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Os presentes tomaram conhecimento analisaram os orçamentos apresentados, decidindo-se �

por unanimidade a favor da proposta apresentada pelo Presidente, que assumiu faze-los
chegar oportunamente ao Município para apreciação e decisão final. -----------------------------

REUNIÃO COMISSÃO SOCIAL FREGUESIA-21/03/2016.---------------------------------

0 Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte e um de Março do corrente ano,

pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no Salão Nobre do edifício sede desta Junta,

reuniram os parceiros e voluntários da Comissão Social de Freguesia, dando informações dos
assuntos ali tratados. ---------------------------------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------

ABERTURA AO PÚBLICO ESPAÇO VENDA VELAS/FLORES NO CEMITÉRIO 
(02/04/2016). ------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente lembrou aos presentes que no dia dois do corrente mês e ano abriu o

espaço de venda de velas e flores no cemitério, o qual de acordo com o decidido pelo

Executivo, vai ser explorado por Maria Duarte Pereira.---------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------

TORNEIO NACIONAL DE BIKE POLO - PARQUE MUNICIPAL DO MATO -

A VANCA.---------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente recordou aos presentes que nos dias um, dois e três do corrente mês de

Abril, ocorreu no ringue do Parque Municipal do Mato - Avanca, o Torneio referido em

título, que foi organizado pelo grupo de Bike Polo de A vanca e teve o apoio do Município e

desta Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao evento acima referido, o Senhor Presidente enalteceu o interesse e

disponibilidade demonstrados pelo Executivo, nomeadamente pelo Secretário, Senhor José

Guimarães que acompanhou o evento desde os seus preparativos até à conclusão do mesmo.-

Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------

"1 ª FEIRA DE ANTIGUIDADES E VELHARIAS" DIA NOVE ABRIL 2016 -

MERCADSO JÚLIO NEVES -AVANCA.---------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente recordou aos presentes que de acordo com o que havia sido

anteriormente decidido, no dia nove do corrente mês e ano, irá ocorrer pela primeira vez no 

Mercado Júlio Neves - Avanca a "Feira de Antiguidades e Velharias", no horário entre as

oito e as dezassete horas, solicitando por isto que os presentes prestem o possível contributo
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Guimarães, r,� -fu»J...;a-o (J.<tCí7? k,'l'u..nr; � que a secretariou, e por todos
os membros d� Executivo presentes.-------�-----------------------------------------------------------
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