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Ata nº 105/2017 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 12 de setembro 

de  2017----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Falacho, Secretário, Horácio Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro, esteve ausente, por se encontrar de 

férias,  António Rodrigues Torrão, Presidente,.----------------------------------------------------------------- 

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

 1 - Votação da Ata Ordinária de 29 de agosto de 2017. 

 2 – Apoio à Festa do Vale Coelho. 

 3 – Cedência da carrinha ao Rancho Folclorico Camponeses do Vale Brejo. 

 4 – O evento da Rainha das Vindimas vai decorrer no dia 04 de Novembro no pavilhão da 

Casa do Povo de Aveiras de Cima. 

 5 -  Estão abertas as inscrições para participar no evento da eleição da Rainha das 

Vindimas. 

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

--- 1  -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 29 agosto de 2017.------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio monetário de 350,00 € ( trezentos e cinquenta 

euros) à Comissão da Festa do Vale Coelho.----------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de nove lugares, ao Rancho Folclorico 

Camponeses do Vale Brejo, para participar num Desfile Nacional de Trajes, organizado pela 

Federação de Folclore, no dia 16 de Setembro em Abrantes.----------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, realizar o Evento da Eleição da Rainha das Vindimas 2017, no 

dia 04 de novembro de 2017, no pavilhão da Casa do Povo de Aveiras de Cima.------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, abrir as inscrições até ao dia 13 de outubro, para a eleição da 

Rainha das Vindimas 2017 da nossa freguesia.---------------------------------------------------------------- 

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

--- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Secretário deu por encerrada a 

reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Secretário e Tesoureiro.--------- 

           

    O Secretário ___________________________________ 

 

                                 O Tesoureiro ___________________________________ 


