
 

 

Ata nº 94/2013 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07 de maio de 

2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, o Presidente, 

António Rodrigues Torrão, o Secretário, Luís Filipe Jorge Falacho e o Tesoureiro, Carlos Manuel 

Canteiro de Brito.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

      1 - Votação da ata de 23 de abril 2013 

2 – Apoio ao Rancho Folclórico Camponeses Vale Brejo na aquisição de um Módulo/contentor  

 3 – Concessão de um terreno no Cemitério  

 4 -  Fica registado em ata, que estiveram presentes alguns  membros da direcção da Associação 

Vila Museu do vinho para entrega da ata com a indicação dos corpos gerente e estatutos.  

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 23 de abril 2013.--------- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro no valor de  950,00€ + IVA, ao Rancho 

Folclórico Camponeses Vale Brejo, para aquisição de um Módulo/ Contentor.-----------------------------   

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de concessão de um terreno com 2 m
2
, 

localizado no Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 11, Rua N, Cova 1, a José Luís Maduro, onde se 

encontram sepultados seus sogros e sua filha, Natércia Marina Lopes, sendo que o requerente é 

herdeiro da falecida Maria Luisa Couceiro Gomes Maduro, proprietária de um terreno no Talhão 12, 

Rua E e Cova 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Fica registado em ata, que estiveram presentes os membros da direcção da Associação Vila 

Museu do Vinho, que vieram dar conhecimento à Junta de Freguesia, dos seus Estatutos e Corpos 

Gerentes.  

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

--- Eram vinte e duas horas e cinquenta minutos quando o Senhor Presidente deu por encerrada a 

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

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente, Secretário e 

Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 O Presidente ___________________________________ 

 

  O Secretário ____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    

  

 


