
INFORMAÇÃO PUBLICADA NO BOLETIM “PEDRAS VIVAS” DE 10.08.2019 

  
OBRAS DE MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO  

 

No decorrer desta semana, deu-se início à intervenção de lavagem de muros de vedação do 

Cemitério Paroquial, trabalho esse necessário para a sua posterior pintura, mas que 

naturalmente traz constrangimentos para todos, nomeadamente sujando as sepulturas que ficam 

nas imediações das zonas a intervir.  

Assim, informamos que se vai continuar a proceder à lavagem e por isso pedimos a Vossa 

compreensão e colaboração para serem minimizados os danos. 

Aproveitamos o tema para relembrar que, qualquer obra no cemitério deve ser 

previamente autorizada pela sua Junta de Freguesia. 

 
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. 

 
GABINETE DE APOIO DA JUNTA DE FREGUESIA 

O Gabinete de Apoio da Junta de Freguesia estará encerrado de 12 a 23 de agosto para gozo de 

férias da Assistente Administrativa. Para qualquer assunto inadiável, por favor dirija-se à 

sede da junta, todos os dias, das 9 às 10h para deixar as suas solicitações ou utilize os 

momentos de atendimento disponíveis, às terças e quintas-feiras, das 19 às 20h ou em 

alternativa, o e-mail oficial da sua junta de freguesia: geral@correlha.pt 
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