
 

Ata nº 49 /2011 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 30 de 

Agosto de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma horas e trinta minutos e estiveram presentes, os 

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

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

--- Antes da ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------- 

--- Usaram da palavra os Directores da Casa do Benfica para pedir esclarecimentos sobre o 

arrendamento da arrecadação de apoio ao Bar, uma vez que não havia contrato.---------------- 

--- Foram esclarecidos que não havia necessidade de tal formalidade em virtude de só 

disponibilizarmos arrecadações aos concessionários das lojas, desde que houvesse 

arrecadações disponíveis e as condições mínimas de aluguer estarem consignadas na ata da 

Junta de Freguesia de 02/08/2011.--------------------------------------------------------------------- 

--- Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------------     

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 16 de Agosto de 

2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o evento “Trapos e Palavras em Movimento”, 

organizado pelo “Atelier Madalena Toscany”, na Casa do Povo de Aveiras de Cima, no dia 

17/09/2001 – 21h30m.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, registar em ata a intenção da Senhora Maria Manuela 

Medeiros, concessionária da loja nº10 do Mercado Diário, de denunciar o contrato de 

arrendamento da referida loja, a partir de 30/09/2011.---------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, manter pendente o requerimento/petição de Maria 

Helena Rodrigues Gomes Ferrão, para aquisição da Cova 1, Rua P, Talhão 11, onde se 

encontra sepultada Rosa Julião Pereira, até que seja resolvido o problema do alargamento do 

Cemitério ou construção de gavetões, processo que está a decorrer na Câmara Municipal de 

Azambuja.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Eram vinte e três horas e trinta minutos quando o  Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo, Senhores Presidente, 

Secretário e Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

   O Presidente ___________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________ 

  


