
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 28 

de Abril de 2009.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte uma horas  e trinta minutos e estiveram presentes o Srº. 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente , Srº António Rodrigues Torrão, Secretário  e 

Srº. Fernando Manuel Fabiano Ouro Tristão , Tesoureiro.------------------------------------- 

 

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou aprovar a Acta da reunião Ordinária de 14  de Março de 2009. 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

--- 2 – Deliberou aprovar um Voto de Louvor ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Aveiras de Cima , pela sua brilhante actuação em Palma de Maiorca, que a seguir se 

transcreve: --------------------------------- Voto de Louvor--------------------------------------- 

-------- O Executivo da Junta de Freguesia reunido no passado dia 28 de Abril 2009 , 

deliberou atribuir um VOTO DE LOUVOR ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Aveiras de Cima, pela forma digna como representou a nossa freguesia no XIII Festival 

Mundial de Danças Folclóricas, que decorreu em Palma de Maiorca – Espanha, entre os 

dias 13 e 19 de Abril. Este prestigiado  Grupo teve direito a um lugar no PODIUM ao 

obter um 3º. Lugar no Concurso Mundial, onde participaram 60 Grupos de 35 Países 

dos 5 Continentes. Para eles, dirigentes, músicos e dançarinos, os nossos parabéns pela 

excelente exibição que justificou a classificação atribuída pelo Júri da competição.   

Aprovado por unanimidade .----------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou encerrar a Junta de Freguesia durante o período do almoço, das 12,30h 

às 14 h, em virtude de o diminuto movimento dos utentes neste período, não justificar o 

horário contínuo.  Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou lançar uma hasta pública para arrematação das lojas nºs. 15,16, 18 e 

9/12, do mercado diário, com base de licitação respectivamente de 1200,00€ (mil e 

duzentos euros)/ano., 1200,00€ (mil e duzentos euros)/ano, 1500,00€ (mil e quinhentos 

euros)/ano e 3000,00€ (três mil euros)/ano. As propostas serão apresentadas em carta 

fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 12 

de Maio 2009, às 18h30m, na presença dos concorrentes que compareceram.  Aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 



---5 – Deliberou atribuir um subsidio no valor de 100,00€ (cem euros), à Delegação de 

Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, para o apoio aos Peregrinos de Fátima 

2009.  Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou atribuir um subsidio no valor de 100,00€( cem euros) à União 

Penedense, para organização do “ 8º. Passeio de Cicloturismo”. Aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 7 – Deliberou, subscrever uma assinatura anual do Jornal a Tribuna , pelo valor de 

20,00€ (vinte euros)/ano . Aprovado por unanimidade.---------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou  concessionar  o terreno correspondente à Cova 12, Rua AT, Talhão 

6, com 2m2 , a Fernando Duarte Mendes, onde se encontra o corpo de sua tia, Beatriz 

Duarte Lérias, para sepultura perpétua, tendo em conta que os seus primos, naturais 

herdeiros da sua tia  abdicaram dos seus direitos, conforme declaração arquivada no 

processo. Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------ 

--- 9 – Deliberou oferecer um troféu à Festa do Avante. Aprovado por unanimidade.----- 

--- 10 – Deliberou autorizar a Comissão de Festas 2009 a utilizar o terreno da milhariça 

durante o período da Festa Anual . Aprovado por unanimidade.------------------------------ 

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

--- Eram vinte e três horas quando o Srº. Presidente deu por encerrada a reunião.---------

----- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente , Sr. 

Secretário, e o Sr.  Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------- 

  

                       O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________                  
 
 
                O Tesoureiro____________________________________ 
             


