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ACTAACTAACTAACTA    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    QUARENTAQUARENTAQUARENTAQUARENTA    

---- Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, 

na sede da União das Freguesias de Coja e Barril de Alva, reuniu o executivo da Junta 

com a presença do presidente, Luís Manuel Tavares de Moura, e dos vogais Carlos 

Alberto Pereira dos Ramos e Maria Isabel Neves Carvalho. ------------------------------  

--------------------------------------- Ordem do dia ---------------------------------------  

----  Lida a ata da reunião anterior, nada havendo a opor, foi aprovada. --------------  

------------------------------------- Correspondência -------------------------------------  

---- A secretária, Isabel Carvalho, deu conta da correspondência que justificava 

análise e decisão simples, a que foi dado o necessário despacho. -----------------------  

----------------------------------------Deliberações ---------------------------------------  

---- PAGAMENTOS - Face aos documentos apresentados pelo tesoureiro, foi 

deliberado autorizar a emissão de requisições de compra do indispensável para o bom 

funcionamento dos serviços, bem como a continuação dos trabalhos programados e 

efectuar os pagamentos agendados. ------------------------------------------------------  

---- RANCHO INFANTIL - Deliberou-se dar o solicitado apoio para a realização do 

Desfile de Moda do Rancho Infantil de Coja, a realizar na Praça Dr Alberto Vale -------  

---- JARDIM DAS ROSAS - Depois de ter sido aberto concurso para a exploração do 

bar do Jardim das Rosas e de se decidir pedir três mil e quinhentos euros à cabeça 

aos três proponentes, o proponente Pedro Fróis aceitou a nossa proposta ficando ele a 

explorar o referido bar. --------------------------------------------------------------------  

---- ANIMAÇÃO DE VERÃO – Foi recebida proposta do Movimento Jovem de 

Cooperação Local para o cartaz da “FAVA” e festival “Músicas de Verão”. Analisadas as 

condições e o respectivo custo, foi acordado com aqueles convidar os seguintes 

grupos: Sons da Serra, Coja Animar, Tuna Mouronhense, Raízes da Beira, Tuna de 

Cantares de Coja, Filarmónica Barrilense, Rancho das Rosas e o cantor Mário Mata, 

para a “FAVA”, e os grupos: The Pilinha, Red, Grupo de Carnaval da Mealhada e os 

Black Mamba para o festival “Músicas de Verão”.-----------------------------------------  

----  Foi ainda deliberado aceitar a proposta de aquisição de camisolas promocionais 

do festival que serão vendidas pelo grupo de jovens para apoiar a construção do 

KidsPark na Casa da Criança. -------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------- Encerramento---------------------------------------  

---- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e três horas e 

cinquenta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e assinada 

será aprovada na próxima sessão. --------------------------------------------------------  

Luís Manuel Tavares de Moura_____________________________________________ 

Carlos Alberto Pereira dos Ramos__________________________________________ 

Maria Isabel Neves Carvalho_____________________________________________ 

 

--------- O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco --------  

 

 

 


