
INFORMAÇÃO PUBLICADA NO BOLETIM “PEDRAS VIVAS” DE 15.06.2019 

  
PASSEIO ANUAL DE IDOSOS E PENSIONISTAS 2019 

O passeio anual de Idosos e Pensionistas, organizado pela Junta de Freguesia, realizar-se-á no 

dia 2 de julho.  

O destino principal será a cidade de Guimarães, onde está prevista uma visita ao seu Castelo 

e ao Centro Histórico. Segue-se o almoço convívio no parque de Caldelas, Vila de Caldas das 

Taipas, o qual será gratuito para todos! 

Do itinerário de regresso, faz parte uma paragem no Mosteiro de S.Torcato e outra no 

Santuário de Nossa Senhora do Alívio em Vila Verde, onde poderão visitar o Santuário e 

desfrutar do parque envolvente para o merecido lanche e convívio entre participantes. A saída 

será pelas 7h30min da avenida da escola (Avenida do Campo do Santíssimo) e está previsto o 

regresso à Correlhã após as 19h. Inscrevam-se já! Participem! 

 

ALMOÇO COMEMORATIVO DO DIA DA CORRELHÃ 

No âmbito das comemorações do “Dia da Correlhã”, a Junta de Freguesia com a colaboração 

da Comissão de Festas de Nª Srª da Boa Morte, vai realizar o habitual almoço convívio no salão 

de festas da Quinta da Boa Morte. 

No final deste almoço, serão atribuídas medalhas de mérito a pessoas, instituições e empresas, 

que ao longo dos anos contribuíram para a dinamização da Correlhã aos mais variados níveis. 

O almoço realizar-se-á no dia 30 de junho de 2019 e a receita reverte, integralmente, a favor do 

pagamento da Igreja Nova. 

O preço por pessoa é de 12,50 euros e os bilhetes estão disponíveis na sede da Junta de 

Freguesia, no escritório da Igreja Nova e junto dos membros da Fábrica da Igreja. Participe, 

inscreva-se já esta semana! 

 

INTERVENÇÃO NAS MARGENS DO RIO LIMA PELA ARH 

 

Por solicitação do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, vimos pelo 

presente divulgar o teor do Edital da Agência Portuguesa do Ambiente alusivo às seguintes 

intervenções que serão executadas, no rio Lima, em áreas do Domínio Público Hídrico, até ao 

final do mês setembro: 

1.º Intervenções de estabilização de pontos nas margens do rio Lima, junto à ecovia (em Fontão, 

Arcozelo e Correlhã);  

2.º Controlo de invasoras lenhosas nas margens, ilhas e línguas de areia do rio Lima (entre o 

Viaduto da A3 e o limite do concelho de Ponte de Lima com o concelho de Viana do Castelo). 

Mais informamos que o dono da obra é a Agência Portuguesa do Ambiente sendo que as ações 

do projeto, inseridas no objetivo da minimização dos riscos provocados pelas cheias no rio Lima, 

foram definidas em estreita colaboração com o Município de Ponte de Lima. 

Podem consultar o Edital na íntegra no site da Vossa freguesia, ou fisicamente, na sede da junta. 

 


