
 
Ata nº 45/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 25 

de Junho 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 Junho de 2019. 

 2 – Cedência de terreno no Cemitério a José Louro Goulão e pedido de 

trasladação.  

3  – Pedido do Salão Nobre da Junta e apoio pela Casa do Povo de Aveiras de 

Cima – Rancho Folclórico. 

 4 - Pedido do Salão Nobre da Junta e apoio pelo Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo. 

5 – Pedido de tenda para o Festival do Rancho Folclórico Camponeses do Vale 

Brejo. 

6 – Convite para o jantar do 59º. Festival de Folclore da Casa do Povo de 

Aveiras de Cima. 

7 – Pedido do espaço do Mercado Diário para montarmos um serviço de 

petiscos.  

8 – Pedido do Espaço do Mercado Diário, som e púlpito, pela Delegação da 

Cruz Vermelha de Aveiras de Cima. 

9 – Convite para estar Cerimónia de Juramento e Compromisso de Honra do Curso de 

Formação da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Aveiras de Cima. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 11 de Junho de 2019.---- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão de um terreno no Cemitério, 

no T-6 ; R-BT; C-4, em nome de Manuel Vitor Ferreira Correia e Élio Ferreira Correia, 

para o nome de José Louro Goulão, mediante pagamento à Junta de Freguesia, de 40% 

da taxa de transmissão, o falecido sepultado na cova acima referida, vai ser traladado 

para a cova de família T-1; R-E; C-1, o processo está arquivado na secretaria da Junta 

de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a 

receção aos ranchos convidados, e deliberou ainda dar um apoio de 350,00€ (trezentos e 



cinquenta euros) para fazer face às despesas no Festival de Folclore da Casa do Povo de 

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

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a 

receção aos ranchos convidados, e deliberou ainda dar um apoio de 350,00€ (trezentos e 

cinquenta euros) para fazer face às despesas no Festival de Folclore Camponeses do 

Vale Brejo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder atenda para dar apoio à realização do jantar 

do Festival do Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo.-------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, estar o presidente da Junta de Freguesia no jantar do 

59º. Festival de Folclore da Casa do Povo de Aveiras de Cima.------------------------------ 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário, onde vai ser 

servido uns petiscos.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário, para a 

Cerimónia de Juramento e Compromisso de Honra do Curso de Formação da Delegação 

da Cruz Vermelha Portuguesa de Aveiras de Cima.--------------------------------------------- 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, estar presente o Presidente da Junta de Freguesia 

para a Cerimónia de Juramento e Compromisso de Honra do Curso de Formação da 

Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Aveiras de Cima.------------------------------- 

---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 

                                                __________________________ 


