
Ata nº25/2018 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 18 

de setembro 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 04 de setembro de 2018. 

 2 - Apoio monetário para transporte ao Centro Paroquial de Aveiras de Cima. 

 3 – Apoiar monetariamente o Torneio Futsal da Casa do Povo de Aveiras de 

Cima. 

4 – Festa de S. Martinho, no Mercado Diário. 

5 –  Eleição da Rainha das Vindimas.   

6 - Pedido da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima do espaço do Mercado Diário,  

para a elaboração do III Festival das Sopas em Aveiras de Cima.  

7 - Pedido de mesas e cadeiras à Câmara Municipal de Azambuja, para o evento 

do III Festival das Sopas das de Aveiras de Cima. 

8 – Pedido da carrinha pela Srª. Helena Mata. 

9 – Pedido de projector e tela pela Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima 

10- Pedido de mudança de instalações da actual loja, dentro do Mercado Diário.  

11 – Concessão de um ossário no Cemitério de Aveiras de Cima, à Srª. Arminda 

Reis Vicente Santos Palma. 

 12 - 6ª. Alteração à Despesa 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 04 setembro de 2018.---- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 150,00€ (cento cinquenta euros), para 

ajudar a custear um autocarro, para um passeio com os idosos do Centro Social e 

Paroquial de Aveiras de Cima.--------------------------------------------------------------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente a Casa do Povo de Aveiras 

de Cima, na organização do Torneio de Futsal com o 150,00€ (cento e cinquenta 

euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



--- 4 – Deliberou, por unanimidade, organizar a Festa de S. Martinho no Mercado 

Diário, no dia 10 de novembro 2018, nos moldes dos anos anteriores, o baile vai ser 

abrilhantado pelo conjunto o Jorge & Susana.--------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, organizar o evento da Eleição da Rainha das 

Vindimas 2018, a realizar no dia 27 de outubro de 2018.-------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder à Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de  

Aveiras de Cima, o espaço do Mercado Diário, para o evento do III Festival das Sopas, 

a realizar no dia 01 de novembro de 2018.------------------------------------------------------- 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, requisitar à Câmara Municipal o seguinte 

equipamento, cadeiras e mesas para o Evento do III Festival de Sopas, que vai ser 

realizado pela Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de Aveiras de Cima.--------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido da Carrinha Volkwagem à Srª. 

Helena Mata, para um passeio com fim cultural.------------------------------------------------ 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido da tela e projector, para 

permanecer na Filarmónica até ao mês de Dezembro 2018, quando será a apresentação 

do Grupo Juvenil Anselmo Ramalho.------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido para mudar de instalações, da 

loja onde estão para outra maior, dentro do Mercado Diário.----------------------------------

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, conceder um ossário no Cemitério de Aveiras de 

Cima, à Srª. Arminda Reis Vicente Santos Palma.----------------------------------------------

--- 12  – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6 ª. alteração à despesa, no valor de 1 

960,00€ ( mil novecentos e sessenta 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 

__________________________ 


