assembleia de Freguesia de 2021 anterior mandato.
- Intermarché o valor de €189,17 (cento e oitenta e nove euros e dezassete cêntimos), prendas de natal para os
meninos do jardim de infância de Frechas.
- Ferragens do Tua o valor de €137,90 (cento e trinta e sete euros e noventa cêntimos) material consumível e
tubo para colocar no escoamento de águas no muro que se encontra junto à antiga escola primária em Vale da
Sancha.
 - Amílcar Assunção Costa o valor de €431,57 (quatrocentos e trinta e um euros e cinquenta e sete cêntimos)
gravilha n.º 1 para colocar nos cemitérios da freguesia.
Foi efectuado o seguinte pagamento em numerário:
 - Florista Ana Rosa Teixeira o valor de €75,00 (setenta e cinco euros) coroas para os funerais de:
     - Adriana dos Anjos Reis falecida no dia 08/12/2021 Vale da Sancha
    - Maria de Jesus falecida no dia 13/12/2021 Frechas
    - Isilda Augusta falecida no dia 13/12/2021 Cachão 
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte
horas. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de dezembro de 2021

Frechas, 31 de dezembro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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