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--------------------------------ACTA NÚMERO TRINTA E CINCO---------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE. -------------No dia cinco de Abril de dois mil e onze, 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 dos Vogais Senhores Luís Manuel
Gonçalves dos Santos e Jacinto Álvaro Rodrigues. --------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada a acta da reunião anterior, por
unanimidade dos presentes.--------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ---------------------------------------------------------Trabalho a Favor da Comunidade. ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do da Comarca do

2/10

Baixo Vouga – Serviços do Ministério Público do Tribunal de Estarreja, na qual
era solicitada a esta Junta a anuência para que o Senhor Albino dos Reis
Trindade, condenado judicialmente, prestasse serviço comunitário nesta Junta
de Freguesia pelo período de duzentas horas.
Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela anuência ao solicitado
ficando a aguardar a decisão final por parte da entidade solicitante. ----------------Gabinete do Senhor Governador Civil de Aveiro. -----------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do gabinete em
título, a qual acusava a recepção do livro “Avanca e os seus Autarcas na 1ª e 2ª
Repúblicas” e fazia o agradecimento ao Executivo desta Junta, pela oferta do
referido livro, retribuindo com a oferta de uma revista. -----------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Câmara Municipal de Ovar. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do Gabinete do
Presidente da Edilidade em título, a qual registava a recepção do Livro “Avanca
e os seus Autarcas na 1ª e 2ª Repúblicas” e fazia o agradecimento ao Executivo,
pela oferta do referido livro, retribuindo com a oferta de uma brochura sobre
Ovar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Ovar. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta de agradecimento recebida da
Junta em título, pela oferta desta Junta do Livro “Avanca e os seus Autarcas na
1ª e 2ª Repúblicas”. -------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------Maria Augusta Costa Leite - Casa Mourio- S. Pedro de Castelões. -------------------

3/10

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da pessoa em título, a
qual referia a recepção do livro “Avanca e os seus Autarcas nas 1ª e 2ª
Repúblicas”, que lhe fora oferecido por esta Junta, elogiava o mesmo
classificando-o como “documento de registo do Património Nacional e da sua
evolução” e endereçava os parabéns aos seus autores. --------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, registando com agrado as referências
elogiosas. --------------------------------------------------------------------------------------------Advogado Paulo Marco Braga. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do Senhor
Advogado, identificado em título, a qual referia que a propriedade da sua cliente
Maria Quintinha Almeida Oliveira, sita na rua de Arcã-Avanca, havia sido
parcialmente ocupada pelo alargamento da referida rua e solicitava informação
sobre o assunto.------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido que o Senhor Presidente
vai oportunamente dar resposta, em função daquilo que é do seu conhecimento,
uma vez que as obras foram realizadas sobre a responsabilidade da Câmara
Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------Coordenadora do CLDS Estarreja. ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email, recepcionado da Coordenadora
em título Patrícia Maia, o qual acompanhava o convite dirigido a este Executivo
para o dia oito do corrente mês e ano, às dezanove horas na ex escola de Água
Levada e às vinte horas no Salão Nobre desta Junta, locais onde vão ser
entregues os Certificados aos participantes na formação de Word e Excel. -------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que na impossibilidade de o
Senhor Presidente poder estar presente, o Executivo far-se-á representar pelo
Senhor Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------
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DOMA - Câmara Municipal de Estarreja. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do Departamento em
título, a qual acompanhava cópia da carta endereçada pelo Senhor Advogado
Manuel Oliveira Dias, à Câmara Municipal de Estarreja e tinha como assunto
“Casas de azenha e moinhos ” sito em Areia do Gonde – Avanca, (junto Casa
Museu Egas Moniz). ------------------------------------------------------------------------------Na referida carta é referido, que o “constituinte José da Silva Brilhante tem um
contrato de arrendamento datado de 22.12.1971 das duas casas de azenha,
respectivo páteo demarcado. Aí tem a funcionar um estabelecimento industrial”.
Refere ainda a carta que “recentemente foram iniciadas nessas casas obras de
construção que inviabilizam o funcionamento temporário do estabelecimento”.---Os presentes tomaram conhecimento, sendo unânimes em referir que por parte
deste Executivo não é conhecida a existência de qualquer contrato de
arrendamento com o identificado, no entanto será indagado o assunto para
posterior resposta à Câmara Municipal. -----------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja - Vereador das Freguesias. ---------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recepcionado do Senhor
Vereador das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, o qual recomendava que
os protocolos assinados entre a Câmara Municipal de Estarreja e esta Junta de
Freguesia, bem como as adendas, deviam ser levados ao conhecimento da
Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Placas Toponímia. ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Senhor Vereador
das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, no qual justificava o atraso do
fornecimento das placas de toponímia das ruas das Freguesia. -----------------------
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Ministério da Agricultura. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do Ministério em
título, a qual informava da realização de uma reunião em sete de Abril do
corrente ano, na sede da Junta de Freguesia de Pardilhó.
Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------DOMA – Câmara Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do Departamento em
título, cujo assunto era “Inserção da Rua Quinta Nova na rua Professor Dr. Egas
Moniz - Freguesia de Avanca” e solicitava o parecer desta Junta bem como
informação sobre o resultado dos contactos tidos com os proprietários
abrangidos. ------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Cineclube de Avanca. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do Cineclube em título,
na qual era solicitado a esta Junta, apoio para a aquisição de trezentos e
sessenta cartões de identificação para os visitantes aquando do evento em
Julho do corrente ano.
Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade solicitar
orçamentos e protótipos, para posteriormente tomar uma decisão. -----------------José Maria Tavares dos Santos. ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a cópia da carta que o Senhor
identificado em título endereçou ao Senhor Vereador da Câmara Municipal de
Estarreja, Doutor João Alegria, na qual, como proprietário de “uns moinhos na
Travessa dos Moinhos da Zangarinheira” solicitava o melhoramento do caminho
de acesso aos referidos moinhos, justificando que os moinhos recebem
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frequentemente “visitas das escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do Concelho e também
de concelhos limítrofes”. -------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram aguardar decisão/informação
da Câmara Municipal de Estarreja e Vereador. --------------------------------------------Inauguração do Centro de Recursos Sociais.
O Senhor Presidente informou os presentes que no passado dia um de Abril do
corrente ano, teve lugar a inauguração do Centro de Recursos Sociais de
Estarreja, sendo que por impossibilidade não pode estar presente.------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------MILHA URBANA DE AVANCA. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o folheto/programa da Milha Urbana
referida em título, a qual se vai realizar no próximo dia dez de Abril do corrente
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão prestar a colaboração que for
solicitada pela organização, tendo o Executivo colocado já à disposição uma
sala para na data apoiar o evento. -----------------------------------------------------------VISITA DO SENHOR PRESIDENTE CÂMARA ESTARREJA À FREGUESIA.
O Senhor Presidente informou os presentes da visita a esta Freguesia, realizado
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal no passado dia um de Abril do
Corrente ano, pelas dez horas. Mais informou o Senhor Presidente, que a
acompanhar o Senhor Presidente da Câmara vieram; o Senhor Vereador das
Freguesias, Doutor Diamantino Sabina e o Senhor Engenheiro Costa Pinto e
que juntos percorreram a Freguesia e inteiraram-se das diversas necessidades
/solicitações apresentadas pelo Senhor Presidente do Executivo, no sentido e
com o objectivo de melhorar espaços e artérias das Freguesia. Informou ainda
que a visita terminou pelas treze horas e trinta minutos. ---------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Ficha Participação de Cândida Tavares Vitorino. -----------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação apresentada nos
serviços da Secretaria desta Junta, pela pessoa identificada em título, a qual na
qualidade de representante da empresa “Limunion S.L.”, apresentou um dossiê
para ser estudado, com o objectivo desta Junta se candidatar a sinalética de
percursos para moinhos. -------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade fazer um
aprofundado estudo sobre o mesmo e decidir oportunamente. -----------------------ASE – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ESTARREGENSE. --------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o relatório de contas
referente ao exercício de 2010 e o plano de actividades e orçamentos para 2011
recebido da Associação em título. -------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------VISITA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO À FREGUESIA. -------------------O Senhor Presidente informou os presentes da visita a esta Freguesia, realizada
hoje, pela Comissão referida em título, composta pelo Senhor Doutor
Diamantino Sabina, Engenheira Edite e Senhor José Fernando Correia,
encontrando-se a representar o Executivo desta Junta, os Senhores Presidente
José Artur, Secretário José Borges e Tesoureiro José Guimarães. ------------------Em posse de documentação e de diversas participações de cidadãos, foram
analisadas in loco pelas respectivas Comissão e Executivo presente, diversas
situações, mantendo o Executivo a mesma posição que defendeu até à data. O
Executivo presente referiu e propôs também à Comissão, a necessidade de
melhorar os semáforos do cruzamento “Santo António”, o estacionamento,
circulação e o entroncamento da Praceta do Gama com a Fundação Benjamim
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Dias Costa, bem como a possibilidade da marcação de lugares de
estacionamento na rua da Nestlé, frente ao “Triângulos”, a alteração do
passeio/estacionamento junto ao edifício Santa Marinha e a mudança do local
do abrigo da paragem do autocarro na rua Doutor António Duarte de Oliveira
(lugar do Monte). -----------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA FREGUESIA. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou e relembrou os presentes que amanhã vai
realizar-se no salão nobre desta Junta, a Assembleia de Freguesia. ----------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Sepultura Coval número quinze do Canteiro número três. -----------------------------O Senhor Presidente informou e explicou os presentes da localização do Coval
número quinze do Canteiro número três do Cemitério de Avanca, o qual se
encontra registado a favor da Confraria do Santíssimo Sacramento, mas
desalinhado em relação aos restantes e colocou aos presentes a proposta para
junto de responsáveis, nomeadamente do Padre José Henriques, obter acordo
no sentido de ser feita a permuta com um outro coval/sepultura do mesmo
Canteiro, com o propósito de corrigir e ordenar a disposição dos covais naquele
Canteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade a proposta,
ficando decidido iniciar diligências no sentido se ser efectuada a referida
permuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------Sepultura Coval número sessenta e seis 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
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número seiscentos e vinte e nove, com o registo em nome de Maria Fernanda
da Silva Ferreira dos Santos, titular do Bilhete de Identidade número, um milhão
seiscentos e setenta e quatro, seiscentos e oitenta e dois, emitido em vinte de
Abril de dois mil e cinco, pelo Arquivo de Aveiro, com o NIF cento e três milhões,
quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta, de suas duas filhas; Teresa
Maria Ferreira de Sousa Faria, com o NIF cento e sessenta milhões, novecentos
e sessenta e sete, oitocentos e treze, casada com Manuel Carneiro Faria Sousa
e Isilda da Silva Ramalho Pereira, com o NIF cento e quarenta e três milhões,
seiscentos e setenta e seis mil oitocentos e catorze, casada com Serafim da
Silva Pereira Ramalho, todos residentes na rua Santa Luzia número quarenta e
seis em Avanca. ------------------------------------------------------------------------------------Os documentos deste Coval, ficam arquivados na pasta do Cemitério, coval
número sessenta e seis, do Canteiro número catorze. ---------------------------------Gaveta Ossário número dezanove. -----------------------------------------------------------O Executivo deliberou a concessão da Gaveta número dezanove, no valor de
trezentos euros, para Ossário perpétuo, ficando registado com o número
dezanove e com o Alvará número GO-5, a favor de João Paulo Pinho Borges,
titular do Bilhete de Identidade número nove milhões oitocentos e nove mil,
trezentos e sessenta e dois, com NIF cento e noventa e nove milhões,
oitocentos mil, quinhentos e vinte e nove, casado com Paula Cristina da Silva
Leite Rodrigues, residente na rua de São João, número duzentos e noventa e
seis em Válega-Ovar.------------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte à deliberação, ficam arquivados na pasta do
Cemitério, Gaveta-Ossário número dezanove. ---------------------------------------------EXPEDIENTE. ---------------------------------------------------------------------------------------
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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, 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. ----------------------------------------

