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----------------------------------ACTA NÚMERO VINTE E QUATRO-------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZ. ----- 

No dia dezanove de Outubro 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 Senhor José Fernando Valente Guimarães 

tesoureiro e dos Vogais Senhores Luís Manuel Gonçalves dos Santos e Jacinto Álvaro 

Rodrigues.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ENCERRAMENTO DA ÉPOCA CICLOTURISMO DA ASSOCIAÇÃO DO NORTE 

O Senhor Presidente informou que em dezassete do corrente mês e ano, representou o 

Executivo no evento em título, a convite da Associação de Cicloturismo do Norte e  
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descreveu a forma como decorreu o referido evento e a troca de lembranças. --------------- 

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

SEGUNDO FORUM EMPRESARIAL DA REGIÃO DE AVEIRO. ------------------------ 

O Senhor Presidente leu o ofício recebido da Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

(AIDA), o qual versava sobre o assunto em título bem como o respectivo programa, 

solicitando aos presentes que estando interessados procedam a sua inscrição no referido 

Fórum. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou que estará disponível para assistir ao referido evento. ------------------------ 

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

CCDR-ACÇÃO FORMAÇÂO SOBRE MODELO FINANCEIRO DAS FREGUESIAS. 

O Senhor Presidente informou os presentes que hoje e amanhã, decorre nas instalações da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, uma acção de formação sobre o 

modelo de Gestão Financeiro das Freguesias no âmbito do regime simplificado do 

POCAL e que participou na apresentação da primeira parte da respectiva formação, 

sendo que a Junta de Freguesia tem presente como formando a colaboradora Helena 

Coelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu também a conhecer aos presentes a forma como decorreu o 

período em que assistiu e que perspectiva como positiva a referida acção, a todos quantos 

nela participam, esperando ainda poder assistir ao último período da mesma. --------------- 

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

PACOPAR. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes trocaram impressões e analisaram a forma como decorreu no passado dia 

dezasseis do corrente mês e ano o programa organizado pelo Painel Consultivo 

Comunitário do Programa de Actuação Responsável de Estarreja (PACOPAR) no qual 

tomaram parte e que consistiu em dar a conhecer aos Autarcas do Concelho  
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(Assembleias, Juntas e Câmara) as actividades do referido programa, bem como do 

envolvimento das empresas e o que representam no concelho, através de informação e 

visita às indústrias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes foram unânimes em referir ser esta uma excelente iniciativa, por entre 

outros factores, dar aos Autarcas a oportunidade de melhor conhecer as indústrias que 

fazem parte do PACOPAR. --------------------------------------------------------------------------  

HOMENAGEM AO MANUEL ABRAÃO. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente teceu comentários e lamentou a forma como o Executivo foi 

abordado para colaborar na referida homenagem, sendo que o Executivo tomou 

conhecimento da mesma na semana anterior à data da sua realização, bem como do seu  

programa, o qual revelava igualmente desconsideração por este Executivo, pois não fazia 

nenhuma referência à Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------- 

Para além dos factos descritos, o Executivo havia já tomado compromissos para estar 

presente no programa PACOPAR, realizado na mesma data e que preencheu 

praticamente todo o dia, pelo que se tornou impossível representar o Executivo, bem 

como participar na organização a referida homenagem. ----------------------------------------- 

Os presentes concordaram com o referido e unanimemente entendem que a organização 

teve deficiências e que o homenageado merecia ter mais público e outro tipo de 

programa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que tornando-se possível, proximamente poderá ser 

organizada a merecida homenagem, envolvendo a população local. -------------------------- 

SIADAP. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes proposta, para junto da RIAL se obter 

informação sobre o programa informático em título, com a possibilidade de o vir a  
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adquirir se o mesmo resultar em tornar mais eficiente o serviço da secretaria e mais 

concretamente na organização do quadro de pessoal desta Junta. ------------------------------ 

Os presentes concordaram unanimemente com o proposto. -------------------------------------   

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

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

O Senhor Presidente leu o e-mail recebido da Câmara Municipal, o qual agendava uma 

reunião para o dia vinte e um de Outubro do corrente ano, às dez horas na sede desta  

Junta, para tratar de assuntos relacionados com tratamento dos espaços verdes desta 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente que esta reunião vem na continuidade de diversas 

questões levantadas pelo Executivo, inerentes ao protocolo sobre a manutenção dos 

jardins e zonas arborizadas existentes na Freguesia, incluindo logradouros das escolas do 

primeiro e segundo ciclo. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Rádio Águia Azul. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Recepcionado pedido da referida Rádio, para fazer um programa em directo nesta Junta 

com data prevista para o dia trinta de Outubro do corrente ano. ------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão analisar a proposta, tomando oportunamente 

uma decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anafre. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o ofício recebido da Instituição em referência, sobre o Curso de 

Formação do Siadap nas Freguesias, que vai decorrer oportunamente, mas para o qual 

ainda não há data marcada, estando apenas abertas inscrições.---------------------------------           

Os presentes tomaram conhecimento e ficou decidido que por parte desta Junta vai fazer 

inscrição a Doutora Helena Coelho a fim de frequentar o referido curso. -------------------- 

Os presentes aprovarão a decisão. ------------------------------------------------------------------ 
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Santa Casa da Misericórdia de Estarreja.----------------------------------------------------------- 

Recepcionado convite da Instituição em título, para a comemoração dos seus setenta e 

cinco anos, a realizar no dia vinte e três do corrente mês e ano.-------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade do Executivo se fazer 

representar, dado haver para essa data outros compromissos já assumidos.------------------- 

 Foi decidido atribuir o subsídio de cem euros e fazer a oferta do livro “Avanca e os seus 

Autarcas”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTE SOBRE A-1. --------------------------------------------------------------------------------- 

No dia dezoito do corrente mês e ano, o Executivo desta Junta, visitou as obras realizadas 

nas imediações da ponte sobre a Auto Estrada, na rua Doutor António Duarte de Oliveira 

e verificou que as obras se encontravam praticamente concluídas e o empreiteiro a retirar  

o equipamento ali utilizado, mas que haviam assinaláveis deficiências na drenagem das 

águas pluviais, que urge reparar para não causar prejuízos aos proprietários dos terrenos 

envolventes e dos moradores mais próximos. Deste modo decidiu o Executivo por 

unanimidade, fazer relação das deficiências detectadas e enviar relatório à Câmara 

Municipal para resolução breve e de forma a evitar problemas na época da chuva que está 

próxima. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LIMPEZAS DE TANQUES. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que vão ser iniciados trabalhos de pequenas, 

mas necessárias limpezas, nos tanques de Sardinha e Boca do Monte.------------------------ 

Os presentes aprovarão a decisão. ------------------------------------------------------------------  

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

Averbamento por herança - Coval número oitenta e dois do Canteiro número um. --------- 

O Executivo deliberou, que por herança de Albina Pereira Martins, falecida em trinta de 

Março de mil novecentos e cinquenta e quatro, seja averbado o coval número oitenta e  
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dois do Canteiro número um, em nome dos seus dois filhos: Albano Martins Rodrigues, 

casado com Maria Bernardete Martins de Abreu, titular do Bilhete de Identidade número  

um milhão setecentos e dezassete mil setecentos e oitenta e seis, residente na rua de 

Samouqueiro, número quinze-Avanca e de Rosa da Assunção Martins Rodrigues, casada 

com João António Matos de Almeida, titular do Bilhete de Identidade número novecentos 

e noventa e nove mil oitocentos e oitenta e seis, residente na rua Padre Boaventura 

número setenta e oito-Avanca. ---------------------------------------------------------------------- 

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

número oitenta e dois do canteiro número um. --------------------------------------------------- 

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 

cinquenta e cinco 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. ------------------------------------------------ 

 


