
 
------------------------------------------------------------ Ata número nove -------------------------------------------------- 

 
Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, 
reuniu-se extraordinariamente no edifício da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, sob a presidência do 
senhor Carlos António Pereira Piriquito, estando presente a Secretária senhora Sandra Manuela Martins 
Crespo Amendoeira e o Tesoureiro, senhor Carlos Alberto Ferreira Simões, com a seguinte ordem de 
trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 – Diversos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo presença de público durante o período estipulado, deu-se início à ordem de trabalhos. ------- 
- Ponto um – Diversos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A senhora Maria José Garcia Ferreira Braz, moradora na Rua 5 de outubro, nº 6 em Aveiras de Baixo, pede 
autorização para proceder à colocação de uma pedra mármore na sepultura do seu marido, senhor José 
Manuel de Oliveira Brás no cemitério de Aveiras de Baixo, Talhão B, Cova 30. -------------------------------------- 
O senhor José Júlio Valada Cristóvão morador na Rua 5 de outubro nº 7 em Aveiras de Baixo pede 
autorização para proceder à colocação de uma pedra mármore na sepultura do seu pai, senhor Manuel 
Mourinho Cristóvão no cemitério de Aveiras de Baixo Talhão A cova 60. Solicita também autorização para 
a recolocação da pedra mármore na sepultura de sua mãe, senhora Maria Gertrudes Valada Rosa 
Cristóvão, no Talhão 3, Cova 56 no cemitério de Aveiras de Baixo. -----------------------------------------------------
-------------- 
 O Executivo deu autorização para a colocação das pedras mármore nas sepulturas acima descritas. -------- 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezanove horas e trinta minutos, e da qual 
para se constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Executivo 
desta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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