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--------------------------------ACTA NÚMERO DEZANOVE------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ. --------------No dia vinte 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 Vogais Senhor José Fernando Valente
Guimarães e Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos. --------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da reunião
anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início os trabalhos, justificando a ausência da Tesoureira
Senhora Ana Gabriela por motivos profissionais. -----------------------------------------------CINE-CLUBE DE AVANCA. ---------------------------------------------------------------------Recepcionado da Instituição em título, pedido a esta Junta de Freguesia para fazer os
flaiers alusivos ao décimo sexto festival de gastronomia das colectividades de Avanca. ---
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade anuir ao pedido. --RECEPCÇÃO EMAIL DE JANUÁRIO TAVARES. -----------------------------------------Recepcionado email do cidadão em título, no seguimento de outros, sobre o mesmo
assunto, no qual solicitava resposta sobre a limpeza de um terreno particular, sito rua do
Seixo-Avanca, por se encontrar com “enorme silvado” e provocar problemas de
salubridade aos moradores mais próximos. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou já ter estado no local com a fiscalização da Câmara
Municipal e esta ter contactado a proprietária que é de origem Francesa, residente em
França, cujos contactos não surtiram efeitos, pelo que considerando não ter este
Executivo meios para satisfazer o pedido, decidiram reenviar o email ao Senhor Vereador
das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, com cópia à fiscalização a fim de dar solução
ao exposto. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------DÉCIMO SEXTO FESTIVAL DE GASTRNOMIA DAS COLECTIVIDADES DE
AVANCA. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou o modelo/convite relativo ao evento em título a enviar às
Entidades e convidados, o qual colocado a apreciação dos presentes, mereceu aprovação
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------LEMBRANÇAS A OFERECER NO FESTIVAL DE GASTRONOMIA. -----------------O Senhor Presidente propôs aos presentes que no evento fosse oferecido às Entidades e
Convidados Autarcas do Concelho um avental, no qual estivesse inserido o cartaz do
evento em título e o brasão da Freguesia, bem como o Livro “Avanca e os seus Autarcas”
de 1836-1910. -----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes acolheram com agrado a proposta, que mereceu por unanimidade
aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “AVANCA E OS SEUS AUTARCAS até à implantação
da República”. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi analisada pelos presentes a forma como decorreu a cerimónia de apresentação do
livro em referência.-----------------------------------------------------------------------------------Da análise, os presentes concluíram por unanimidade, que a apresentação do livro foi um
acto reconhecido e histórico naturalmente, que contou com a presença do Senhor
Governador Civil de Aveiro, Engenheiro José Mota, seu assessor Doutor Fernando
Mendonça, representante da Câmara Municipal de Estarreja Doutora Rosa Maria, seus
autores, Doutor Delfim Bismarck e Doutora Telma Correia, entre outras personalidades
de prestígio e população local. ---------------------------------------------------------------------O livro foi colocado à venda e teve no dia da sua apresentação por decisão do Executivo,
o preço simbólico de sete euros e cinquenta cêntimos, tendo os presentes decido que apôs
o dia da apresentação, passe o livro a custar doze euros e cinquenta cêntimos. -------------No dia da apresentação, foram oferecidos livros aos convidados, patrocinadores, autarcas
e autores. ----------------------------------------------------------------------------------------------DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO DA REFER. ------------------------------O Senhor Presidente apresentou o contrato de concessão, devidamente assinado e
rubricado sobre as ex- casas da CP, sitas a Norte/Nascente da Estação de Avanca. --------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA ADESÃO À ADSL ---------------------------------------------------------Recebida proposta da ADSL para substituir no edifício sede da Junta da Freguesia a rediz
por analógico. -----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta e decidiram pela vinda de
um técnico, no sentido de se obter mais dados. --------------------------------------------------REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA. -------------------------------
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O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos tratados na referida reunião
realizada em quinze de Julho do corrente ano, pelas nove horas e trinta minutos, no
edifício da DOMA, na qual foram abordados processos de atribuição de números de
polícia, bem como a possibilidade de atribuir nome toponímico à rua que liga a rua da
Lagoa à rua Doutor António Duarte Oliveira. Mais foi tratado o assunto das placas de
toponímia em falta para a freguesia de Avanca. -------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------COMARCA DO BAIXO VOUGA. ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o ofício emanado do Juízo de Família e Menores-Estarreja, da
Comarca em título, relativo à menor Tânia Catarina Tavares Matos, no qual solicitava a
alteração da casa sita na Rua Associação Caçadores e Pescadores de Avanca, número
251. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e ficou decidido analisar melhor a situação, para
poder dar cumprimento ao constante no ofício. --------------------------------------------------REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA. ----------------------------O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos tratados na reunião, realizada no
dia dezasseis de Julho do corrente ano, pelas catorze horas, na Câmara Municipal de
Estarreja, a qual incidiu principalmente sobre os problemas de segurança de pessoas e
bens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------RUA ASSOCIAÇÃO CAÇADRES E PESCADORES DE AVANCA. ---------------------Recepcionado ofício/informação interna da Câmara Municipal de Estarreja, sobre o
pedido do Executivo da Junta de Freguesia de Avanca, para a execução das obras de
reparação da ponte e do piso (parte) da rua em título. -----------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram brevemente tomar uma decisão sobre o
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assunto, face aos problemas levantados na referida resposta. ----------------------------------DÉCIMO NONO PLENÁRIO DO CLAS. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que tomou parte no Plenário em referência
ocorrido no dia quinze de Julho do corrente ano, pelas catorze horas e trinta minutos, no
Auditório da Biblioteca Municipal de Estarreja, acompanhado da Assistente Social
estagiária nesta Junta, Doutora Vânia Grosso e explicou aos presentes os assuntos ali
tratados. ------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------RIO FONTELA E ESTRADA NACIONAL 224-2. --------------------------------------------Foi recepcionado fax da ARH do centro, a solicitar a presença do Senhor Presidente na
assinatura da empreitada de “limpeza e desassoreamento” do rio em título, ocorrida no
dia treze de Julho do corrente ano. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente aceitou o convite e esteve efectivamente presente na data referida e
cujos trabalhos terão inicio no dia seguinte. ------------------------------------------------------Mais informou Senhor Presidente, que no dia dezanove de Julho do corrente ano, esteve
na E.N 224-2, na Zona de alagamento, com Técnicos do INIR e do empreiteiro, para
execução dos trabalhos do desassoreamento, dos aquedutos sob a Estrada e limpeza das
valas adjacentes, cujos trabalhos foram iniciados no dia vinte de Julho do corrente ano.
Os presentes tomaram conhecimento do andamento dos trabalhos e das perspectivas em
relação à conclusão dos trabalhos. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente convidou os presentes a visitar as referidas obras. ---------------------ARH CENTRO. --------------------------------------------------------------------------------------Recepcionado fax da Instituição em referência, a agradecer a presença do Senhor
Presidente da Junta, aquando da assinatura da empreitada de “ limpeza e desassoreamento
“ do Rio Fontela. -------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, registando com agrado o reconhecimento. -----------
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LARGO DE ÁGUA LEVADA. -------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que as obras de melhoramento do referido
Largo, tiveram início em doze de Julho do corrente ano. ---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------EMAIL DO VEREADOR DAS FREGUESIAS-------------------------------------------------Recepcionado email do Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, no qual é
referida a intenção de passagem de responsabilidade, pela manutenção, para esta Junta de
Freguesia de alguns espaços públicos, tais como Ribeira de Mourão, Jardim da Quinta do
Gama II, Logradouros das Escolas da Congosta e do Mato. -----------------------------------O Senhor Presidente respondeu ao conteúdo do referido email, com a declinação da
responsabilidade atribuída, uma vez que os espaços constantes a entregar, não estão em
condições de boa ou razoável manutenção. ------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram por unanimidade com a tomada de
posição por parte do Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------PARQUE MUNICIPAL DO MATO. -------------------------------------------------------------O Vogal, Senhor José Guimarães, informou os presentes, dos trabalhos que estão a ser
realizados no sistema de rega do referido Parque, no sentido de melhorar e tornar eficaz a
rega, uma vez que o sistema ali implantado, se encontrava desajustado à área a regar e
bastante deficiente, havendo assim necessidade à sua sectorização e colocação de novo
material. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e deram total anuência aos trabalhos. ----------------CEMITÉRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------Averbamento por doação - Coval número cento e dez do Canteiro número seis. -----------O Executivo deliberou, que por doação de Margarida Gomes Ferreira, viúva, portadora
do Bilhete de Identidade número um milhão, novecentos e três mil, quatrocentos e
noventa e seis, emitido pelo Arquivo de Lisboa, residente na rua Professor Doutor Egas
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Moniz, número trezentos e nove em Avanca, seja averbado o coval número cento e dez
do canteiro número seis, em nome de Miquelina Pereira Damas, casada com Albano
Jesus Valente da Costa, portadora do Cartão de Cidadão número quatro milhões,
oitocentos e um mil, setecentos e trinta e seis, ambos residentes na rua Padre António
Maria de Pinho, número trinta e oito em Avanca. -----------------------------------------------O documento de suporte à deliberação, assinado pelos intervenientes, fica na pasta do
cemitério, coval número cento e dez do canteiro número seis. --------------------------------Averbamento por herança-Coval número cinquenta e dois do Canteiro número quatro. –
O Executivo deliberou, que o Coval número cinquenta e dois do Canteiro número quatro,
registado em nome de Hermínio de Sousa, falecido em nove de Março de mil novecentos
e setenta e oito, seja averbado em nome dos seus dois filhos, únicos e universais
herdeiros: Maria Amélia Pinto de Sousa, portadora do Bilhete de Identidade número dois
milhões, setecentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e dois, emitido em um de Abril
de dois mil e dois, pelo Arquivo de Lisboa e com o NIB cento e quarenta e sete milhões
quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e onze, residente na Avenida da República, Vila
Nova de Gaia e Manuel Pinto de Sousa, portador do Bilhete de Identidade número dois
milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e dezassete, emitido em cinco de Março de
dois mil e três, pelo Arquivo de Lisboa e com o NIF cento e um milhões trezentos e
setenta e quatro mil quatrocentos e dois, residente na Avenida das Oliveiras, número
cento e dois, segundo andar, direito em S. João de Ver. ----------------------------------------Os documentos de suporte à presente deliberação, ficam arquivados na pasta do
cemitério, coval número cinquenta e dois do canteiro número quatro. -----------------------EXPEDIENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do Executivo da
Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às zero horas e quinze
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. ------------------------------------------------

