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--------------------------------------ACTA NÚMERO DOZE-------------------------------------- 

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

No dia sete de Abril dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, no Salão Nobre do 

Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas dezoito 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 e dos Vogais Senhor José Fernando 

Valente Guimarães e Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos. ------------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência da Tesoureira, Senhora Ana Gabriela 

Pinto e Silva, por motivos profissionais. ------------------------------------------------------- 

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

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

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos, justificando a alteração da data 

desta reunião por ter coincidido com a realização da Assembleia de Freguesia. -- 

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

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

O Senhor Presidente informou os presentes da deliberação da comunicação 

recebida, sobre a atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia para a 

aquisição de equipamentos. --------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da necessidade da aquisição de 

equipamento, para possível candidatura. ----------------------------------------------------- 

DOMA – Departamento de Obras Municipais e Ambiente. ------------------------------ 

Foi recebido ofício com o traçado da rua do Coxo, o qual solicitava também a 

esta Junta de Freguesia, que fossem feitos contactos junto dos proprietários 

abrangidos pela intervenção das obras da referida rua e resposta aqueles 

serviços, sobre os resultados obtidos referente a este assunto. ----------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vai ser dado o devido seguimento. ------- 

Assembleia Municipal de Estarreja. ------------------------------------------------------------ 

Recebida convocatória para quinze de Abril do corrente ano, às vinte e uma 

horas, com a respectiva Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------- 

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

Parque do Gonde. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes da Proposta de Termos 

de Referência e Programa Base, enviada pela Câmara Municipal de Estarreja, 

solicitado por esta Junta, em devido tempo, para eventual concurso de ideias e 

“estudo prévio” e que evoluirá para um projecto de execução com todas as 

especialidades. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento superficial e face à especificidade do 

assunto, este continuará a ser analisado em pormenor e serão apresentadas 

sugestões, se achar por conveniente até à preparação do programa do 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

JORNAL DE ESTARREJA. ---------------------------------------------------------------------

Recebida carta a comunicar a existência do referido Jornal, há cento e vinte e 

sete anos, a qual solicitava também a publicação de um anuncio alusivo à  
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referida data. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido por unanimidade que esta 

Junta se devia associar à efeméride e mandar publicar um anúncio num quarto 

de página a preto e branco. ---------------------------------------------------------------------- 

E-MAIL DA KELLY SERVIÇOS. ---------------------------------------------------------------- 

Recepcionado e-mail, a solicitar a cedência de uma sala do edifício da Junta 

com a periocidade quinzenal, para entrevistas de oferta de emprego. --------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade ceder o 

Salão Nobre, em datas a combinar oportunamente entre as partes. ------------------ 

ARH - Administração Regional Hidrográfica do Centro. ---------------------------------- 

Recebido ofício acompanhado de editais e anexos, sobre a requalificação da 

rede hidrográfica, tendo o Senhor Presidente explicado o seu conteúdo, bem 

como solicitado aos presentes a divulgação e informação a todos que 

solicitarem. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARH – Administração Regional Hidrográfica do Centro. --------------------------------- 

O Senhor Presidente informou do e-mail recebido com memorando da reunião 

de dezassete de Março do corrente ano, realizada nesta Junta, a qual versou 

sobre o troço da Estrada Nacional número duzentos e vinte e quatro traço dois, 

entre Avanca e Pardilhó. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e estão na expectativa de ver em breve 

resolvido o problema que deu origem à referida reunião. -------------------------------- 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ------------------------- 

O Senhor Presidente leu a notificação sobre a aprovação da candidatura 

efectuada por esta Junta ao “Programa Emprego-Inserção - +” no total de quatro 

beneficiários, tendo iniciado no dia um de Abril do corrente ano, três  
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beneficiários (etnia cigana), aguardando-se a breve prazo a integração do quarto 

elemento. Mais informou, já ter sido efectuado o respectivo contrato. ---------------- 

FERROVIAL-Alargamento de 2x3 Vias da A-1Sub Lanço Feira/Estarreja ----------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a reunião solicitada para a 

análise do impacto na zona confinante com o sub lanço Feira/Estarreja da A-1, 

na Freguesia, está agendada para o dia treze de Abril do presente ano, pelas 

nove horas e trinta minutos, no edifício sede desta Junta de Freguesia. Assim, 

solicitou aos presentes que se inteirem dos problemas existentes provocados 

pela respectiva empreitada, para serem discutidos na referida reunião. ------------- 

Mais informou o Senhor Presidente, que os presentes devem comparecer na 

referida reunião, onde vão estar representantes da Ferrovial, da Câmara 

Municipal de Estarreja, para além naturalmente da Junta de Freguesia. ------------ 

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DE AVANCA. ------------------ 

Recebido ofício da Associação em referência com o Plano de Actividades para o 

ano de dois mil e dez, solicitando apoio financeiro para as mesmas.----------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão tomar decisão em devido tempo, 

disso sendo informada a referida Associação. ---------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE AVANCA. ----------------------------------------------------- 

Recebido ofício a solicitar a cedência do Salão Nobre desta Junta, para ali 

realizarem no dia nove do corrente mês e ano, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos a sua Assembleia Geral. -------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e deliberaram pela sua anuência. ---------- 

GRUPO ETNOGRÁFICO DA CASA DO POVO DE AVANCA. ------------------------- 

Recepcionada carta a informar da realização do sétimo Concurso de Pesca 

Desportiva a realizar na Ria de Aveiro no dia um de Maio do corrente ano e a  
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solicitar a oferta de um troféu para premiar os concorrentes do referido concurso.  

A exemplo de anos anteriores, o Executivo deliberou por unanimidade, oferecer 

um troféu para o respectivo concurso. -------------------------------------------------------- 

ORFEÃO DE OVAR-ACADEMIA DE MUSICA. --------------------------------------------- 

Recebido ofício a informar a realização de um concerto no dia dezassete de 

Abril do corrente ano, pelas vinte e uma horas no Centro Social e Paroquial de 

Avanca, o qual solicitava a oferta de lembranças para os participantes. ------------ 

O Executivo presente, levou em atenção o solicitado e vai proceder em 

conformidade e dentro das possibilidades. -------------------------------------------------- 

ORÇAMENTO DA PROSERINORTE. --------------------------------------------------------- 

Recebido orçamento da empresa em título para eventual execução dos 

trabalhos de impermeabilização de quatro lavadouros (Boca do Monte, Gareta, 

Peneda e Cancelo). -------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por uma experiencia no 

lavadouro do Cancelo e aproveitar esta oportunidade para melhorar a zona 

envolvente do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Transferência de titulares de Alvará “coval número cinquenta e quatro do 

canteiro número quatro”. -------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou que a sepultura coval número cinquenta e quatro do 

canteiro número quatro, registada em nome de Francisco Henriques, fique a 

pertencer a Manuel Maria Henriques Borges, titular do Bilhete de Identidade 

número, um milhão setecentos e vinte e três mil e cinquenta e cinco, emitido em 

quinze de Maio de dois mil e um, pelo Arquivo de Aveiro e com o NIF cento e 

cinco milhões trinta e dois mil cento e noventa, residente na rua Doutor António  
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Duarte Oliveira, número duzentos e seis em Avanca e de sua mulher Maria das 

Dores Gurgo Tavares Borges, com ele residente, conforme consta em Escritura 

de Habilitação de Herdeiros, datada de oito de Outubro de dois mil e nove e 

Escritura de Partilha datada de vinte e dois de Março de dois mil e dez, ambas 

do Cartório Notarial de Estarreja, apresentadas pelo aqui identificado e das 

quais ficam arquivadas fotocópias na pasta do referido canteiro número quatro, 

coval número cinquenta e quatro. -------------------------------------------------------------- 

 Contrato de promessa de concessão perpétua de coval. ------------------------------- 

Foi elaborado contrato de promessa de concessão perpétua de sepultura, coval 

número cinquenta e quatro do canteiro catorze, a favor de Manuel Maria da Silva 

Oliveira, pelo valor de dois mil euros, com o pagamento em duodécimos 

mensais de cento e vinte euros, a ser pago até ao dia cinco de cada mês. ---------

Conforme consta da sexta cláusula do contrato, o alvará será emitido após a 

liquidação integral do valor do coval. ----------------------------------------------------------

Contrato de promessa de concessão perpétua de coval. -------------------------------- 

Foi elaborado contrato de promessa de concessão perpétua de sepultura, coval 

número cinquenta e sete do canteiro catorze, a favor de Maria Rosa Simões de 

Melo, pelo valor de dois mil euros, com o pagamento em duodécimos mensais 

de cem euros, a ser pago até ao dia seis de cada mês. ---------------------------------- 

Conforme consta da sexta cláusula do contrato, o alvará será emitido após a 

liquidação integral do valor do coval. ---------------------------------------------------------- 

Contrato de promessa de concessão perpétua de coval. -------------------------------- 

Foi elaborado contrato de promessa de concessão perpétua de sepultura, coval 

número cinquenta e cinco do canteiro catorze, a favor de Nadir Alves da Silva 

Pinho, pelo valor de dois mil euros, com o pagamento em duodécimos mensais 
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de cem euros, a ser pago até ao dia seis de cada mês. --------------------------------- 

Conforme consta da sexta cláusula do contrato, o alvará será emitido após a 

liquidação integral do valor do coval. ---------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestado e outros da competência do 

Executivo da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às vinte 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. --------------------------------------- 

 


