
AVISOS ENVIADOS PARA PUBLICAÇÃO NO BOLETIM “PEDRAS VIVAS” DE 20.05.2023 

 
COMEMORAÇÕES DO DIA DA CORRELHÃ 

 
No âmbito das comemorações do Dia da Correlhã, informa-se que este ano retomaremos a 
organização do habitual almoço comemorativo, assim como a cerimónia de atribuição de medalhas 
de mérito. Este evento terá lugar no dia 2 de julho, no salão de festas da Quinta da Boa Morte 
e, brevemente disponibilizaremos mais detalhes para abertura das inscrições. Contamos 
convosco! 
  

PASSEIO ANUAL DE IDOSOS E PENSIONISTAS 
 

O passeio anual de Idosos e Pensionistas, organizado pela Junta de Freguesia, realizar-se-á no 
dia 6 de julho. Marquem já na Vossa agenda e, oportunamente serão informados da abertura das 
inscrições e itinerário. 

 
ÚLTIMA OPORTUNIDADE DO BUPI  

 
Informam-se todos os proprietários de prédios rústicos que se encontra aberto o agendamento 

para a última oportunidade de junho, e findo este prazo, todo este processo deixará de ser 

gratuito e inicia-se o procedimento de tomada de posse pelo estado, para os casos de não 

identificação/reclamação. Este é um serviço que requer marcação obrigatória na sua junta de 

freguesia! Não perca esta última oportunidade! 

 
LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DE REGUEIRAS 

 
Ao longo do tempo têm sido feitos vários avisos sobre a limpeza e desobstrução de regueiras e o 

facto de algumas não serem abertas a tempo de evitar inundações e consequentes estragos. 

Todos sabemos que, sem esta limpeza feita, as linhas de água que confinam com propriedades 

particulares não escoam suficientemente derivando daí estragos provenientes da invasão de 

terras, quintais, caminhos e estradas.  

Assim, a Junta de Freguesia da Correlhã, apela mais uma vez aos proprietários ou arrendatários 

confinantes com regueiras, para cumprirem a legislação (ver nº2 do artigo 45.º do Decreto de Lei 

nº234/98 de 22 de julho) procedendo à respetiva limpeza, bem como dando o devido seguimento 

aos resíduos/sobrantes retirados, uma vez que não devem ficar depositados nas mesmas.  

Colaborem, aproveitem este período em que se encontram mais livres de água! 

 

 


