
 

 

Acta nº. 18/2010 

 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 22  

de Junho de 2010.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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,  Srº. 

Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro .--------------------------------------------------- 

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 08 de Junho 

de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 –  Deliberou por unanimidade, pagar à Casa do Povo de Aveiras de Cima a 

importância de 160,00€ ( cento e sessenta euros), relativa a tocata do Rancho pela sua 

actuação na Festa das Malhadinhas.--------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou por unanimidade, ceder o espaço do Salão Nobre à Casa do Povo de 

Aveiras de Cima, para recepção de Boas Vindas aos Grupos participantes no Festival 

Anual de Folclore 2010.----------------------------------------------------------------------------  

--- 4 – Deliberou por unanimidade, autorizar a Casa do Povo  Aveiras de Cima a montar 

o palco junto ao Coreto para os grupos actuarem durante o Festival.-------------------------  

--- 5 – Deliberou por unanimidade, apoiar a Casa do Povo de Aveiras de Cima 

financeiramente com uma verba no valor de 400,00€ (quatrocentos euros), para 

organização do seu  Festival de Folclore 2010.-------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, registar em acta que o Srº. Carlos Alberto Amaro 

Braz, concessionário da loja nº. 5 do Mercado Diário pediu a rescisão do seu contrato de 

arrendamento, a partir de 30 de Junho 2010.----------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, mandar imprimir 2000 folhas de ofícios na 

tipografia, com o logo  tipo do site, que consiste na substituição do V de Aveiras por um 

cacho de uvas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 8 – Deliberou por unanimidade, um apoio financeiro no valor de 25,00€ (vinte cinco 

euros) à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, para cura de um leproso 

em face inicial.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou por unanimidade, autorizar a emissão de 2ªs. vias das sepulturas 

perpétuas do Cemitério de Aveiras de Cima, em nome de Joaquim Gonçalves Marcacha, 

já falecido, seguir descriminadas: Talhão 8 – Rua H(9) – Cova 2 e Talhão 8 – Rua I (10) 

– Cova 3 , conforme requerimento da viúva , Ermentina Anjos Reis Amaro.-------------- 

 

 



 

 

 

 

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

-- Eram vinte e quatro 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 Srº. Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------- 

  

 O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 

 

 

  O Tesoureiro___________________________________ 

  


