
 
 

Ata Nº. 07/2016 
-----Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas dezoito 

horas e trinta minutos, nos termos do nº.1 do artigo nº.20, da Lei nº. 75/2013, 

de 12 de Setembro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia o 

executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes, 

Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha Velho, 

respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.------------------------------------ 

 -----A reunião teve início com as seguintes deliberações:------------------------------- 

Agradecer à Casa de São Sebastião pela oferta do “Verde de Honra” na 

bênção da Casa Mortuária, que se realizou no dia 21 de maio, pelas 18,30 horas, 

com a presença da Câmara Municipal, Fábrica da Igreja, Assembleia de 

Freguesia e representantes das Associações da Freguesia.------------------------------

Deliberado manifestar oficiosamente um agradecimento ao munícipe Gil 

Alexandre Pereira Braga Gonçalves, pela cedência no alargamento da Rua da 

Igreja. O nosso Bem-haja em nome da freguesia.------------------------------------------ 

Felicitarmos a Associação Cultural Unhas do Diabo, pela disponibilidade de 

apresentação da peça de teatro “O Que Se Passa”, no dia 31 de julho, pelas 21 

horas, no Salão Polivalente desta Junta de Freguesia.------------------------------------ 

Congratularmos com o início das obras de beneficiação das Ruas da Aldeia, 

Capela de S. Sebastião (parte) e Travessa da Aldeia. --------------------------------------

Encarregar um jurista de representar a Junta de Freguesia num processo que 

o Ministério Público move, por denúncia de André Rodrigues, contra esta 

autarquia e Sandra Felke-Turismo Rural, Unipessoal, Lda, numa ação de 

impugnação de escritura de justificação notarial e declaração de nulidade da 

mesma e da venda, referente ao prédio rústico do artigo nº.1317, inscrito e 

registado em nome de Junta de Freguesia, que o atual executivo, no pleno 

exercício das suas funções - gerir os bens e serviços da freguesia -, deliberou 

alienar para evitar custos de manutenção/gestão e ao mesmo tempo criar 

outras condições de mobilidade, dignidade e bem-estar da população que 

representa.-------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizar a ocupação do espaço envolvente da Junta de Freguesia, para a 

realização de uma festa de inauguração/bênção da Garagem do Sr. João 

Gonçalves Palma, bem como a cedência de algumas mesas e cadeiras.-------------

Autorizar a cedência da área envolvente à sede da Junta de Freguesia para a 

realização do almoço convívio do “Tira Teimas 2016”, este ano organizado pelos 

Senhores José Maria, Moisés Velho e João Pereira;--------------------------------------

Deliberado solicitar à Câmara Municipal o apoio técnico e financeiro 

indispensável para a beneficiação/pavimentação da Rua do Alto.---------------------



Fazer representar a Freguesia no Cortejo Etnográfico das Feiras Novas e com 

o tema “Os Romeiros de Santa Justa”.-------------------------------------------------------- 

Saudarmos todos os presentes que encheram o Salão Polivalente para 

assistirem à peça de Teatro “A Doença do Engraxador”.--------------------------------- 

Saudarmos o aumento dos participantes no Passeio Anual dos Idosos bem 

como a grande confraternização e harmonia verificada em todo o evento, tendo 

mais uma vez a Junta efetuado um miminho surpresa que foi descer do Monte 

da Penha para a cidade de Guimarães de “Teleférico”. Um agradecimento 

especial para os animadores – José da Fina, João Pereira e Jasmim, que com os 

seus instrumentos (concertinas) tornaram mais animado e alegre este convívio.- 

Transferir os direitos de concessão da Sepultura 27 (vinte e sete), de Auxilia 

Rosa Gonçalves, para seus filhos Manuel Gonçalves Ferreira e Emília Gonçalves 

Ferreira Ferrafiat, conforme documentos arquivados na secretaria da Junta de 

Freguesia, tendo sido emitidos Alvarás em nome dos novos concessionários.----- 

Concessionar a Manuel Januário Gonçalves, dois metros quadrados de 

terreno no Cemitério da Freguesia de São Pedro d’Arcos, pela importância 

estabelecida na Tabela Geral de Taxas e Licenças (quatrocentos euros), no 

Talhão 2 (dois), a sepultura número 81 (oitenta e um).---------------------------

Alugar o Salão Polivalente e a Cozinha, no dia 15 (quinze) de Agosto.------------- 

------Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e 

trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, 

vai ser assinada pelos membros presentes.-------------------------------------------------- 

Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes___________________________ 

Paulo José Correia dos Santos________________________________________ 
Maria Graziela Palma da Rocha Velho__________________________________ 

 

 


