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APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
DE 10/12/2015

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2015

------------------------------------------ACTA NÚMERO 4 --------------------------------------Aos dezanove dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, na Delegação da Junta de Freguesia, em Queijas, reuniu o Executivo da Junta de
Freguesia de Carnaxide e Queijas, sob a presidência do Senhor Presidente Jorge Manuel de
Sousa de Vilhena, estando presentes, o Senhor Secretário Américo Marques Ferreira Duarte,
o Senhor Tesoureiro Luís Manuel Figueiredo Lopes, o Senhor Vogal António Rocha, a Senhora
Vogal Carla Sofia Guia Pinto e a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa. O Senhor Vogal José
Rodrigues encontra-se ausente por motivos de doença. O Senhor Presidente da Junta de
Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena justificou as ausências e deu início à quarta
reunião do Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por
unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira ------------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 - Proposta de Deliberação N.º 32/2015 – Celebração de Acordo de Estágio Curricular em
Contexto Real de Trabalho, com a Escola Secundária Camilo Castelo Branco; ------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 33/2015 – Celebração de Acordo de Estágio Curricular em
Contexto Real de Trabalho, com a Escola Secundária de Camões; ------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 34/2015 – Regulamento Inventário e Cadastro da União
Freguesias Carnaxide e Queijas; --------------------------------------------------------------------
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4 – Proposta de Deliberação N.º 35/2015 – Aquisição de Serviços Gerais e limpeza de
instalações (Mercado Municipal de Carnaxide) na modalidade de avença; ----------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 36/2015 – Direção Geral de Reinserção Social – Pedido de
Colaboração - Execução de Medida de Trabalho a Favor da Comunidade; ----------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 37/2015 - Concessão a título perpétuo do Compartimento
N.º 22 D do Ossário N.º 3; --------------------------------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------- O Baile sénior de Carnaval dois mil e quinze realizou-se no dia quinze de fevereiro, quintafeira. O primeiro baile sénior de dois mil e quinze da União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas, realizou-se no Salão Nobre da Sede da Junta de Freguesia, onde participaram
seniores de Queijas e de Carnaxide, da Outurela/Portela, Linda-a-Pastora, tendo tido o apoio
do “Linda-a-Pastora Sporting Clube” que cedeu a carrinha para transporte dos idosos entre
Queijas, Linda-a-Pastora e Carnaxide. ---------------------------------------------------------------- Encontra-se em execução uma campanha de recolha de agasalhos de adulto, criança e
bebé para a nossa loja social e que também se encontra agora aberta também aos sábados.
--- Face àquilo que entendemos ser a revitalização de tradições nesta União de Freguesias e
após a extinta Junta de Freguesia de Carnaxide ter revitalizado as festas de Carnaxide no ano
de dois mil e seis e a extinta Junta de Freguesia de Queijas ter revitalizado as festas de S.
Miguel, vai depender muito do nosso trabalho direto e de alguns dos nossos trabalhadores
mas, principalmente, do signatário e Executivo que estará envolvido nesta ação, porque se
trata de uma ação voluntariosa, a Junta de Freguesia entendeu reunir com a Irmandade
Nossa Senhora da Rocha e vai revitalizar as Festas da Senhora da Rocha que há um ano que
não se realiza e em dois mil e treze foi uma vergonha. A Junta de Freguesia reuniu com a
Irmandade e estabeleceu uma estratégia em que irá fazer uma organização conjunta sendo
que todos os meios técnicos, logísticos e organização profana serão da Junta de Freguesia e a
organização religiosa passará pela Irmandade e a parte pagã, popular de animação também
pela Junta de Freguesia, sendo que todas as receitas e despesas ocorrerão pelo orçamento da
Irmandade da Senhora da Rocha que irá gerir o orçamento das festas, sendo que, para isso,
a Irmandade pode nomear-se a si própria, num conjunto de sete pessoas, para coordenar as
festas que em breve os nomes serão enunciados e que, depois, ficarão em ata. Dado o
número de dias que as Festas Tradicionais da Senhora da Rocha têm por norma e, todos nós
que estamos aqui, lembra-se que eram umas festas que começavam e que parecia que
duravam muito, eram cerca de duas semanas e, é óbvio que, quando se parte do zero de
uma festa, que é o que vai acontecer, porque a festa morreu, temos que ter alguma cautela e
não podemos fazer um programa de oito ou dez dias até porque a situação económico/social
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do país não permite, com certeza, à maior parte das famílias irem às festas e fazerem
consumos. Por outro lado, umas festas fazem-se com dois fatores fulcrais. Primeiro é a
adesão dos feirantes, porque sem feirantes não há feira e sem feira não há festa, sem feira
não há receita e sem receita não há programa. Logo, os elementos desde já destacados para
o efeito são o Presidente da Junta, os Vogais Américo Duarte e José Rodrigues, o Juiz da INSR
Dr. Zorro Mendes e o Senho Manuel João dos Santos, já para a semana vamos começar a
trabalhar no sentido de procedermos à seleção de potenciais feirantes dos diversos ramos,
preenchendo as ruas como era hábito mas com uma disposição diferente, mais moderna e
mais atrativa e, este peso, está todo sobre os nossos ombros porque, se resultar, ainda bem,
se não resultar é um risco que corremos mas, também, foi para isso que fomos eleitos. Esta
reunião decorreu ontem, com o primeiro Juiz da Irmandade, Dr. Zorro, e com o Juiz Senhor
Manuel João dos Santos, também da direção, comigo e com o Senhor Secretário. A próxima
reunião irá decorrer já mais alargada, já com uma distribuição de funções, mais profícua.
Volto a dizer que todo o orçamento será a Irmandade a gerir, quer as receitas quer as
despesas, mediante o orçamento que será elaborado à medida que as festas forem sendo
executadas na sua preparação com a perspetiva de obter determinadas receitas e ter os
custos controlados de forma a que, quer as tradicionais barraquinhas, quer os tradicionais
stands da igreja, os arcos decorativos, o som ambiente, o palco que é nosso, a aparelhagem
de som que é nossa, os mastros que são colocados por nós, as bandeirolas, eletrificação da
feira, colocação no recinto e disposição dos vários feirantes de uma forma harmónica e que
tenha alguma beleza e que tenha alguma atratividade. Vamos implementar, para já, várias
novidades e uma delas será, num determinado espaço, ter um parque de estacionamento
para oitenta a cem carros e que possibilite as pessoas estacionarem num espaço anexo ao
recinto da feira para libertar aquelas viaturas que costumam estacionar na estrada. É um
espaço que ficará disponível para estacionamento. A feira decorrerá de vinte e dois a trinta e
um de maio e a animação de vinte e sete a trinta e um de maio, ou seja, de quarta a
domingo, sendo que no domingo será a procissão e a missa. Vou reunir com o Senhor
Presidente da Câmara no sentido de obtermos um apoio financeiro para as festas de Nossa
Senhora da Rocha, para dar um impulso às festas que, digamos, morreram, e, portanto, sem
algum impulso das entidades oficiais, dificilmente será possível reerguer estas Festas. Após a
revitalização das Festas da Luz, em Linda-a-Pastora, no ano passado, o que muito nos
orgulha, com as Festas de Carnaxide, com as Festas de São Miguel e com as Festas da Rocha,
é a União de Freguesia que faz quatro festas num ano, com tudo isso que acarreta,
nomeadamente, em termos de trabalho para os membros da Junta, porque os funcionários
têm o seu horário de trabalho e a maior parte do tempo é feito fora do dito “normal” horário
de trabalho. -------------------------
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--- Quero Informar que, esta semana procedemos à reparação das lajetas do piso inferior do
Centro Cívico de Carnaxide com a nossa equipa de obras. Também estamos a construir um
separador pedonal na Rua Manuel Teixeira Gomes, em Carnaxide. Estamos a proceder a
diversas reparações de sinalização rodoviárias, em Carnaxide. Implementámos, em Queijas, a
campanha designada por “Renove a licença do seu cão sem sair de casa”, serviço este que
transitou da extinta Junta de Freguesia de Carnaxide para a União das Freguesias e que é a
única Junta de Freguesia do País em que qualquer cidadão pode renovar a licença do seu cão,
sem sair de Casa. Ao nível de reparações do espaço público em Queijas, ocorreram diversas,
nomeadamente, na Avenida João XXI, reparações pontuais junto ao Mercado, também
algumas reparações junto ao Polidesportivo. Vamos iniciar, em breve, em Linda-a-Pastora, a
terceira fase de rebaixe de lancil para cidadãos com mobilidade reduzida com a nossa equipa
de operários de Carnaxide, já fizemos duas fases e iremos agora para a terceira fase,
nomeadamente a passagem de peões em frente aos Bombeiros Voluntários, nas transições de
entroncamentos da Rua Visconde Moreira de Rey e da Rua do Lavra. Quero, também,
agradecer à Câmara as diversas execuções de repavimentação de asfalto que ocorreram em
Linda-a-Pastora, nomeadamente, na Rua do Lavra, na Rua Visconde Moreira de Rey. Foram
intervenções, para quem dizia que Linda-a-Pastora estava esquecida, esta União de
Freguesias veio mostrar que não, aliás, num ano já foram feitas inúmeras intervenções em
Linda-a-Pastora e vamos continuar a fazer. Também apoiámos o baile dos Bombeiros.
Promovemos três desfiles infantis de carnaval, com duas mil e quatrocentas crianças, um em
Carnaxide no dia doze de fevereiro, de manhã, outro em Outurela, à tarde, no mesmo dia e o
desfile de Queijas no dia treze de fevereiro de manhã. --------------------------------------------- Quero aproveitar para anunciar que, mais uma vez, vamos comemorar o Dia Internacional
da Mulher, sendo que vamos fazer duas comemorações, uma no dia sete de março em
Queijas com um workshop sobre segurança, em que reúne centenas de participantes no
Pavilhão Noronha Feio e, no dia oito de março, no Centro Civico de Carnaxide, haverá uma
série de eventos alusivos ao Dia da Mulher com workshops temáticos sobre agricultura,
cultivo de ervas aromáticas, haverá aulas de yoga, de zumba, chi-kung e mais uma série de
disciplinas que vão colocadas quer ao ar livre quer in-door nas salas do rés-do-chão e do
primeiro andar da Universidade Sénior de Carnaxide.
--- Também era uma ambição dos moradores da Rua Iteperano Duarte, que os terrenos em
badio existentes naquela zona, face às inúmeras reclamações que recebi, em que muitas
delas diziam que já há muitos anos que lutavam por essa ambição, porque os donos de cães
vão para lá passear os cães, abandonavam veículos na zona, vegetação espontânea que, por
ser uma propriedade privada, não era limpa, acumulação de cheiros e pragas de insetos.
Agendei uma visita com o Senhor Presidente da Câmara há cerca de três meses e fomos ao
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local com a equipa técnica da Câmara e, no local, a Policia Municipal despachou no sentido de
o proprietário ser notificado e o mesmo procedeu à vedação do terreno, é uma vedação em
rede e, portanto, não fere em termos de imagem. Acho que cumprimos a nossa missão e
também estou satisfeito com essa ação. ------------------------------------------------------------- Decorreu no primeiro sábado deste mês a feira mensal no mercado de Carnaxide e, no
fim-de-semana de vinte e sete e vinte e oito de fevereiro, decorrerá a feira de artesanato no
Mercado de Queijas. ---------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Secretário foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------- Foi reforçada a iluminação exterior do mercado de Carnaxide visto tratar-se de uma zona
que à noite se tornava um pouco escura e, depois dessa iluminação feita, quero dizer que já
temos tido agradecimentos, tanto de concessionários do mercado como de alguns moradores
e que me dizem que aquela luz vai afastar um pouco algumas pessoas que por ali passavam.

--- Pelo Senhor Presidente foi ainda dito o seguinte: ------------------------------------------------ Reuni com o STAL que pretende elaborar um acordo coletivo de empregador público, por
causa da lei que impõe as quarenta horas semanais de trabalho. No entanto, segundo notícias
recentes, ouvi dizer que o Governo irá decretar ou legislar em como autoriza as trinta e cinco
horas semanais mediante alguns critérios. Enquanto não soubermos quais são esses critérios
não vale a pena elaborar o acordo porque estamos a fazer duas coisas em simultâneo que são
iguais ou parecidas. ----------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Tesoureiro foi dito o seguinte: ------------------------------------------------------ Em relação a esta matéria estou de acordo que não se faça agora o acordo com o
sindicato na medida em que há a expetativa da saída de uma legislação, de qualquer modo
acho que deve ficar registada a intenção para que o próprio sindicato possa dizer que é
intenção da União das Freguesias nesse sentido. --------------------------------------------------

--- Pelo Senhor Presidente foi ainda dito o seguinte: ------------------------------------------------ Se for intenção do Executivo presente corroborar as palavras do Senhor Tesoureiro e se
ninguém se manifesta contra, que a intenção desta Junta seja essa, seja pela via da
assinatura do contrato com o STAL ou pelo seguimento daquilo que o Governo vier a dar
orientação. -------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira -------------------------------------------------------------

5

6
--- No período compreendido entre o dia 05 de Fevereiro de dois mil e quinze e o dia 18 de
Fevereiro de dois mil e quinze, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de
100.740,67 € (cem mil setecentos e quarenta euros e sessenta e sete cêntimos); em caixa
5.317,06 € (cinco mil trezentos e dezassete euros e seis cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 106.057,73 € (cento e seis mil e cinquenta e sete euros e setenta e três
cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 39.677,54 €
(trinta e nove mil seiscentos e setenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos); despesas
efetuadas e liquidadas num valor total de 15.779,27 € (quinze mil setecentos e setenta e
nove euros e vinte e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 32/2015 ---------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
e das GOP para 2015, pretende esta Junta de Freguesia continuar a apoiar o tecido educativo,
por forma a fomentar um desenvolvimento equilibrado como forma de participação na
sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------------A Escola Secundária Camilo Castelo Branco tem vindo a fomentar Estágios no âmbito do
Programa Educativo, que visam a integração dos jovens no mundo laboral e paralelamente
dar equivalência aos jovens que frequentam o Curso Profissional de Técnico de Marketing,
com saída profissional de Técnico de Marketing de Gestão, Nível 4. ----------------------------A referida Escola apresentou a esta Junta de Freguesia um pedido de acordo de colaboração
de formação em contexto real de trabalho, para estágio de um aluno, do Curso acima
mencionado, com estágio de duração de 420 horas a iniciar no mês de Abril e com duração
até ao mês de Junho de 2015. ---------------------------------------------------------------------Face ao exposto, proponho: --------------------------------------------------------------------1 – A aceitação do estágio para o aluno proposto pela Escola, à semelhança dos estágios
concedidos anteriormente por esta Junta de Freguesia e a respetiva celebração do Acordo de
Colaboração de Formação em Contexto Real de Trabalho, com a Escola Secundária Camilo
Castelo Branco; -------------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 33/2015 ---------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
e das GOP para 2015, pretende esta Junta de Freguesia continuar a apoiar o tecido educativo,
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por forma a fomentar um desenvolvimento equilibrado como forma de participação na
sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------------A Escola Secundária de Camões tem vindo a fomentar Estágios no âmbito do Programa
Educativo, que visam a integração dos jovens no mundo laboral e paralelamente dar
equivalência aos jovens que frequentam o Curso Profissional de Técnico de Informática de
Gestão. ----------------------------------------------------------------------------------------------A referida Escola apresentou a esta Junta de Freguesia um pedido de acordo de colaboração
de formação em contexto real de trabalho, para estágio de um aluno, do Curso acima
mencionado, com estágio de duração de 140 horas a iniciar no dia 15 de Junho e termo a 10
de Julho de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, proponho: --------------------------------------------------------------------1 – A aceitação do estágio para o aluno proposto pela Escola, à semelhança dos estágios
concedidos anteriormente por esta Junta de Freguesia e a respetiva celebração do Acordo de
Colaboração de Formação em Contexto Real de Trabalho, com a Escola Secundária Camões; 2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 34/2015 ---------------------------------------------------Nos termos da Legislação em vigor, e após a reorganização administrativa do Território com a
criação da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, o Executivo deliberou proceder á
agregação dos 2 inventários, conforme deliberação n.º 46/2014, aprovada em reunião de
executivo de 10 de Janeiro de 2014 e pela Assembleia de Freguesia em 23 de Abril de 2014. Efetuado o levantamento do Imobilizado irá proceder-se á respetiva renumeração e
lançamentos informáticos, após o que será submetido á aprovação do Executivo e AF. -------Para o efeito e para o melhor procedimento, entendeu-se igualmente elaborar um novo
Regulamento, bem como as fichas de ocorrência que fazem parte integrante do novo
Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------Acresce que a renumeração a efetuar-se deverá ser esquematizada da seguinte forma: ------a.

b.

c.

d. e.
l _l _l // l _l _l // l _l _l // l _l _l // l_l _l _l_|
Exemplificando:

a. Dois dígitos - Freguesia:
 01-Carnaxide
 02-Queijas
b. Dois dígitos - Edifício:
 01-Edificio Sede
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 02-Delegação
 Mercado de ……….
 Edifício ……………….
c. Dois dígitos - Andar
 01-Cave
 02-R\C
 03-………………..
d. Dois dígitos - Sala:
 01-Sala……..
e. Quatro Dígitos - Bem (sequencial para todos os Bens)
 0001-……………………….
Neste contexto, propõe-se: ---------------------------------------------------------------------1. A aprovação do Regulamento do Inventário e Cadastro da União Freguesias Carnaxide
e Queijas, e seus documentos anexos. ----------------------------------------------------2. A metodologia de numeração, inventariação e cadastro dos Bens Imobilizado
/Inventário. ----------------------------------------------------------------------------------3. O envio à Assembleia de Freguesia para aprovação nos termos da alínea h) do número
1 do artigo 16º da Lei N.º 75/2013. -------------------------------------------------------4. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 35/2015 ---------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 29/2015, aprovada em 05 de Fevereiro de 2015, foi
executado um convite, através de ofício com a ref.ª JV/RR/120/2015 em 06 de Fevereiro de
2015, ao Senhor Paulo Alexandre Macedo Santos, para apresentar proposta para a referida
aquisição de serviços gerais e limpeza no Mercado Municipal de Carnaxide. --------------------Neste sentido, e após apreciação da proposta e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 16 e
da alínea a) do n.º 1 do art.º 20 conjugado com o art.º n.º 128 do CCP (DL n.º 18/2008 de
29 de Janeiro), proponho: --------------------------------------------------------------------------1 – A adjudicação da referida aquisição de serviço, por ajuste direto simplificado, ao Senhor
Paulo Alexandre Macedo Santos, com o Contribuinte n.º 178 568 422, com morada na Rua
Bernardino de Oliveira, N.º 9 – Sotão, 1495-017 Algés , pelo valor total de 3.874,54 € (três
mil oitocentos e setenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), com pagamento
mensal no valor de 645,76 € (seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos)
com cabimento em orçamento de 2015, pelo período de seis (6) meses, com início a 20 de
Fevereiro de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------
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2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 36/2015 ---------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
e das GOP para 2015, pretende esta Junta de Freguesia continuar a apoiar a Direção Geral de
Reinserção Social, nomeadamente com a aceitação de indivíduos para execução de medidas
de trabalho a favor da comunidade. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, foi-nos solicitado pela Direção Geral acima mencionada a colocação de dois
indivíduos nesta Junta de Freguesia para prestação de trabalho comunitário e face ao exposto
a integração será da seguinte forma: -------------------------------------------------------------- Miguel Torrão Mesquita Barros – 200 horas -

reside em Carnaxide – será colocado no setor

de cemitério (responsável: vogal do executivo Sr. José Rodrigues); ----------------------------- Amadu Jau – 120 horas – reside em Carnaxide – será colocado no setor de obras em
Carnaxide de 2ª a 6ª das 09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H00; ----------------------------Face ao exposto, proponho: ------------------------------------------------------------------------1 – A aceitação dos indivíduos Miguel Torrão Mesquita Barros e Amadu Jau para realização de
trabalho comunitário. -------------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 37/2015 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 95/2015, relativamente ao pedido da Sra. Maria Justa
Vegard Sentieiro Pereira, para concessão a título perpétuo do compartimento N.º 22 D do
Ossário N.º 3. ---------------------------------------------------------------------------------------No referido compartimento, encontravam-se inumados os corpos do Sr. António de La Cruz
Vegar e Sra. Adelaide Sant´Ana Vegar desde Fevereiro de 1937 em regime de aluguer. ------Neste contexto, a Sra. Maria Justa Vegard Sentieiro Pereira neta dos inumados acima
mencionados, solicitou através de requerimento a concessão do referido compartimento. ----Neste contexto, proponho: -------------------------------------------------------------------------1 – Que seja concedida a referida concessão do compartimento n.º 22 D do ossário n.º 3 a
título perpétuo à Sra. Maria Justa Vegard Sentieiro Pereira, portadora do Bilhete de
Identidade N.º 5345284. ---------------------------------------------------------------------------2 – Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------
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Conforme disposição legal a transcrição de qualquer documento oficial tem que respeitar, na íntegra, o conteúdo e o texto
constante nos documentos. Sendo facto que as Propostas de Deliberação aqui descritas se constituem documento oficial e a
respetiva transcrição, que nesta Ata se faz, é feita reproduzindo na íntegra o texto original.

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 22h20m
horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

_____________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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A Vogal

______________________________
(Carla Pinto)
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