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---------------------------------ACTA NÚMERO QUINZE----------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ. ------------ 

No dia dezoito de Maio 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 dos do 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIA DA COMUNIDADE PAROQUIAL- AVANCA. ------------------------------------------ 

Foi analisada e apreciada pelos presentes, a comemoração do Dia da Comunidade 

Paroquial, ocorrido no passado dia dezasseis (domingo) que teve como ponto alto a  
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presença e testemunho de Maria do Céu da Conceição, que, com apenas trinta e dois 

anos, foi distinguida e eleita “Mulher do Ano 2009” dos Emiratos Árabes por ter fundado 

o projecto humanitário Dahka, mundialmente conhecido e reconhecido. --------------------- 

A cerimónia/eucaristia, teve lugar no Auditório do Centro Paroquial de Avanca, que 

encheu. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo desta Junta esteve representado pelo Senhor Presidente, que transmitiu à 

anfitriã o reconhecimento desta Junta e fez uma pequena, mas simbólica oferta. ------------ 

O Executivo presente, considera de relevante importância a distinção atribuída à Maria 

do Céu, que não sendo natural de Avanca, foi nesta freguesia que viveu a sua infância e 

que por isso se considera Avancanense, facto que muito nos deve honrar.   

SITUAÇÃO DE ASSUNTOS EM CURSO, PENDENTES E A TRATAR SOBRE A 

FREGUESIA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Senhor Presidente distribuiu, pelos presentes, relação com título em epígrafe, a qual 

foi analisada ao pormenor pelo Executivo presente. --------------------------------------------- 

De acordo com os assuntos tratados, foram distribuídas tarefas aos elementos do 

Executivo e ficou decidido concluir os diversos serviços planeados, de acordo com a 

disponibilidade financeira da Junta. ---------------------------------------------------------------- 

PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A-1-RUA SANTANA. ------------------------------------ 

Face à conclusão das obras da ponte sobre a Auto-estrada, na rua Santa Ana e a abertura 

da mesma ao trânsito, no dia catorze do corrente mês, pelas catorze horas o Senhor 

Presidente, acompanhado do Secretário Senhor José Borges e dos vogais Senhores Luís 

Santos e José Guimarães, compareceu na referida ponte a fim de se inteirar com 

pormenor dos trabalhos executados.----------------------------------------------------------------

No local, o Senhor Presidente e o Executivo que o acompanhou, verificou que a ponte  
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que vai ser substituída já se encontrava cortada ao trânsito através de uma vala, que fora 

aberta para esse efeito, processando-se o trânsito condicionado pela nova ponte, na qual 

estavam ainda a ser ultimados trabalhos de conclusão. ------------------------------------------ 

Foram igualmente detectados incumprimentos na largura dos passeios no prolongamento 

dos existentes na ponte, bem como na colocação de rails e largura da faixa de rodagem. -- 

Ainda no local, o Senhor Presidente e o Executivo que o acompanhava, manifestaram aos 

Engenheiros Senhor Manuel Afeto, responsável pela Brisa e Senhor Delgado responsável 

pela Ferrovial, empresa que procede aos trabalhos em curso, o descontentamento pelo 

detectado. Os responsáveis admitiram a existência de falhas na execução de trabalhos e 

prometeram atenuar as mesmas, com as correcções possíveis e procederam de imediato à 

sinalização dos trabalhos bem como criaram melhores condições para a circulação do 

trânsito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na verificação das referidas obras e a solicitação do Senhor Presidente da Junta, esteve 

presente o Senhor Vereador das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, que se inteirou do 

descontentamento deste Executivo relativo ao incumprimento de alguns trabalhos e 

também dos assuntos ali tratados, bem como dos compromissos assumidos pelos dois 

engenheiros responsáveis. ---------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA DE DIVERSOS 

PEDIDOS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou, que foi solicitado à Câmara, através do Senhor Vereador 

Doutor Diamantino Sabina, o pedido de fiscalização sobre a ocupação da via pública, 

nomeadamente no que respeita à ocupação feita pelos madeireiros. Foi também solicitada 

a recolha do lixo seleccionado e amontoado em diversos locais da Freguesia, aquando do 

programa “Limpar Portugal” e que na data por falta de meios não foi recolhido, mas, que 

continua nos locais a aguardar a sua remoção. ---------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO OBRAS MUNICIPAIS. -------- 

O Senhor Presidente apresentou o projecto da rectificação da intercessão da rua Quinta 

Nova com a rua Professor Doutor Egas Moniz (poente) e informou que vão ser iniciados 

contactos com os proprietários a ceder espaço. --------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e na medida do possível vão colaborar nos 

contactos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO AO 

PRESIDENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes os Protocolos de Delegação de 

Competências, assinados em cinco de Maio do corrente ano, os quais tinham já 

aprovação prévia deste Executivo e que foram ratificado pelos presentes e vão ser 

enviados à próxima Assembleia de Freguesia para ratificação. -------------------------------- 

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ-AVANCA.  

Recepcionado fax do Agrupamento em título a solicitar a esta Junta, comparticipação 

para o pagamento de aluguer de insufláveis para o Dia Mundial da Criança (04 de Junho).  

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela oferta de marcadores alusivos à 

Biblioteca desta Junta de Freguesia, se for possível sua execução. ---------------------------- 

 ABAIXO-ASSINADO DE MORADORES DA RUA DE ROÇOMIL-AVANCA. --------  

O Senhor Presidente leu o abaixo-assinado endereçado por António Osório Bernardo, 

residente na rua de Roçomil, com assinaturas de moradores da mesma rua, que 

reivindicam mais iluminação pública para aquela artéria, com a colocação de lâmpadas 

em todos os postes, uma vez que actualmente, as lâmpadas se encontram colocadas em 

postes alternados. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------- 

PASSEIO SÉNIOR 2010. ---------------------------------------------------------------------------- 

Recepcionado o programa do “Passeio Sénior” para o corrente ano, o qual foi dado a 

conhecer aos presentes pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vai ser dado seguimento ao referido programa. ---- 

GRUPO TREPA COQUEIRO. --------------------------------------------------------------------- 

Recepcionado ofício do Grupo em título, a informar da Prova BTT que vão levar a efeito 

no dia treze de Junho do corrente ano e a solicitar apoio para o referido evento. ------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de anuir ao pedido. ------- 

PRÉMIO DOUTOR DUARTE OLIVEIRA. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou, ter sido solicitado à Força Aérea Portuguesa, informação 

sobre a possibilidade de se conseguir como complemento ao prémio em título, um voo de 

avião, também conhecido por “Baptismo de Voo” para o aluno distinguido com o 

referido prémio, sendo que a Força Aérea deu anuência ao pedido aguardando da parte 

desta Junta, a marcação de data e outros acertos. ------------------------------------------------- 

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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS CIDADÃOS ORIUNDOS DA 

COMARCA DE ESTARREJA.--------------------------------------------------------------------- 

Recepcionado ofício com programa do vigésimo sexto convívio da Associação em título 

e a solicitar a oferta de objectos para leiloar a fim angariar fundos para a construção da 

sede.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e vão oportunamente decidir o que oferecer. ---------

FESTIVAL DE GASTRONOMIA DAS COLECTIVIDADES DE AVANCA 2010. – 

O Senhor Presidente informou os presentes do resultado da reunião havida no dia 

dezassete do corrente mês, com as colectividades, em que um dos pontos era tratar o  
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assunto em título, referindo que embora a maior parte dos presentes tivessem assistido à 

reunião, se tenha concluído na mesma que nove colectividades iriam participar no 

referido evento e que ficou marcada nova reunião para o dia vinte e cinco do corrente 

mês pelas vinte e uma horas e trinta minutos nas instalações da Sede Associação de 

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

Ficou também decidido que a Junta de Freguesia comparticipava no apoio logístico e 

burocrático do referido festival. --------------------------------------------------------------------- 

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

Sepultura Coval numero cinquenta e sete do Talhão número catorze. ------------------------- 

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

Executivo deliberou pela emissão do correspondente Alvará, com o número seiscentos e 

vinte e um, com registo em nome de Maria Rosa Simões de Melo, titular do Bilhete de 

Identidade número trezentos e trinta e sete milhões três mil seiscentos e trinta e cinco, 

emitido em vinte e três de Maio de dois mil e um, pelo Arquivo de Aveiro e com o NIF 

cento e trinta e um milhões trezentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e um, 

residente na rua Padre Salvador Terra, número vinte e oito, Avanca e de seus filhos; 

Cristina Maria de Melo Gonçalves, titular do Bilhete de Identidade número onze milhões 

cinquenta e três mil quinhentos e catorze e com o NIF duzentos e dois milhões oitocentos 

e sessenta mil seiscentos e quarenta e sete, Paulo Alexandre de Melo Gonçalves, titular 

do Bilhete de Identidade número dez milhões trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e 

setenta e dois e NIF duzentos e um milhões setecentos e onze mil, oitocentos e quarenta e 

dois, Manuel António de Melo Gonçalves, titular do Cartão de Cidadão número oito 

milhões cento e quarenta e seis mil cento e trinta e cinco e NIF cento e setenta e dois 

milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e nove e de Armando 

de Melo Gonçalves, titular do Cartão de Cidadão número oito milhões novecentos e  
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setenta e cinco mil setecentos e quarenta e um e NIF cento e oitenta e sete milhões 

quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta. ----- ---------------------------------------- 

Os documentos de suporte à deliberação, ficam arquivados na pasta do cemitério, coval 

número cinquenta e sete 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 às zero 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. ------------------------------------------------ 


