
 
------------------------------------------------------------ Ata número dez -------------------------------------------------- 

 
Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, 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 – Festa das Virtudes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – Rainha das Vindimas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
3 – Cedência de parcela de terreno para alargamento do cemitério dos Casais da Lagoa ------------------------
- 
4 – Auto de entrega de equipamento-------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Estiveram presentes o senhor Joel Pratas e o senhor João da Associação das Virtudes, deu-se início à 
ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
- Ponto um – Festa das Virtudes---------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
O senhor Joel Pratas e o senhor João vieram à reunião do Executivo para informar que este ano não irá 
haver a habitual Feira Medieval, mas em alternativa, nos dias sete e oito de setembro, irão fazer a festa 
em honra do santo (a) padroeiro(a). Vieram pedir à Junta de Freguesia que financiasse a Banda 
Filarmónica que irá acompanhar a Procissão. Ao que o Executivo respondeu que iria pedir orçamentos e 
depois decidiria o montante a disponibilizar para ajudar. -----------------------------------------------------------------
------------------------ 
- Ponto dois – Rainha das Vindimas--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este ano a Freguesia de Aveiras de Baixo teve uma concorrente à Rainha das Vindimas do Concelho de 
Azambuja. A candidata da nossa Freguesia, Marisa Carapinha dos Santos, foi eleita como segunda dama 
de honor. No próximo dia sete de setembro irá ser a final nacional Rainha das Vindimas no Peso da Régua 
e como não poderia deixar de ser, a Freguesia de Aveiras de Baixo vai estar representada pela segunda 
dama de honor Marisa Carapinha dos Santos e pela Secretária do Executivo, que irão apoiar a rainha do 
Concelho de Azambuja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
- Ponto três – Cedência de parcela de terreno para alargamento do cemitério dos Casais da Lagoa e 
Virtudes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No passado dia vinte quatro de julho o Vereador, senhor Silvino Lúcio, em nome do Município, mandou 
um e-mail ao senhor Rui Manuel Felizardo Pombo para ver qual seria a possibilidade de ceder uma 
parcela de terreno para aumentar o cemitério dos Casais da Lagoa. O cemitério está a ficar lotado e sem 
espaço. Vamos aguardar a decisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
- Ponto quatro – Auto de Entrega de Equipamento------------------------------------------------------------------------
- 
A Câmara Municipal de Azambuja vai emprestar uma Placa Compactadora para massas frias. Foi 
celebrado um Auto de Entrega de Equipamento ao abrigo do contrato interadministrativo de delegação 
de competências. O Município de Azambuja delegou competências para conservar e reparar as estradas e 
os caminhos municipais. Não tendo meios para realização desses trabalhos, a Junta de Freguesia de 
Aveiras de Baixo mandou um e-mail ao Município a solicitar apoio para a compactação das massas 
asfálticas frias a aplicar para a reparação dos pavimentos rodoviários. Assim, a Câmara de Azambuja 



procede à cedência temporária e gratuita pelo prazo de um ano, renovável por iguais e sucessivos 
períodos, se nenhuma das partes denunciar com uma antecedência de trinta e dias. -----------------------------
----------------------------------- 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas vinte horas e quarenta e cinco 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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