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--------------------------------ACTA NÚMERO VINTE E SETE--------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ. ------------ 

No dia sete de Dezembro de dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, na sala Biblioteca do 

Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas dezasseis horas, reuniu o Executivo da Junta 

de Freguesia de Avanca, sob a presidência do Senhor José Artur Pereira de Pinho, 

Presidente da Junta de Freguesia e com a presença do Senhor José Jorge da Silva Valente 

Borges, Secretário, do Senhor José Fernando Valente Guimarães Tesoureiro e dos Vogais 

Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues. ----------- 

Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da reunião 

anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos, começando por agradecer aos presentes o 

facto de o Executivo reunir a esta hora, justificando uma vez mais, que o motivo se deve 

à agenda estar bastante sobrecarregada para hoje e que o motivo da reunião ser na sala da 

Biblioteca, se deve ao facto de ser hora de expediente e nesta hora o Salão Nobre se 

encontrar ocupado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Os presentes, nada obstaram. ------------------------------------------------------------------------ 

TOPONÍMIA DAS RUAS DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO OUTEIRO. ---------- 

O Senhor Presidente apresentou a proposta de atribuição de toponímia às ruas da 

Urbanização da Quinta do Outeiro em Avanca, com vista à regularização da situação e 

dar cumprimento ao Regulamento Municipal, cuja apresentação e justificação já tinha 

fornecido por escrito todos os elementos do Executivo. ----------------------------------------- 

Depois de todos os intervenientes se terem pronunciado, foi proposta a votação, tendo a 

mesma sido votada por unanimidade dos presentes. Mais foi deliberado enviar a proposta  

agora aprovada à próxima Assembleia de Freguesia, a realizar no próximo dia vinte e um 

de Dezembro do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com a proposta apresentada e aprovada, sugere-se que as ruas situadas 

na Urbanização da Quinta do Outeiro se passem a denominar: --------------------------------- 

Rua João Dias Nunes. -------------------------------------------------------------------------------- 

Rua António Augusto Dias Costa. ------------------------------------------------------------------ 

Rua dos Professores. --------------------------------------------------------------------------------- 

Rua Quinta do Outeiro.------------------------------------------------------------------------------- 

Praça da Concórdia.----------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme consta na proposta que se anexa. ------------------------------------------------------  

LOJA SOCIAL DA FREGUESIA. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou o Contrato de Comodato a celebrar com os proprietários 

do edifício comercial, para a instalação da Loja Social da Freguesia, o qual foi cedido 

gentilmente a esta Junta de Freguesia, pelos proprietários Senhor João António Palavra e 

sua mulher Maria Irene Soares Teixeira Palavra. ------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram as condições expressas no referido 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. -------------------------------------------------------------

Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca. ---------------------------------------------- 

Recepcionado convite para o Jantar de Natal a levar a efeito pela Associação em título, na 

sua Sede, no dia dez do corrente mês e ano pelas vinte horas. ---------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que o Executivo vai fazer-se 

representar pelo Tesoureiro Senhor José Guimarães. -------------------------------------------- 

Associação Dadores de Sangue Terras do Antuã. ------------------------------------------------ 

Recepcionado convite para o Jantar de Natal a realizar no dia onze do corrente mês e ano. 

Os presentes tomaram conhecimento e por motivos de agenda, lamentam não poderem 

representar o Executivo no referido Jantar. -------------------------------------------------------- 

Bombeiros Voluntários de Estarreja. --------------------------------------------------------------- 

Recepcionado convite para a Ceia de Natal da Instituição em referência, a realizar no dia 

dezassete do corrente mês e ano, no quartel dos Bombeiros, pelas dezanove horas. -------- 

Os presentes tomaram conhecimento, registando com agrado o convite e face a agenda do 

Executivo, foi decidido que o mesmo se fará representar pelo Vogal Senhor Jacinto 

Álvaro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja. --------------------------------------------------------------------- 

Recepcionado ofício, o qual acompanhava carta de Amílcar com sugestão de nomes para 

atribuir à travessa que liga a Rua Doutor António Duarte Oliveira á rua da Lagoa. 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a sugestão apresentada e deliberaram 

por unanimidade que o nome a atribuir à travessa em causa, deverá ser de acordo com o 

Regulamento toponímico em vigor. 

Câmara Municipal de Estarreja-4ª Fase do Arranjo Urbanístico do Centro de Cívico 

Avanca. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Recepcionado email sobre o assunto em título, cujo conteúdo foi lido pelo Senhor 

Presidente aos presentes. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja. --------------------------------------------------------------------- 

Recebida carta da Edilidade em título, acompanhada de requerimento, apresentado e 

assinado por Maria Jaime Costa Cruz Corte Real, residente na Avenida Estados Unidos 

da América número vinte e três, terceiro esquerdo, Alvalade-Lisboa, no qual sugere que 

seja dado o nome do seu bisavô João Pacheco Godinho de Castro Côrte-Real, a uma das 

artérias da Freguesia de Avanca, justificando o facto, por o mesmo “ter tido influência no 

apeadeiro em Avanca”.-------------------------------------------------------------------------------- 

A requerente, não desenvolveu nem especificou no requerimento, o tipo de influência 

exercida pelo seu bisavô. -----------------------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento e de imediato, numa superficial análise, concluíram 

que já existe na Freguesia, a rua Corte Real, presumindo os mesmos, que em homenagem 

à família Côrte-real, a quem a autora e assinante do requerimento se refere, constatando  

ainda que existe inscrito em painel de azulejo, na parede frontal do edifício da Estação de 

Caminho de Ferro em Avanca, o nome “Côrte-Real”. Deste modo, vai o Executivo 

analisar mais profundamente o assunto exposto, no sentido de dar adequada resposta à 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja. --------------------------------------------------------------------- 

Recebido convite para a Ceia de Natal a levar a efeito pela Autarquia em referência, no 

dia dezassete do corrente mês e ano. --------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e ficando honrados com o convite, mas verificando-

se os compromissos já agendados pelo Executivo para essa data, não se torna possível 

fazer representar o Executivo na referida Ceia.---------------------------------------------------- 
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Associação Artística de Avanca. -------------------------------------------------------------------- 

Recepcionado convite para o lançamento do livro “Artística de Avanca-50 anos”, a levar 

a efeito no dia onze do corrente mês e ano pelas quinze horas no Salão Nobre desta Junta. 

Os presentes tomaram conhecimento e considerando outros eventos já agendados para 

essa data, vão envidar esforços no sentido de estarem presentes. ------------------------------ 

ASE-Associação de Solidariedade Estarrejense. ------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes do conteúdo do Plano de 

Actividades e Orçamento recebido da referida Associação, para o ano de dois mil e onze.  

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

“VÁLEGAJARDINS- ESPAÇOS VERDES, Lda.”. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes como proposta, o orçamento recebido 

da empresa em título, relativamente aos espaços da Zangarinheira e Gareta, afectos a esta 

Junta, cujos trabalhos implicam o tratamento da terra, a sementeira de mistura de prado e 

plantação de nogueira negra na Zangarinheira., importando o orçamento em novecentos e 

cinquenta euros, acrescidos da taxa de IVA em vigor. ------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade a respectiva proposta 

para a execução dos trabalhos referidos na mesma. ----------------------------------------------  

MENSAGEM DE NATAL. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes, que fosse publicada a “Mensagem de Natal” 

aprovada por unanimidade do Executivo, em um quarto de página, a preto e branco, nos 

jornais; “ Concelho de Estarreja, Jornal de Estarreja e Notícias de Avanca”.----------------- 

Os presentes aprovaram por unanimidade a proposta apresentada. ---------------------------- 

PREPARAÇÃO DO SEGUNDO LIVRO DOS “AUTARCAS DA FREGUESIA DE 

AVANCA”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente apresentou aos presentes a proposta para o desenvolvimento e 

coordenação da nova edição “Autarcas da Freguesia de Avanca” (1910-1974), com o 

valor de trezentos e cinquenta euros mensais, referentes aos meses de Novembro e 

Dezembro do corrente ano e meses de Janeiro e Fevereiro do ano de dois mil e onze, 

Após explicações do conteúdo da proposta e sua finalidade e considerando ser esta, o 

seguimento da primeira edição, a proposta foi aprovado por unanimidade. ------------------ 

OBRAS DIVERSAS A LEVAR A EFEITO NA FREGUESIA. ------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes das obras em curso na área da Freguesia de 

carácter municipal e nacional, em particular as referentes ao alargamento da A-1, nó da  

A-29 e variante da Estrada Nacional 224-2 e da visita que fez aos locais, acompanhado 

do Engenheiro Costa Pinto e Engenheiro Leal, ambos técnicos da Câmara Municipal de  

Estarreja, dando assim continuidade às diversas reuniões e correspondência trocada sobre 

as referidas obras.------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou que está agendada para o próximo dia dez do corrente mês e ano, pelas 

catorze horas e trinta minutos, nova reunião com as entidades envolvidas, para voltar a 

verificar as obras pendentes, relacionadas com o Nó da A-29 e a variante da Estrada 

Nacional 224-2. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTAS MELHORIA TRÂNSITO APRESENTADAS PELO SECRETÁRIO------- 

O Senhor Secretário apresentou aos presentes, três propostas escritas, com sugestões para 

melhorar a sinalização na Freguesia. Uma para o cruzamento da Estrada Nacional cento e 

nove, à Capela de Santo António, outra para a rua do Mato e outra para a praceta no 

Parque Municipal de Mato, junto ao Pavilhão Gimnodesportivo. ------------------------------

As três propostas foram consideradas oportunas e de interesse, pelo Executivo presente  
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para a melhoria do tráfego rodoviário e segurança das pessoas e vão ser encaminhadas à 

Câmara Municipal para melhor apreciação e complementar, se for o caso. ------------------ 

As três propostas apresentadas e assinadas, com data de hoje, ficam anexas à presente 

Acta dela fazendo parte integral. -------------------------------------------------------------------- 

SINALIZAÇÃO NO CENTRO CÍVICO DE AVANCA. -------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes de algumas sugestões e reclamações 

apresentadas e recebidas nesta Junta, sobre a nova sinalização dos arruamentos de 

Avanca, bem como da ocorrência de alguns actos de vandalismo efectuados sobre os 

sinais de sinalização vertical. Mais informou que todas as situações estão em análise e 

apreciação com a Comissão Municipal de Trânsito. --------------------------------------------- 

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

RUA DOUTOR ANTÓNIO ABREU FREIRE-RECLAMAÇÃO. ---------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Senhor Vereador das 

Freguesias Doutor Diamantino Sabina, bem como a reclamação em anexo que o 

acompanhava, subscrita por diversos cidadãos, reclamando a nova organização de 

trânsito na rua em título. ----------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, discutiram o assunto e após apreciação e análise, 

decidiram por oportunamente dar adequada resposta. ------------------------------------------- 

SEGURO ACIDENTES DE TRABALHA-COLABORADORES JUNTA. ------------- 

Com o objectivo de reduzir custos, foram solicitadas e recepcionadas propostas de 

diversas companhias de seguros, relativas ao seguro dos funcionários desta Junta.----------  

As referidas propostas foram analisadas pelos presentes, os quais tendo em consideração 

a carteira de seguros e o apoio já prestado a esta Junta, decidiram por fazer o seguro na 

Liberty Seguros, através do agente Mário Nunes Graça Melo. --------------------------------- 
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CONSTRUÇÃO OBRA SOCIAL-JUNTA FREGUESIA. ------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes propostas de orçamento recebidas, para a 

construção do bloco das quatro habitações a serem construídas com o orçamento desta 

Junta.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram e considerando os valores apresentados e outras condições, 

decidiram unanimemente pelo orçamento apresentado pela construtora “Soares Resende e 

Costa, Lda.” cujo valor é de cento e sessenta e dois mil e quinhentos euros, acrescidos da 

taxa de IVA em vigor. -------------------------------------------------------------------------------- 

MURO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes para análise e votação, o projecto sobre as 

alterações a levar a efeito no muro da frente do Cemitério. ------------------------------------- 

Os presentes após a análise votaram por unanimidade favoravelmente o referido projecto 

e foi decidido que as obras relativas as alterações sejam levadas a efeito logo que haja 

disponibilidade financeira para o efeito. ----------------------------------------------------------- 

CEMITÉRIO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sepultura Coval número cinquenta e quatro do Talhão número catorze. ---------------------- 

Cumprida a sexta clausula do Contrato de Promessa de Concessão Perpétua de Coval, o 

Executivo deliberou nesta reunião, pela emissão do correspondente Alvará, com número 

seiscentos e vinte e dois, com registo em nome de Manuel Maria da Silva Oliveira, 

casado em regime de comunhão geral de bens, com Rosa Jesus Alves, titular do Bilhete  

de Identidade número oitocentos e noventa e quatro mil e um, emitido em seis de 

Fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete, pelo Arquivo de Aveiro e  com o NIF  cento  

e setenta e um milhões cento e cinco mil seiscentos e oitenta e um, ambos residentes na 

rua de Peneda/Porto Tonce,  número cento e cinco Avanca. ------------------------------------ 

Os documentos de suporte à deliberação, ficam arquivados na pasta do cemitério, coval  
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número cinquenta e quatro do talhão número catorze.--------------------------------------------  

EXPEDIENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do Executivo da 

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

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos eram dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser submetida a aprovação na reunião 

seguinte e por mim vai ser assinada José Jorge da Silva Valente Borges, 

_________________________________________que a secretariou, 

E por todos os membros do Executivo presentes. ------------------------------------------------ 


