
 
Ata nº 16/2018 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 15 

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 02 de maio de 2018. 

 2 – Pedido de cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia ao Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima. 

 3 – Pedido de apoio para custear uma refeição do Rancho Folclórico e 

Etnográfico de Castelo Branco – Faial – Açores. 

 4 – Pedido de espaço do coreto e laterais para a realização da Festa Anual.    

 5 – Pedido de cedência de arrecadação e transporte. 

 6 – Pedido de apoio da CVPDL Aveiras de Cima. 

 7 – Pedido de apoio do Daniel Marques para aprova de BTT a nível Nacional. 

 8 – Pedido de concessão de um ossário ao Srª. Daniel Alberto Rodrigues Costa, 

para efectuar uma trasladação. 

 9 – Pedido de apoio da Escola EB1 de Aveiras de Cima, para o evento que vai 

organizar no Dia da Criança – Dia Eco- Escola – Passeio - Eco Bicla 

10 – Apoio à Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, na 

Operação Fátima 2018. 

11 -  1ª. Alteração à despesa.  

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 2 maio de 2018.--------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Aveiras de Cima, o Salão Nobre da Junta de Freguesia para a Sessão Solene de Boas 

Vindas aos quatro Grupos convidado.------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, custear uma refeição do Rancho Folclórico e 

Etnográfico de Castelo Branco – Faial – Açores, durante os cinco dias de estadia na sua 

vinda ao Festival do Rancho Folclórico de Aveiras de Cima.--------------------------------- 



--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do coreto e laterais 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, a cedência de uma arrecadação para guardar 

material inerente à logística da Festa Anual e transporte.-------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 100,00€ (cem euros) a Cruz Vermelha 

Portuguesa - DL para fazer face a despesas na Operação Fátima 2018.---------------------- 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, apoiar com o valor de 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), o atleta Daniel Marques, para ajudar a custear as provas de BTT pelo 

pais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, concessionar o ossário nº. 8 do Cemitério de 

Aveiras de Cima, ao Srº. Daniel Alberto Rodrigues Costa, para efectuar uma trasladação 

das ossadas de seu pai, Carlos Alberto Caria Gomes Costa, sepultado no T- 12 ; R - J; 

C-1.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o projecto Eco Escola, que vai realizar um 

evento do Dia da Criança – Dia Eco- i Passeio – Eco – Bicla, com os seguintes 

materiais: uma tenda, sistema de som, t- shirts, lanche. ---------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz 

Vermelha Portuguesa com 100,00€ (cem euros) na operação Fátima 2018.---------------- 

--- 11 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. Alteração à despesa no valor de 

150,00€ (cento e cinquenta euros euros).-------------------------------------------------------- 

--- 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 ___________________________________ 

 


