FREGUESIA DE CANEDO

Informação da actividade da Junta de Freguesia de Canedo
Trabalhos executados por administração directa
Período de 01/01/2008 a 18/04/2008
 Fornecimento de manilhas, mão-de-obra e refeições para o pessoal da

Câmara na beneficiação do caminho do rossário.
 Limpeza de caminhos e adro de Stº Amaro em Alijó.
 Aquedutos e rego da Costa.
 Aqueduto do Pleme.
 Remate de calceta na Casteleira e Portelinha.
 Beneficiação de valeta no cachão e cerca de baixo.
 Beneficiação de poça na Vila.
 Alargamento do caminho da levandeira, muro de suporte em alvenaria,

colocação de aqueduto, aterro e regularização de pavimento.
 Tornadouro no rego do Soalheiro.
 Colocação de caixa, tampa de saneamento e tubo junto ao café de
Penalonga.
 Fornecimento de manilhas aos agricultores.
 Atribuição de subsídio para festa de finalistas no Polidesportivo.
 Desbaste e limpeza de caminhos em espinheiro.
 Atribuição de subsídio à Comissão de Festas de S. José.
 Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo de Ribeira de Pena.

 Reparação de muro de suporte da estrada na Traganheira.
 Colocação de prumos de vedação no adro da capela de S. João.
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 Fornecimento de gravilha e tubo de drenagem para nascente poça da
lama.
 Reparação de valeta no caminho da Vila.
 Pagamento de inscrição da equipa de futesal da Freguesia de Canedo no

Torneio da Páscoa.
 Pagamento de refeições ao pessoal no incêndio da Lameira Grande e
bebidas no incêndio de S. João.
 Reparação da Valeta de do caminho de Stª Ana.

 Transporte e Plantação de Oliveiras, Bétulas, Lequidambas e Carvalho
Americano, no parque das Barreiras, parque Desportivo, adro da capela
de S. João e junto à ponte de Penalonga.
 Fornecimento de lenha, material de limpeza e desgaste para a escola.

 Alargamento de curva junto ao depósito da Cerca.
 Reparação de buraco no pontão de Penalonga.

Canedo, 18 de Abril de 2008
O Presidente da Junta de Freguesia
______________________________
(Guilherme Rodrigues Vieira Barreiro)
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