
 
Ata nº 15/2018 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 02 

de maio de 2018.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.------------------------------------------------ 

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.----------------------------------------------------------------  

--- Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------ 

 1 - Votação da Ata Ordinária de 17 de  abril de 2018. 

 2 – Pedido de apoio do Centro Recreativo e Cultural do Vale Brejo. 

 3 – Pedido de cedência da carinha à Filarmónica Recreativa de Aveiras de 

Cima. 

 4 – Pedido do espaço do Mercado Diário para a realização da Festa Anual. 

 5 – Aquisição de sacos de plástico. 

 6 – Aquisição de trempe. 

 7 – Pedido da Carrinha de 9 lugares para apoio de grupo de Peregrinos a Fátima  

 8 – Pedido de apoio do Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo.  

 9 – Apoio ao Rancho Folclorico Camponeses do Vale Brejo, por ocasião da 

Caminhada da Ascenção.  

10 – Pedido de apoio para aquisição de espelhos para as aulas de Zumba no 

CSCR do Vale Brejo. 

--- Executivo da Junta de Freguesia:---------------------------------------------------------- 

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 17 abril de 2018.------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder ao Centro Recreativo Cultural do Vale Brejo,  

as grades de protecção, pórtico, tendas e sistema de som para os dias 4 e 5 maio.--------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha à Filarmónica Recreativa de 

Aveiras de Cima, no dia 5 de maio de 2018, para a fazer a animação no evento  da 

CPLP em Odivelas , organizado pela Madalena Toscany.------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário ao Aveiras de 

Cima Sport Clube, Coletividade que organiza a Festa Anual, que se realiza nos dias 22, 

23,24 e 25 junho de 2018.--------------------------------------------------------------------------  

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir 1000 sacos de plástico no valor de 94,45€ ( 

noventa e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos) s/ Iva incluido, para uso da Junta de 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma trempe de dois queimadores, Trempe 

Industrial Frisor- 1010-80x40, 2 queimadores c/ pés, no valor de 76,77€ ( setenta e seis 

euros e setenta e sete cêntimos), à empresa NazAveiras.--------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha dos 9 lugares ao Srº. José luís 

Vieira, para transporte de bagagens  de um grupo de Peregrinos, de  9 de maio a 15 de 

maio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente o Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo, nos seguintes eventos, actividade BTT com 100,00€ (cem 

euros), participação do 25 de Abril de 2018 com 200,00€ (duzentos euros) e 

participação na Malhadinhas do ano 2017 com 200,00€ ( duzentos euros).----------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Rancho Folclorico Camponeses do Vale  

Brejo com 125,00€ ( cento e vinte cinco euros), por ocasião da Caminhada da 

Ascenção, na organização das refeições.---------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, adquirir dois espelhos para as aulas de Zumba que 

estão a decorre no Centro Social Recreativo e Cultural do Vale Brejo.---------------------- 

--- Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por 

encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Presidente Secretário 

e Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

            

 O Presidente __________________________________ 

 

           O Secretário ___________________________________ 

 

                                 O Tesoureiro ___________________________________ 

 


