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-------------------------------ACTA NÚMERO TRINTA E DOIS--------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

ONZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No dia vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze, 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. ---------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja. --------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recepcionado da Câmara Municipal, para 

assistir à conversa sobre a República “O humor pode matar devagarinho”no dia vinte e 

cinco do corrente mês e ano, por Jorge Laiginhas.------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de fazerem representar o 

Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recepção e-mail - Trabalho a Favor da Comunidade. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido do Tribunal da Comarca do 

Baixo Vouga, o qual solicitava a esta Junta de Freguesia, que fosse proporcionado pelo 

Executivo, trabalho a favor da Comunidade a Nuno António Fernandes Leite, residente 

na rua dos Aléns, número quarenta e quatro em Avanca, a fim de cumprir duzentos e 

cinquenta horas de trabalho a favor da comunidade, pena a que foi condenado. ------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela anuência à solicitação, ficando 

determinado que o indivíduo preste serviço comunitário na limpeza de valetas, parques, 

jardins, mercado, arruamentos e outros serviços próprios desta Junta, às segundas, terças 

e quintas-feiras, de acordo com a disponibilidade do interessado.------------------------------ 

Mais foi decidido, que oportunamente fosse dada resposta ao Tribunal sobre a decisão 

tomada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F. N. A – Fraternidade Nuno Alvares - Direcção Núcleo de Avanca. ------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a correspondência recebida da Instituição em 

título, bem como relatório de Actividades para o corrente ano. -------------------------------- 

 Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que quanto à possibilidade de ser 

atribuído subsídio, este será decidido em reunião do Executivo e aquando da atribuição  

dos subsídios às restantes Associações/colectividades e Instituições. ------------------------ 

ASE - Associação de Solidariedade Estarrejense. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado da Associação em título, o  
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qual referia a recuperação e ampliação da habitação do Senhor Carlos Alberto Tavares de 

Almeida, Sita na rua da Saltôa número cinquenta e sete em Pardilhó-Estaarreja, cujas 

obras orçaram em dezoito mil setecentos e quarenta e sete euros e oitenta e cinco 

cêntimos, que se encontram concluídas e fazia convite para no dia vinte e cinco do 

corrente mês e ano, pelas quinze horas. ------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e considerando os compromissos já assumidos, no 

entanto vão envidar esforços no sentido de que o Executivo se faça representar. ----------- 

Associação Atlética de Avanca. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu os presentes o ofício recepcionado da Associação em título, o 

qual informava da organização do Torneio da Páscoa, que vai realizar-se nos dias vinte e 

dois e vinte e três de Abril do corrente ano, no complexo desportivo daquela Associação 

e solicitava lembranças para oferecer às equipas intervenientes no referido Torneio. ------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram a exemplo dos anos anteriores, fazer 

ofertas de lembranças, a definir oportunamente. -------------------------------------------------- 

Pardipedra - Mármores e Granitos Lda. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o orçamento recepcionado da empresa em título, 

para a execução de uma placa gravada cujo valor é de cento e sete euros e setenta e oito 

cêntimos, valor que inclui IVA. --------------------------------------------------------------------- 

A referida placa destina-se a ser colocada no edifício da ex-casa dos ferroviários sito no 

Beco dos Ferroviários em Avanca, em cumprimento do contrato assinado com a REFER.  

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade pela aquisição da 

placa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Livro “ Avanca e os Seus Autarcas na 1ª e 2ª Repúblicas (1910-1974) ”.. -------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes propostas recebidas de orçamento para a 

elaboração do referido livro, sendo da gráfica – Rebelo, Lda. e gráfica das Missões. ------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram as mesmas e decidiram oportunamente  
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tomar uma decisão, face à discrepância de custos e ter sido a gráfica Rebelo, Lda. a 

imprimir o 1.º Livro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado do Departamento em título, 

cujo conteúdo versava sobre a proposta de alteração do circuito viário da Praceta do 

Gama, rua do Mato, rua da Fundação Benjamim Dias Costa e Centro Cívico de Avanca. - 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram deslocarem-se oportunamente ao local a 

fim de fazerem um melhor estudo e análise do constante na proposta e dar em seguida a 

adequada informação.--------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Cultura. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido da Divisão em título, no qual é 

solicitada informação sobre as datas dos eventos a realizar nesta Freguesia no corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram dar idêntica resposta à que foi dada no 

passado ano, uma vez que já no ano passado foi solicitada a mesma informação. ---------- 

Câmara Municipal de Estarreja - Divisão Administrativa e Jurídica - Informação Sobre 

Quiosque Sito Centro Cívico Avanca. ------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Divisão em título, que versava 

e dava informação sobre as actividades que não podem ser desenvolvidas no Quiosque 

sito na Rua Santa Marinha-Avanca (Exemplo: venda de produtos alimentares). ------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade proceder ao contrato 

de aquisição do referido quiosque, com o objectivo de o mesmo ficar ao serviço desta 

Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social. -------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Divisão em título o qual  
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informava da reunião a levar a efeito no dia vinte e oito do corrente mês e ano, pelas 

dezoito horas, na Câmara Municipal de Estarreja, cujos os assuntos a tratar são: sobre os 

Programas Passeio Sénior/Matine Dançante, Projecto Freguesias e Casa Melhor. ---------- 

Os pressentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

Congresso Região Aveiro 2011. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recepcionado para o Congresso em título 

e respectivo programa a realizar no Auditório do Parque das Feiras e Exposição Região 

de Aveiro nos dias vinte e quatro e vinte e cinco do corrente mês e ano. 

Os presentes tomaram conhecimento, sendo que o Senhor Presidente pondera estar 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recepção Carta de António Augusto Pinho Nunes.----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do Senhor António Augusto 

Pinho Nunes, que versava sobre a titularidade da sepultura número cento e vinte e seis, 

do Canteiro número um do Cemitério desta Freguesia. ------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que o assunto merecia detalhada análise 

uma vez que se presume que sobre o assunto, exista já em arquivo sobre este assunto, 

alguma documentação, por não ser esta a primeira vez que o acima referido expõe o 

assunto ao Executivo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Mais se decidiu, que oportunamente e logo que concluída a análise seja prestada 

informação sobre a situação do referido Coval. ---------------------------------------------------

MUPI DA ZONA DO FALCÃO-SUBSTITUIÇÃO POR TER SIDO DESTRUIDO. 

O Senhor Presidente leu aos presentes a Acta recepcionada da Generali Companhia de  

Seguros SPA, sobre o acordo de liquidação do sinistro que deu origem à destruição do 

referido mupi, enviado pela referida Companhia, no montante de três mil duzentos e 

cinquenta e oito euros e um cêntimo, verificando-se que a este valor não está incluído o 

respectivo IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Após a análise dos presentes, foi decidido por unanimidade averiguar a forma de 

liquidação do IVA. No entanto, face ao perigo que no local apresenta o mupi destruído e 

a má imagem que reflecte, foi também decidido dar andamento ao processo de aquisição 

e aplicação no local do novo mupi. ----------------------------------------------------------------- 

CEMITÉRIO DE AVANCA - PROPOSTA PERMUTA COVAL. --------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes a proposta de contrato de permuta de 

sepultura coval número cento e dezasseis do Canteiro número três pertença de Rosa 

Celeste Oliveira Graça, casada com Lafaiete de Pinho Tavares, para a sepultura coval 

número um do Canteiro número dez, com o objectivo do espaço do coval número cento e 

dezasseis do canteiro número três ser utilizado como espaço de acesso à sepultura do 

Professor Doutor Egas Moniz, Prémio Nobel de Medicina, considerou para a proposta a 

necessidade de organizar aquela zona, face á posição em que se encontra a sepultura a 

eliminar, mas em particular na dignificação do espaço envolvente à sepultura do 

Professor Doutor Egas Moniz. ---------------------------------------------------------------------- 

Para o efeito elaborou um contrato de permuta onde constam as condições da mesmo e 

após apresentação e explanação da proposta, bem como o conteúdo do contrato, foram os 

mesmos analisados e discutidos pelos presentes e tendo sido colocada a votação, foi a 

proposta bem como o conteúdo do contrato, aprovados por unanimidade. ------------------- 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL-ORDEM DE TRABALHOS. ---------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que a próxima Assembleia Municipal se vai 

realizar no dia vinte e oito do corrente mês e ano, às vinte horas e trinta minutos e 

informou alguns dos assuntos mais relevantes que irão ser tratados na referida 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ACÇÃO DE FORMAÇÃO “DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCAL E NOVAS  
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FORMAS ORGANIZACIONAIS”. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Secretário, informou os presentes que no passado dia dezoito do corrente mês e 

ano, juntamente com a Funcionária desta Junta, Doutora Helena Coelho, estiveram 

presentes e em representação desta Junta, na Acção em título, no período das nove horas 

e trinta minutos às dezasseis horas e trinta minutos, com intervalo para almoço. Que a 

Acção se desenvolveu numa sala do edifício sede da Câmara Municipal de Estarreja e 

que vai ter continuidade no próximo dia vinte e cinco do corrente mês e ano no mesmo 

horário, data em que termina. ------------------------------------------------------------------------ 

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

NOTA ABERTURA PARA LIVRO “AVANCA E OS SEUS AUTARCAS NA 1ª E 2ª 

REPÚBLICAS (1910-1974) ”. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou e leu aos presentes a nota de abertura para o livro em título, 

escrita e feita por ele, Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade concordaram com o total 

conteúdo da referida nota de abertura. ------------------------------------------------------------- 

ARRUAMENTOS DE AVANCA. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido da Câmara Municipal de 

Estarreja-DOMA o qual solicitava ao Executivo desta Junta a marcação de reuniões no 

local com os proprietários dos terrenos, abrangidos pelos cortes para alargamento 

previsto, com Técnicos da Câmara e empreiteiro, bem como representantes desta Junta de 

Freguesia, referente às seguintes Ruas: Alberto Reis reunião para o dia vinte e três às 

catorze horas. Travessa do Canto reunião para o dia vinte e quatro, às catorze horas. Rua 

Alto das Cabanas reunião para o dia um de Março às catorze horas. 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente solicitou aos presentes a 

colaboração no sentido de avisar os proprietários e a necessidade de representar o 

Executivo nas referidas reuniões, informando que os proprietários da rua Alberto dos  
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Reis, foram já convocados através do Senhor Presidente e Secretário, prevendo fazer ele 

Senhor Presidente a representação do Executivo. Os restantes contactos terão de ser 

efectuados amanhã, dia vinte e três. ---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e anuíram à solicitação do Senhor Presidente, sendo 

que ficou decido que o Secretário e o Vogal Senhor Álvaro Jacinto vão representar o 

Executivo na reunião marcada para a Travessa do Canto no dia vinte e quatro do corrente 

mês e ano. 

CONSUMO EXAGERADO ENERGIA ELÉCTRICA-HABITAÇÃO SOCIAL DA 

GARETA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente lembrou aos presentes o valor constante da factura da EDP, sobre o 

consumo exagerado de energia eléctrica, relativo à habitação em título e referiu que os  

beneficiários/moradores teriam de pagar entre eles o valor correspondente à factura, bem 

como as que se sucederem.---------------------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido enviar cartas aos moradores com 

informação da decisão tomada.---------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM CURSO-HABITAÇÃO SOCIAL PENEDA/PORTO TONCE.---------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que está previsto para amanhã o enchimento 

da laje (1.º andar) da obra em construção. -------------------------------------------------------- 

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

RUA DA FÁBRICA. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a rua da Fábrica está a sofrer 

melhoramento/alargamento e está nesta altura a receber tout venan em fase de conclusão, 

sendo que já se passa de um para o outro lado. --------------------------------------------------- 

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

PROTOCOLOS E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que hoje, na Câmara Municipal de Estarreja,  
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participou na reunião com o Senhor Vereador Doutor Diamantino Sabina e Engenheiro 

Costa Pinto, sobre o assunto em título, no período das dez às treze horas e que discordou 

e discordava com o que lhe fora ali apresentado sobre o assunto em título, nomeadamente  

pela falta de cumprimento dos protocolos celebrados e pelos reduzidos valores atribuídos 

pela Câmara, quanto às prestações de serviços a protocolar com esta Junta de Freguesia.--  

Os presentes tomaram conhecimento e corroboram por unanimidade com a posição 

tomada pelo Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------------- 

CEMITÉRIO - CONCECÇÃO DE COVAL. ----------------------------------------------------- 

Sepultura Coval número setenta e cinco do Canteiro número dez. ----------------------------- 

O Executivo deliberou a concessão do Coval no valor de dois mil euros, no Cemitério da 

Junta de Freguesia, para a sepultura perpétua, ficando registada com o número setenta e 

cinco do canteiro número dez, com o Alvará número seiscentos e vinte e seis, a favor de 

Nuno Afonso Pontinha Rodrigues, titular do Cartão de Cidadão número nove milhões 

oitocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro, casado com Alexandra 

Cristina da Rocha Bernardo, ambos residentes na rua Professor Luís de Pena número 

dezassete na Cidade do Porto. ----------------------------------------------------------------------- 

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

número setenta e cinco do Canteiro número dez. ------------------------------------------------- 

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


