
Ata nº 22/2022 

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

09 de Agosto 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 o 

Tesoureiro, Horácio Manuel Patrício Abreu, esteve ausente por se encontrar de 

férias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 26 de Julho de 2022; 

      2 – Pedido de lembranças para o almoço dos Ex. Combatentes de Angola no dia 

15 de Outubro; 

    3 – Orçamento – Brasões em MDF por parte da Empresa Adesivo. 

    4 – Pedido de cedência da loja nº.8 do Mercado Diário para uma formação em 

Vinificação por parte da Wine Spirit ; 

    5 – Pedido de espaço para divulgação da Exposição APAV Campanha; 

    6 – Solicitação do corte de ervas feita pelo Aveiras de Cima Sport Clube; 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 26 de Julho de 

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

--- 2 – Deliberou por unanimidade, oferecer 60 a 70 brasões em MDF, aos antigos 

Ex. Combatentes de Angola, por ocasião de um almoço convívio, que se realiza a 

15 de Outubro.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento da Adesivo, para a 

execução de 60/70 brasões aos antigos Combatentes de Angola, para oferecer no 

almoço dia 15 de Outubro.-------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder a loja nº. 8 do Mercado Diário, para a 

realização de uma formação em Vinificação por parte da  Wine Spirit.-------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, sugerir o Mercado Diário, para a exposição 

com 20 cartazes, sobre o Apoio à Vitima.--------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, informar o Aveiras de Cima Sport Club que o 

Srº. Albertino que está a cumprir trabalho comunitário no campo de futebol, que 

será ele a efetuar o corte da vegetação.------------------------------------------------------ 

---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. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente 

 
_____________________ 

A Secretaria 

 
______________________ 

 


