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-----------------------------------ACTA NÚMERO VINTE E SEIS------------------------------ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.  

No dia dezasseis de Novembro de dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, no 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 do Vogal 

Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues, por 

razões de ordem profissional. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

VISITA À CERCIESTA DA PRIMEIRA-DAMA DOUTORA MARIA CAVACO 

SILVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Secretário informou os presentes que hoje, pelas quinze horas, esteve na 

Cerciesta, em representação do Executivo desta Junta na recepção/visita da Primeira-

Dama Maria Cavaco Silva e explicou com pormenor a forma como decorreu a referida 

visita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2011. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente entregou a cada um dos presentes cópia do referido Plano e 

Orçamento, leu e explicou com pormenor o conteúdo do mesmo. ----------------------------- 

Após análise e comentários dos presentes, foi colocado à votação. ---------------------------- 

Os documentos, foram aprovados por unanimidade dos presentes. ---------------------------- 

ANÁLISE DAS OBRAS REFERENTES AOS PROTOCOLOS CELEBRADOS COM A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à análise dos presentes, as obras protocoladas com a 

Câmara Municipal de Estarreja no corrente ano e após a apreciação, foi decidido pelos 

presentes, que o Senhor Tesoureiro ficasse encarregado juntamente com os serviços da 

secretaria desta Junta, de analisar e solicitar os reembolsos das verbas em falta à Câmara 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIGÉSIMO OITAVO ANIVERSÁRIO DO CINECLUBE DE AVANCA. -------------- 

Recepcionado convite do Cineclube em título, a todos os elementos do Executivo desta 

Junta, para estarem presentes na comemoração do seu vigésimo oitavo aniversário, 

ocorrida hoje às dezanove horas no edifício daquela Instituição que se encontra em fase 

de conclusão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo fez-se representar pelo Senhor Presidente, Senhor Secretário, Senhor 

Tesoureiro e o vogal Senhor Jacinto Álvaro. ------------------------------------------------------ 

Na efeméride, estiveram representantes do Governo Civil do Distrito, do Instituto  
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Português de Juventude-Aveiro, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja e 

Vereadores, empresários, representantes de Associações e público anónimo. Entre outros, 

usou da palavra o Senhor Presidente da Junta, que destacou a dinâmica e projecção do 

Cineclube felicitando-o pela passagem deste aniversário e desejou um melhor futuro, bem 

como a breve conclusão da sua sede. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente em nome do Executivo desta Junta, anunciou no acto, a oferta de 

cinquenta sacos de cimento para ajuda da conclusão das obras da referida sede.------------- 

EDIÇÃO DO SEGUNDO VOLUME DOS AUTARCAS DE AVANCA.------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos tratados com o Senhor Doutor 

Delfim Bismarck e com a Doutora Telma Correia, sobre a situação em que se encontra a 

referida edição do segundo volume, mantendo-se a data prevista para catorze de Março 

de dois mil e onze, bem como solicitou aos presentes o empenho no apoio a dar por parte 

do Executivo à Doutora Telma Correia, em particular na recolha de elementos assentes 

em biografias e fotografias. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e disponibilizaram-se a dar o apoio que estiver ao 

alcance dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

FALECIMENTO DA MÃE DO ENGENHEIRO MÁRIO SIMÃO. ------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes um voto de sentida condolência, ao Engenheiro 

Mário Simão e sua família, pelo falecimento de sua mãe, ocorrido hoje. --------------------- 

Os presentes votaram a proposta favoravelmente por unanimidade, ficando também 

deliberado, ser o mesmo voto transmitido ao Engenheiro Mário Simão. ---------------------- 

ILUMINAÇÂO NATAL NO CENTRO CÍVICO E LARGO ÁGUA LEVADA. ---------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes, a proposta de orçamento recebida da empresa 

“Nuvem Luminosa”, sobre a iluminação em título, cujo valor é de três mil e quinhentos 

euros para o centro cívico e quinhentos euros para o Largo de Água Levada. Valores aos  
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quais acresce a taxa de IVA em vigor. ------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e votaram por unanimidade favoravelmente a 

proposta em causa, ficando decidido que os trabalhos de colocação da armação para as 

referidas iluminações tenham início amanhã, dia dezassete de Novembro e que a 

iluminação entre funcionamento no dia um de Dezembro do corrente ano e seja desligada 

no dia sete de Janeiro de dois mil e onze. ---------------------------------------------------------- 

PONTÃO DA RUA ASSOCIAÇÃO CAÇADORES E PESCADORES DE AVANCA. -- 

O Senhor Presidente solicitou orçamento para a colocação de rail’s de protecção no 

referido pontão, tendo em consideração a topologia do traçado, bem como a distância dos 

rail`s e o interesse da Firma Victor Soares-Construções Lda., a qual irá efectuar o 

trabalho pelo valor de cerca de mil euros, considerando que o material a aplicar é 

reutilizado, (distinguido do novo, apenas pela sua tonalidade). -------------------------------- 

A proposta foi analisada pelos presentes e aprovada por unanimidade, com a condição de 

os trabalhos serem acompanhados com rigor, pelos elementos deste Executivo.------------- 

VISITA À FREGUESIA DE VEIROS PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que está prevista a visita à Freguesia de 

Veiros pela Assembleia Municipal, no dia um de Dezembro do corrente ano pelas dez 

horas, na qual pretende participar.------------------------------------------------------------------- 

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

LIMPEZA TROÇO RIO GONDE. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo da proposta recebida, para 

limpeza do Rio Gonde, entre a rua das Chousinhas e a Estrada Nacional cento e nove. ---- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido tomar-se uma posição em data 

oportuna, tendo em consideração a época de Inverno que estamos atravessar. --------------- 

EMPRESA “IMAGEM- PUBLICIDADE”. ------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o orçamento recebido da firma em título, para 

execução de estrutura e colocação de lonas com inscrição/informação alusiva à Freguesia, 

cujo valor é de novecentos euros. ------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e face a que consideram elevado o valor do 

orçamento, decidiram por unanimidade fazer um estudo no sentido de alterar e melhorar 

o painel, por forma a o tornar mais adequado e resistente ao tempo, pelo que vai ser 

solicitado novo orçamento. -------------------------------------------------------------------------- 

FIM DO ESTÁGIO PROFISSIONAL PEPAL. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que foi concluído o estagio em referência 

relativo Vânia Isabel Monteiro Grosso e Telma Marília Assunção Correia as quais 

mereceram cada uma, o Certificado de Frequência e Aprovação em Estágio Profissional 

com a classificação de “Bom” e solicitou que oportunamente se faça a entrega dos 

mesmos Certificados às suas titulares, na presença de todo o Executivo, se possível.------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão envidar esforços para estarem todos presentes 

aquando da entrega dos Certificados. -------------------------------------------------------------- 

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

Convite da Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, Cires, Lda.--------------------------- 

Os elementos do Executivo receberam convite da empresa em título, para a inauguração 

da “exposição fotográfica retrospectiva dos 50 anos de actividade da Cires”. Marcada 

para o dia vinte e três de Novembro do corrente ano pelas quinze horas, que irá decorrer 

na Biblioteca Municipal de Estarreja. -------------------------------------------------------------- 

Os presentes vão envidar esforços para estarem presentes no referido evento. --------------- 

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

EXPEDIENTE.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do Executivo da  
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Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos, zero horas e trinta 

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


