
Ata nº 19/2022 

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

28 de Junho de 2022.-------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente e Cindy Bento Narciso, Secretária e Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.----------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Publico-------------------------------------------------------------------- 

Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 14  de Junho de 2022; 

      2 – Pedido do Salão Nobre da Junta e apoio pelo Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo para o Festival; 

      3 -  Proposta de alteração de tarifário – Altice Arena; 

      4 – Pedido de cedência do espaço do Mercado Diário por parte da Casa do 

Benfica de Aveiras de Cima; 

      5 – Abertura de Concurso pra concessão da Loja nº. 7 do Mercado Diário; 

      6 – Pedido de cedência do espaço da Malhadinhas por parte da freguesa Vera 

Ferreira; 

     7 – Orlandino Matos – Orçamento para pintura dos lavadouros; 

     8 - Pedido de Colaboração para Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade 

de 120 horas por parte do Sr. Albertino Manuel Pereira Agostinho; 

    9 – Pagamento dos serviços do 25 de Abril e Festa Campestre às Coletividades 

presentes: Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo e Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de 

Cima; 

10 – Pedido de cedência da carrinha de 9 lugares e Lembranças para o Encontro de 

Bandas a realizar no dia 26 de Junho de 2022, em Vila Nova da Rainha, pela 

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima; 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 14 de Junho de 

2022.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, 

para a receção aos Ranchos convidados e ainda apoiar com 350,00€ ( trezentos e 

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

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

--- 3 -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do tarifário, 

apresentada pelo Altice Arena.--------------------------------------------------------------- 



--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário à Casa do 

Benfica, para a organização de um Evento no dia 1 de Outubro de 2022.-------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, lançar em Hasta Publica o Concurso da 

concessão da loja nº. 7, com o valor base de 100,00€ (cem euros) p/mês.-------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Parque das Malhadinhas, à 

freguesa Vera Ferreira, para a realização de um evento com a família, sendo 

disponibilizado as casas de banho, água e luz. ---------------------------------------------

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, adjudicar a pintura dos lavadouros à empresa 

Orlandino  Matos, pelo orçamento apresentado no valor total de 2 400,00€ ( dois 

mil e quatrocentos euros).--------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a colaboração para Prestação de 

Trabalho a favor da Comunidade por parte do Srº. Albertino Manuel Pereira 

Agostinho, de 120 horas.---------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, pagar às coletividades que participaram nos 

eventos do 25 de Abril e Festa campestre das Malhadinhas, Filarmónica recreativa 

de Aveiras de Cima, Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo e Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima.------------------------------------------ 

---10 -  Deliberou, por unanimidade,  ceder a carrinha de 9 lugares e Lembranças 

para o Encontro de Bandas a realizar no dia 26 de Junho de 2022, em Vila Nova da 

Rainha, pela Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima.------------------------------- 

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

--- Eram vinte e três horas e trinta minutos quando o Srº. Presidente deu por 

encerrada a reunião. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos presentes, o 

Presidente, Secretária e Tesoureiro. --------------------------------------------------------- 

O Presidente 

 
_____________________ 

A Secretaria 

 
______________________ 

O Tesoureiro 

 
_________________________ 


