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----------------------------------ACTA NÚMERO VINTE E OITO------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.  

No dia vinte e oito de Dezembro de dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, no  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. ---------------------------------------------------- 

CINE CLUBE DE AVANCA-LANÇAMENTO BROCHURA. ------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes as propostas da Tipografia Lousanense, Limitada, 

para a execução de brochuras a distribuir/vender pelo Cine Clube de Avanca, para as 

quais solicitava patrocínio, no formato 14x21 centímetros, com capa a duas cores,  
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plasticizada a mate em cartolina Cromo de 240 gramas e 144 páginas de miolo impressas 

a preto e cosidas a linha em papel IOR de 70 gramas, cujo valor é de oitocentos e setenta 

e cinco euros para a execução de quinhentas brochuras e de mil cento e trinta e cinco 

euros e cinquenta cêntimos, para a execução de mil brochuras, nos formatos acima 

referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram os dois orçamentos e decidiram por 

unanimidade pelo patrocínio dos mil exemplares com a importância de mil cento e trinta 

e cinco euros e cinquenta cêntimos acrescidos da taxa de IVA em vigor, com a condição 

de cento e cinquenta brochuras ser destinadas/oferecidas à Junta de Freguesia, tendo 

pesado na decisão , uma forma de proporcionar ao Cine-Clube nova oportunidade de 

angariar fundos para as obras da sede em curso. -------------------------------------------------- 

 COMISSÃO SOCIAL DA FREGUESIA. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente expôs aos presentes os assuntos tratados na última reunião da 

Comissão em título, bem como informou do levantamento efectuado pela Assistente 

Social do número e identificação de carenciados da Freguesia.--------------------------------- 

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

ASSOCIAÇÃO KOMPINXAS. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a proposta escrita apresentada pela Associação em 

título e na qual solicita a cedência do Salão Nobre desta Junta, no dia vinte e nove de 

Janeiro de dois mil onze para ali realizar o “Sarau a Pedais 2011”, com a participação da 

“Abelha Acrobática”.---------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela anuência do Salão na data 

indicada, com a condição  de não o danificar nem desarrumar. -------------------------------- 

ACIDENTE COM DESTRUIÇÃO DE MUPI DESTA JUNTA. ------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que hoje pela manhã ocorreu um acidente de  
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viação na Estrada Nacional cento e nove, no lugar de Falcão, cuja viatura interveniente e 

da qual nesta data se desconhece a matrícula, derrubou e destruiu por completo o MUPI 

propriedade desta Junta, instalado na berma da referida estrada. ------------------------------- 

O Senhor Presidente informou também que no local para registar a ocorrência 

compareceu a GNR do Posto de Avanca.---------------------------------------------------------- 

Face à informação e constatando-se que o Mupi ficou completamente destruído, aguarda-

se que a causadora do acidente ou entidade que a substitua, proceda oportunamente à 

colocação de um novo e funcional Mupi. ---------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento da ocorrência. --------------------------------------------- 

PARTICIPAÇÃO/SOLICITAÇÃO – MARIA MANUELA PINHO NUNES E SILVA 

Para conhecimento do Executivo, foi recepcionada participação/solicitação escrita, 

apresentada nos serviços da secretaria desta Junta, pela acima identificada, sendo que 

exemplar com o mesmo conteúdo terá sido endereçado ao Senhor Vereador das 

Freguesias, Doutor Diamantino Sabina. ----------------------------------------------------------- 

Na referida participação, é solicitada a urgente pavimentação da rua da Aldeia, onde 

reside a identificada, por segundo a mesma, o pavimento da referida rua, se encontrar em 

mau estado e tornar difícil e perigosa a circulação automóvel. --------------------------------- 

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

LARGOS DA ZANGARINHEIRA E GARETA.------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que já foi colocado o lancil no espaço a relvar 

da Gareta e que está a ser semeado o erbado na Zangarinheira, bem como foram 

tratadas/podadas as árvores existentes, cujo trabalho foi efectuado no dia vinte e quatro 

do corrente mês e ano pelo Jardineiro, encarregado de efectuar o serviço.------------------

ACESSO ATRAVÉS ESPAÇO DA ZANGARINHEIRA. ------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes fotocópia de folha de papel de vinte e  
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cinco linhas, datada de sete de Julho de mil novecentos e setenta e um, na qual consta que 

Agostinho Luís Valente Amador, então proprietário do espaço em referência, hoje 

propriedade desta Junta, se comprometia permitir “ nos termos em que se tem operado até 

agora, a passagem através do referido terreno arrendado, de forma a garantir o acesso 

para um prédio situado no outro lado da levada e pertencente ao referido Almerindo, isto  

mesmo após a dita rescisão do contrato; poderá esse Almerindo manter o pontão 

construído sobre a dita levada para efeito de passagem”.---------------------------------------- 

Refira-se, que o documento no parágrafo anterior, identifica “o Almerindo” como sendo 

seu nome Almerindo da Silva Dias. ---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido passar no local e analisar o constante 

da fotocópia do documento, para posterior decisão.---------------------------------------------- 

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

Direcção-Geral de Reinserção Social - Trabalho a Favor da Comunidade. ------------------- 

Recepcionado email da Direcção-Geral de Reinserção Social, a propor a esta Junta, o 

nome de Nuno António Fernandes Leite para prestar trabalho a favor da Comunidade, no 

período de duzentas e cinquenta horas. ------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido unanimemente, solicitar à Instituição, 

mais informação e pormenores sobre o indivíduo proposto, bem como o trabalho que o 

mesmo poderá desenvolver. ------------------------------------------------------------------------- 

Cerciesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada da Senhora Presidente da 

Direcção da Instituição em referência, na qual desejava Boas Festas e solicitava apoio 

para a aquisição de cobertura de espaço do edifício e para uma mesa de matraquilhos. ---- 

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

Postais Boas Festas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes da recepção de diversos postais de boas festas 

alusivos à quadra natalícia, dirigidos ao Senhor Presidente, ao Executivo e colaboradores 

e da retribuição. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e manifestaram solidariedade com o Senhor 

Presidente na retribuição e desejos de Boas Festas. ---------------------------------------------- 

SEGUNDA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS. -------------------------- 

O Senhor Presidente explicitou aos presentes as alterações efectuadas ao Orçamento das 

Despesas e apresentou a votação a segunda alteração ao mesmo, justificando as rubricas e 

os respectivos montantes alterados. -------------------------------------------------------------- 

Após análise e colocada a Alteração ao Orçamento das Despesas a votação, foi a mesma 

aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Averbamento por herança - Coval número noventa e dois do Canteiro número quatro. ---- 

O Executivo deliberou, que por herança de António Augusto da Silva, e declaração de 

Doação apresentada, seja averbado o coval número noventa e dois do Canteiro número 

quatro, em nome dos seguintes: Augusta da Conceição da Silva Tavares Cardoso, viúva, 

titular do Bilhete de Identidade número novecentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e 

cinco, com o NIF cento e oitenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e dois mil, 

oitocentos e noventa e um, residente na rua do Coxo, número cento e vinte, Avanca-

Estarreja, de Maria Filomena da Silva Almeida Pereira, casada com João Manuel Martins 

Pereira, titular do Bilhete de Identidade número novecentos e oitenta e três mil, 

novecentos e quarenta e cinco e com o NIF cento e setenta e três milhões, quatrocentos e 

quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete, residente na rua da Azenha número 

quarenta, Avanca-Estarreja,  de Júlio Silva Tavares de Almeida, casado com Maria 

Goreth Soares Coelho Almeida, titular do Bilhete de Identidade número quatro milhões  
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novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito e com o NIF cento e sessenta 

e sete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco, 

residente na rua da Imprensa, número cinquenta e quatro em Pardilhó-Estarreja e de 

Manuel Augusto da Silva Tavares, casado com Carminda Vigário E Pinho Tavares, 

titular do Bilhete de Identidade número um milhão setecentos e noventa e seis mil 

quinhentos e oitenta e dois, com o NIF cento e vinte e cinco milhões quinhentos e 

quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro, residente na rua Cabo da Carreira 

em Pardilhó-Estarreja. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

número noventa e dois do Canteiro número quatro. ---------------------------------------------- 

Sepultura Coval número cinquenta e cinco do Canteiro 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 dois, com o registo em nome das seguintes: Nadir Alves da Silva Pinho, titular do 

Bilhete de Identidade número nove milhões, novecentos e cinquenta e quatro, setecentos 

e cinquenta e um, emitido em dezoito de Setembro de dois mil e um, pelo Arquivo de 

Aveiro, casada com Sílvio Bastos Pinho, residente na rua Padre Salvador Terra número 

quarenta e quatro Avanca-Estarreja e de sua irmã, Maria Olívia Alves da Silva Pereira, 

titular do Bilhete de Identidade número sete milhões setecentos e noventa e seis mil e 

noventa e dois, emitido em dois de Maio de dois mil e dois, pelo Arquivo de Aveiro, 

residente na rua da Rainha número vinte e cinco, Avanca-Estarreja. -------------------------- 

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

número cinquenta e cinco do Canteiro número catorze.------------------------------------------   

Sepultura Coval número sessenta e cinco do Canteiro número catorze. ----------------------- 
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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 três, com registo em nome de Esilda Florinda Jorge Santos, titular do Bilhete de 

Identidade número um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e  

nove, emitido em trinta e um de Agosto de dois mil e sete, pelo Arquivo de Aveiro, com 

o NIF cento e setenta e dois milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte, casada 

com José de Jesus dos Santos, residente no Largo de Água Levada número oitenta e cinco 

Avanca-Estarreja. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

número sessenta e cinco do canteiro 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 vinte e três horas e 

vinte 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. ------------------------------------------------ 

 


