
Ata nº 32/2019 

--- Ata da reunião Extraordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do 

dia 03 de janeiro de 2019.------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 11 de Dezembro de 2018. 

 2 - Pedido dos Escuteiros 524, para cedência da Carrinha de 9 lugares.  

 3 – Contrato de abertura e fecho dos portões e manutenção do Cemitério. 

 4 – Pedido de apoio financeiro para a escola Folclore do Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo.  

5 – Pedido de Orçamento para Roll Ups  para a Sede da Junta de Freguesia. 

6 – Pedido do Mercado Diário e o Mercado da Milhariça, para a 5ª Edição do 

Passeio o Resgate ao Porco. 

 7 – Pedido do Mercado Diário para actividade do PAFT. 

 8 – Pedido de concessão de um terreno no Cemitério, onde está sepultada 

Emília Teresa Valada. 

 9 – Pedido de apoio para o Evento de Karaté a realizar na Casa do Povo, nos 

dias 25/26 e 27 de Janeiro.  

10 – Convite da Casa do Povo de Aveiras de Cima, ao Executivo da Junta de 

Freguesia, para o encerramento do Evento de Karaté . 

11 – Inscrição na Sessão de Esclarecimento sobre “ Espaços de Jogo e Recreio”  

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 11 de Dezembro de 

2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carinha de 9 lugares ao Agrupamento de 

Escuteiros 524, nos dias 11,12 e 13 de Janeiro de 2019.--------------------------------------- 

--- 3 -  Deliberou, por unanimidade, efectuar contrato com a Empresa Ribafune,  para 

abrir e fechar os portões e manutenção do Cemitério.------------------------------------------ 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, efectuar um Protocolo com o Rancho Camponeses 

do Vale Brejo, a para a Escola do Folclore, que a seguir transcreve: 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por 

Junta, e aqui representada pelo seu Presidente, Sr. António Rodrigues Torrão, com 

poderes para o ato e o ----------------------------------------------------------------------------- 



----- RANCHO FOLCLÓRICO CAMPONESES DO VALE DO BREJO,  aqui 

representada pelo seu Presidente, Domingos Gonçalves Costa, com poderes para o 

ato.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Considerando que,----------------------------------------------------------------------------- 

1. É atribuição das Autarquias Locais promover Actividades Recreativas, Culturais 

e Desportivas.------------------------------------------------------------------------------- 

2. As Colectividades e Instituições existentes na Freguesia são parceiras 

fundamentais na dinamização da cultura, desporto e ocupação de tempos 

livres.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A avaliação direta das necessidades do Rancho Folclórico Camponeses do Vale 

do Brejo e após pedido de apoio apresentado por esta, foi deliberado em 03-

01-2019, conceder um apoio financeiro no valor de 1.200,00 €, a pagar em 

tranches trimestrais de 300,00 €.-------------------------------------------------------- 

---- Acordam em celebrar o presente Acordo, que se rege pelas seguintes cláusulas:--- 

---- Primeiro.----------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Junta disponibiliza a verba de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) a pagar 

trimestralmente, em tranches de 300,00€ (trezentos euros) com inicio em 01 janeiro 

de 2019 e termo em 31 dezembro de 2019 para ser aplicada na integração da escola 

de Folclore no grupo adulto. ----------------------------------------------------------------------- 

---- Segunda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Rancho Folclórico Camponeses do Vale do Brejo compromete-se a afectar na 

totalidade a quantia acima indicada na Formação de Escola de Folclore.------------------- 

---- Terceira. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Rancho Folclórico Camponeses do Vale do Brejo efetuará 2 atuações 

gratuitas.----------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quarta.---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso a Rancho Folclórico Camponeses do Vale do Brejo não realize as 

acções inerentes ao presente ACORDO, a Junta terá direito a reaver a quantia 

disponibilizada, com base no incumprimento do Acordo.----------------------------- 

---- Aveiras de Cima, 08 de janeiro de 2019. ------------------------------------------- 

--- 5 - Deliberou, por unanimidade, mandar fazer 2 Roll Ups à Empresa Mundo 

Pinguim, para a Sede da Junta de Freguesia, no valor de 193,78€ (cento e noventa e três 

euros e setenta e oito cêntimos) + Iva.------------------------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Mercado Diário ao Resgate TT, para a 5ª. 

Edição do Resgate ao Porco, para a receção aos participantes e para servir o almoço, 

cedemos ainda o espaço do Mercado da Milhariça para fazerem a Pista de Trial.---------- 



--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário, à Câmara 

Municipal de Azambuja, no dia 10 de fevereiro das 9h às 13h, para levar acabo uma 

actividade do PAFT em parceria com o Peter´Gym, Open Day.------------------------------  

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido da Srª. Maria Luisa Valada 

Santos, para a concessão do terreno no Cemitério no T-14, R- G, C- 4, onde se encontra 

sepultada a sua mãe, Emília teresa Valada.------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio monetário no valor de 200,00€ ( 

duzentos euros), à Casa do Povo de Aveiras de Cima, para ajudar a fazer face ao Evento 

“ Estagio e Exame de Graduação “ de Karaté, quanto à funcionária que nos solicitaram 

para fazer a limpeza durante o evento, não temos condições para ceder uma funcionária, 

conforme pedido.------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – Deliberou, por unanimidade, marcar presença no encerramento do Evento do 

Karaté que se realiza na Casa do Povo de Aveiras de Cima.----------------------------------- 

---11 – Deliberou, por unanimidade, vão estar presentes na sessão de esclarecimento 

sobre “ Espaços de Jogos e Recreio – Regras Aplicáveis”, promovida pela ASAE, que 

terá lugar no dia 9 de Janeiro de 2019, ás 14h30m na CIMLT, Srº. Presidente e o 

Secretário da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------ 

---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 

 

                                                __________________________ 


