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---------------------------------ACTA NÚMERO DEZOITO--------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ. ------------------ 

No dia seis de Julho 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------------- 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL-TRINTA DE JUNHO DOIS MIL E DEZ. ----------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que não tendo sido tratados todos os assuntos  
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da ordem do dia, tem a referida Assembleia continuação, no dia sete de Julho do corrente 

ano pelas vinte e uma horas. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Comarca do Baixo Vouga – Serviços do Ministério Público Estarreja. ----------------------- 

O Senhor Presidente leu a notificação recebida da Secção de Processos da referida 

Comarca, sobre o facto ocorrido em dezanove de Abril de dois mil e dez, (furto de 

equipamento) na garagem desta Junta, sita no cemitério de Avanca, informando que o 

referido processo foi arquivado por falta de elementos probatórios que conduzissem à 

identificação dos autores do facto denunciado, sendo que os presentes, também mais nada 

sabem, ou têm a acrescentar, dando a sua anuência ao seu arquivamento. -------------------- 

Nestlé-Fábrida de Avanca. --------------------------------------------------------------------------- 

Recepcionado convite, para o vigésimo quinto aniversário dos Bombeiros da Nestlé, em 

vinte e nove de Julho do corrente ano, pelas dezasseis horas. ---------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade fazer oferta alusiva à 

efeméride e fazer representar o Executivo na referida data.------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja-Comissão Municipal de Toponímia. ------------------------- 

O Senhor Presidente leu a convocatória recebida, para a reunião da Comissão em título, 

agendada para o dia quinze de Julho do corrente ano, às nove horas e trinta minutos no 

edifício do DOMA. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Recebido convite para o octogésimo sexto aniversário dos Bombeiros em título, para o 

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

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------- 
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Analisado o convite pelos presentes, concluiu-se coincidir a data com as festas da Vila de 

Avanca e outros eventos já programados para a mesma data, pelo que não há da parte  

deste Executivo possibilidade de se fazer representar. ------------------------------------------ 

Esta decisão será comunicada por escrito à Corporação em referência. ----------------------- 

Formador do Projecto CLDS. ---------------------------------------------------------------------- 

Recepcionada informação escrita, do formador do projecto em referência, sobre a 

ocorrência de avaria de um computador e a solicitar a sala/espaço internet, para ser 

utilizado às quartas-feiras, em complemento dos dias e horários já cedidos. ----------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram a título excepcional ceder por duas 

quartas-feiras, a sala para o efeito. ------------------------------------------------------------------ 

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

O Senhor Presidente leu o ofício recebido do Departamento de Obras Municipais e 

Ambiente sobre a requisição à ADRA da rede de saneamento para a Travessa Doutor 

António Duarte de Oliveira-Avanca, a fim de posteriormente ser asfaltada. ----------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja-Divisão de Cultura-Atribuição Subsídios. ------------------ 

O Senhor Presidente leu o Ofício/Acta sobre a atribuição de subsídios, em que a Câmara 

Municipal contemplou esta Junta para o corrente ano, com novecentos e cinquenta euros, 

para eventos e festa da Vila. ------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e entendem que este valor é bastante reduzido para 

os apoios a que se destina. ---------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente leu o email enviado pelo DOMA, o qual marcava reunião para o dia 

vinte e oito do corrente mês e ano, pelas nove horas e trinta minutos, a fim de na mesma, 

serem tratados, assuntos relacionados com o plano para dois mil e onze (2011). ----------- 



4/8 

 

 

 

 

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

Planeta Informático. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou da recepção de email, no qual era solicitada a cedência de 

uma sala do edifício desta Junta para desenvolver acção de formação. ----------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela não anuência do pedido, face a não 

existir sala disponível. -------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO ETNOGRÁFICO DA CASA DO POVO DE AVANCA 15º FESTIVAL. ---- 

O Senhor Presidente leu o Convite recebido do Grupo em título, bem como o programa 

do décimo quinto Festival de Folclore, a realizar no dia dez do corrente mês e ano, nesta 

Freguesia. Para além do convite, o Grupo Etnográfico, solicita que a recepção aos Grupos 

visitantes, seja feita no Salão Nobre do Edifício desta Junta, pelas dezasseis horas e trinta 

minutos, bem como lembranças para os Grupos participantes e ainda um subsídio para o 

referido evento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e deliberaram: Ceder o referido Salão para a 

recepção as Grupos Folclóricos. Fazer ofertas de lembranças aos Grupos participantes e 

atribuir como subsídio, aquele que foi já aprovado, ou seja o subsídio único.---------------- 

VISITA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL À VILA DE SALREU. ------------------------  

O Senhor Presidente informou que por indisponibilidade, não se tornou possível tomar 

parte na referida visita em vinte e seis de Junho do corrente ano, tendo deste facto 

informado por email o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja. ---------- 

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

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “AVANCA E OS SEUS AUTARCAS ATÉ 

IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA(1836-1910)”.----------------------------------------------

O Senhor Presidente informou os presentes da situação em que se encontra a impressão 

do livro e, propôs o programa para a sua apresentação, bem como a lista de convidados  
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para o seu lançamento. ------------------------------------------------------------------------------- 

O lançamento do referido livro, está agendado para o dia dezassete de Julho do corrente 

ano, pelas dezoito horas, na Capela de Santo António-Avanca. -------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, -------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS PARA O ANO DOIS MIL E DEZ. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou uma proposta para a atribuição de subsídios às 

Associações desportivas e culturais, Instituições de solidariedade social, eventos culturais 

e desportivos, incluindo festividades religiosas. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou os cortes propostos aos subsídios a atribuir, conforme foi 

já transmitido em reunião efectuada para o efeito, com as Associações desportivas e 

culturais e tendo em consideração os investimentos já efectuados em edifícios/sedes, bem 

como na habitação social. Mais salientando, os projectos que estão previstos, sendo os 

mais importantes, a construção dos quatro fogos sociais e a recuperação do edifício da ex. 

CP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim, depois de discutidos os subsídios a atribuir, foi colada a proposta a votação, sendo 

a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. ---------------------------------------------- 

Os Subsídios a atribuir às Associações e Instituições para o corrente ano, são os 

abaixamos descriminados: --------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS. -------------------------------------------- 

- AAA - Associação Atlética de Avanca -------------------------------------------------750,00€ 

- GATA – Grupo de Teatro de Avanca ---------------------------------------------------200,00€ 

- Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Avanca --------------------------------------250,00€ 

- Cine Clube de Avanca --------------------------------------------------------------------750,00€ 

- Grupo de Cicloturismo de Avanca ------------------------------------------------------500,00€ 

- Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca -----------------------------------500,00€ 
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- Associação Artística de Avanca ---------------------------------------------------------500,00€ 

- Grupo de Carnaval Zsás Zsás ------------------------------------------------------------200,00€ 

- Associação Motards Amigos de Avanca -----------------------------------------------500,00€ 

- Confraria da Broa D`Avanca -------------------------------------------------------------200,00€ 

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. -------------------------------------------- 

- Fundação Benjamim Dias Costa ---------------------------------------------------------650,00€ 

- Centro Social e Paroquial de Avanca ----------------------------------------------- 2.250,00€ 

- Conferência S. Vicente de Paulo ------------------------------------------------------- 400,00€ 

- Cerciesta ----------------------------------------------------------------------------------- 400,00€ 

- ASE ----------------------------------------------------------------------------------------- 400,00€ 

- Bombeiros Voluntários de Estarreja --------------------------------------------------- 400,00€ 

COMISSÕES DE FESTAS. ------------------------------------------------------------------------- 

À excepção da Festa em honra de Santa Marinha, será atribuído subsídio de cem euros, às 

comissões de festas, cujos programas, manifestem grandeza dos festejos e sejam 

considerados relevantes para a promoção da Freguesia e quando solicitados pelas 

referidas Comissões de Festas. ---------------------------------------------------------------------- 

PLACAS TOPONÍMIA DA FREGUESIA. ------------------------------------------------------- 

Face à correspondência recebida da Cerciesta, que apontava para a conclusão das 

entregas das placas toponímicas solicitadas por esta Junta de Freguesia, verifica-se que 

tal não corresponde à verdade. Pois analisado o assunto pelo Vogal Senhor José 

Guimarães, concluiu-se que ainda faltam executar quarenta e nove placas, as quais foram 

solicitadas em devido tempo e por mais que uma vez, pelo que será colocada a questão à 

Cerciesta e à Câmara Municipal de Estarreja. ----------------------------------------------------- 

Os presentes concordaram com a decisão. --------------------------------------------------------- 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE IDEIAS PARA O PARQUE DO GONDE- 
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AVANCA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi posta à discussão o Regulamento em título, o qual foi aprovado pelos presentes e vai 

ser enviado à Câmara Municipal de Estarreja, para apreciação e eventual correcção. ------

UNICEF. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recebido ofício da referida Instituição a solicitar donativo. ----------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram, que face à conjuntura actual e às 

dificuldades financeiras com que esta Junta se debate, não anuir ao pedido. ----------------- 

CONFRARIA DA BROA D’AVANCA-CONVITE. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou da recepção do Convite da referida Confraria, para estar 

presente no V Capitulo, a fim fazer parte da Mesa de Honra na Cerimónia de 

Entronização.------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente, informou que sendo ele, Mestre Principal da Confraria e o Vogal 

Senhor Luís Santos, Mestre-de-cerimónias da mesma, solicita a disponibilidade de um 

dos restantes elementos do Executivo, para proceder à representação do Presidente na 

referida Cerimónia. Face a que nesta data apenas estará disponível o Vogal, Senhor José 

Guimarães, será este elemento do Executivo, a representar o mesmo na referida 

Cerimónia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

FESTAS DA VILA E PADROEIRA SANTA MARINHA. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente informou da situação em que se encontra os licenciamentos das 

festas e que, a exemplo dos anos anteriores, será efectuada exposição de bordados (Fim 

de Curso) no dia dezassete e dezoito, no Salão Nobre desta Junta. ---------------------------- 

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

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

Alteração aos titulares de alvará “Coval número cinquenta e sete do Canteiro número 

cinco”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Executivo deliberou que a metade da sepultura coval número cinquenta e sete do 

canteiro número cinco, registada em nome de Maria José Valente Tavares, (por óbito) 

fique a pertencer aos seus sobrinhos: Maria Helena Almeida da Costa Tavares, titular do 

Bilhete de Identidade número dois milhões trezentos e cinquenta e sete mil e sessenta e 

três, emitido em cinco de Setembro de dois mil e três pelo Arquivo de Aveiro e com o  

NIF, cento e sessenta milhões setecentos e quarenta e um mil novecentos e noventa e oito  

e a seu irmão Joaquim Vítor de Almeida Tavares, titular do Bilhete de Identidade número 

trezentos e dez mil setecentos e sete, emitido em dezassete de Setembro de dois mil e um, 

pelo Arquivo de Aveiro, com o NIF cento e setenta e um milhões oitocentos e noventa e 

nove mil cento e quarenta e oito, ambos residentes em Avanca, conforme consta  da 

Escritura de Habilitação de Herdeiros, datada de  quatro de Março de dois mil e oito, 

elaborada pelo Cartório Notarial de Estarreja, sito na rua Manuel Lopes Rodrigues. ------ 

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

cinquenta, do canteiro número cinco. --------------------------------------------------------------  

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 vinte 

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. ------------------------------------------------ 


