Informações Gerais

O lixo do cemitério deve ser colocado nos contentores no interior do mesmo. Os jarros e as
vassouras depois de utilizados, devem ser colocados nos suportes.

NOTA: Para quem pretender renovar ou construir um novo jazigo, deve passar na Secretaria
da Junta de Freguesia, para passar uma declaração, para executar as obras necessárias, será
anexa à declaração um projecto com as medidas do novo jazigo.
Nota: Mantenha o nosso cemitério limpo.

Recolha do Lixo Doméstico é Feita pela Empresa Agere

Terças, Quintas e Sábados. Nos feriados não há recolha de lixo. O lixo deve ser colocado na
Rua, à frente das Habitações que Residem nos dias a cima citados. Não colocar o seu lixo em
frente à residência de outros moradores (Vizinhos). Os moradores que coloquem o lixo
doméstico indevidamente estão sujeitos a coimas pela Empresa Agere. Onde o camião não
passa, o lixo deve ser colocado nos suportes, que a Junta de Freguesia mandou instalar, a
partir das 20 horas do dia anterior ou ás 7 horas do próprio dia.
Mantenha a nossa Freguesia Limpa
Todos os fontanários, são feitas análises periodicamente: Mota, Eira Velha, Outeiro,
Corgo, Igreja e Rejedoura com água boa para consumo.

Recenseamento Eleitoral:
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Documentos Necessários: Bilhete de Identidade já com residência Adaúfe-Braga.

Todos os cidadãos que completam 18 anos ficam recenseados automaticamente, tanto para
dia da Defesa Nacional, assim como atribuição do número de eleitor pelo sistema SIGRE.

Todos os cidadãos que tenham B.I. com residência de outra freguesia, e que vá fazer o seu
cartão de cidadão, devem ter dados da nova morada da freguesia que reside. Esses cidadãos
ficam logo recenseados nessa freguesia que residem.

Todos os novos cidadãos que venham residir para esta freguesia e que já têm o seu cartão de
cidadão, tirado com residência da freguesia anterior, devem desloca-se á loja do cidadão com
a carta que tem os seus códigos pessoais, para mudarem a sua nova residência e seu número
de eleitor.

Todos esses cidadãos devem actualização os seus dados, os novos eleitores deveram passar
na secretaria da junta de freguesia no horário de atendimento para inserir na base de dados da
junta freguesia sua nova residência. Para que seja mais rápido para passar alguma declaração
se for necessário, para que não cause embaraços numas futuras Eleições.

Horário do Posto Público de Internet
Segunda-feira:
das 15:00h às 19:30h
Terças, Quartas e Sextas-feiras:
das 15:00h às 19:00h
Quintas-feiras:
das 09:00h às 12:30h e das 15:00h às 19:00h
Nota:
encerra aos Sábados, Domingos e Feriados
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