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---------------------------------------- ACTA NÚMERO DEZ-------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZ. ---------------- 

No dia dois de Março de dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, no Salão Nobre 

do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, 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 e do 

Vogal Senhor José Fernando Valente Guimarães. ---------------------------------------

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos, justificando as ausências da 

Tesoureira Senhora Ana Gabriela por motivos profissionais e do Vogal Senhor 

Luís Santos por motivos de ordem familiar. -------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO----------------------------------------------- 

Mais uma vez estiveram presentes os cidadãos: Marina Pestana, Elvira Costa, 

Maria Marques, Maria Ferreira, Agostinho Costa e Gonzaga Costa, todos 

residentes em Avanca, que voltaram a reclamar sobre o estado degradado em 

que se encontra a rua do Lombão, exigindo dos responsáveis imediata 

reparação do pavimento, informando que o mesmo se encontrava em estado 

razoável, antes de rasgarem a rua para a colocação da rede de saneamento há  



 

                                                                                                                     2/5 

 

 

 

cerca de três anos e que não sendo possível para breve o seu alargamento, que 

seja reposto o pavimento. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente serenou os moradores, reconhecendo-lhes razão para a 

sua indignação e voltou uma vez mais a explicar a evolução do processo, lendo 

ainda informação recebida por e-mail, datado de um de Março do corrente ano, 

do Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina o qual 

informava que o inicio das obras de melhoramento da rua estava previsto para o 

ano de dois mil e onze. ---------------------------------------------------------------------------- 

Perante a incompreensão dos moradores devido à data tardia prevista para o 

inicio dos trabalhos e a insistência, o Senhor Presidente no momento e na 

presença dos mesmos, através do seu telemóvel contactou o Senhor Vereador 

das Freguesia Doutor Diamantino Sabino, com quem falou e solicitou que o 

informasse da próxima reunião pública do Executivo Camarário, a fim dos 

referidos moradores ali se deslocarem e exporem os seus desejos e interesses, 

face a que este Executivo nada mais lhes pode dizer ou fazer, ficando o Senhor 

Presidente de os informar logo que saiba a data da referida reunião. ---------------- 

Os Moradores concordaram com a solução transmitida pelo Senhor Presidente. - 

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

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 

INÍCIO DA ORDEM DE TRABALHOS. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o e-mail recebido em um de Março do corrente ano do 

Senhor Vereador Doutor Diamantino Sabina, sobre as questões levantadas 

quando da visita deste, à Freguesia de Avanca, no qual respondia aos seguintes 

pontos: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Rua do Lombão, rua do Coxo, parte Sul da rua Samouqueiro, passeio da Rua  
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das Chousinhas, rua do Fojo, rua do Paço, rua da Fábrica, rua Angélica Neves, 

Estrada Nacional Cento e nove (Largo do Seixo), alargamento da A-1 (PS381). - 

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

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

Refer. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o conteúdo do ofício enviado refª. 868000/10/PI de 

24.02.2010, sobre a cedência do edifício de ex-habitação a solicitar mais 

elementos para integrar o protocolo ao qual se irá dar resposta. ---------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja - Departamento Obras Municipais. ------------------- 

O Senhor Presidente leu o ofício e informação técnica sobre o alargamento e 

colocação da rede de saneamento e águas pluviais na Rua Outeiro da Bandeira.  

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

CONTA DE GERÊNCIA DO ANO FINANCEIRO 2009.----------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou o Relatório de Contas de Gerência do ano dois 

mil e nove, explicando que as receitas se aproximam do previsto e que as 

despesas não atingiram a plenitude, face a que não foram iniciados os quatro 

fogos de habitação social, sendo reflectido no saldo a transportar para o ano 

corrente, a verba destinada à referida construção. ---------------------------------------- 

Após uma análise e discussão entre os presentes, foram os documentos 

colocados a votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. -------------

Mais foi deliberado remeter os mesmos à próxima Assembleia de Freguesia, 

para cumprimento da lei vigente. --------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE AVANCA - TORNEIO EGAS MONIZ. ----------------- 

Recepcionada carta a solicitar apoios para o oitavo torneio, bem como a 

convidar o Executivo para o referido evento. ------------------------------------------------ 
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Os presentes deliberaram aceder ao solicitado, nos moldes dos anos anteriores.  

COMISSÃO NOVOS FITADOS DE ENFERMAGEM DE COIMBRA. ----------------- 

Recepcionada carta a solicitar apoio financeiro. -------------------------------------------- 

Os presentes decidiram não aceder ao convite, face a que as verbas disponíveis 

são para apoiar as colectividades da Freguesia. ------------------------------------------- 

A-29 E VARANTE 224-2. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes os assuntos tratados na 

reunião havida na Câmara Municipal de Estarreja, no dia um de Março pelas 

catorze horas, sobre o assunto em título, sendo que a reunião não foi mais que a 

“ revisão da matéria já dada”, ficando o Executivo a aguardar a acta da 

respectiva reunião. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ESTRADA NACIONAL 224-2-AVANCA/PARDILHÓ - ZONA MOINHOS DO 

CARVALHAL. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sendo do conhecimento geral a situação que se arrasta há cerca de cinco 

meses e o protesto espontâneo da população, sobre o corte da respectiva via, 

que por motivo da chuva, se encontra submersa numa extensão de cerca de 

duzentos metros e desde Outubro do ano passado, o Senhor Presidente informa 

que a nível pessoal participou no mesmo, bem como numa reportagem gravada 

pela SIC para o programa “ NÓS POR CÁ” que se prevê seja transmitido na 

próxima semana. Certo é também, que outros elementos do Executivo 

participaram no respectivo protesto, mas igualmente a título pessoal, nada tendo 

o seu envolvimento, directamente a ver com a Junta de Freguesia. ------------------ 

DIAGONOSTICO DE ACESSIBILIDADE/MOBILIDADE DA ZONA CENTRAL DA 

VILA DE AVANCA. --------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou na sequencia do documento em título, recebido 

nesta Junta, do qual foi dado conhecimento, em devido tempo, aos presentes, 

sendo que se realizou hoje, pelas dez horas na Câmara Municipal de Estarreja 

uma reunião de análise do referido documento na qual estiveram presentes; o 

Doutor António Granja, Doutora Patrícia e Doutora Paula Lima e por parte da 

Junta de Freguesia de Avanca o Senhor Presidente e o vogal Senhor José 

Guimarães, sendo que durante a mesma reunião foram transmitidos os 

resultados da análise efectuada por este Executivo e trocadas diversas 

impressões sobre a implementação do referido documento, aguardando-se a 

acta da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Prevê-se que este documento tenha continuidade e conte com o apoio dos 

diversos departamentos intervenientes. ------------------------------------------------------ 

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

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 às vinte e três 

horas e dez 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. ----------------------------------------- 


