
1/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------ACTA NÚMERO TRINTA E TRINTA E NOVE --------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE. ---- 

No dia vinte e um de Junho 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, do Senhor José 

Fernando Valente Guimarães, tesoureiro e do Vogal Senhor Jacinto Álvaro 

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

O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal Senhor Luís Manuel 

Gonçalves dos Santos, por afazeres profissionais. ---------------------------------------- 

Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada, por unanimidade dos 

presentes, a acta da reunião anterior. --------------------------------------------------------- 

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

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ---------------------------------------------------------- 
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DOMA - Nova Toponímia da Freguesia. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes os ofícios recepcionados 

do departamento em referência que acompanhavam cópias dos Editais que 

publicaram decisão e respectiva localização das novas e seguintes artérias da 

Freguesia de Avanca: Travessa da Rua da Lagoa, (Travessa que liga a Rua 

Doutor António Duarte de Oliveira à Rua da Lagoa) Rua Quinta do Outeiro, 

Praça da Concórdia, Rua António Dias Costa, Rua João Dias Nunes, todas 

situadas na Quinta do Outeiro da Freguesia de Avanca e a Rua Associação 

Artística de Avanca, que liga a Rua Professor Doutor Egas Moniz à Rua do 

Morgado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e ratificaram as decisões constantes nos 

Editais. -------------------------------------------------------------------------------------------------    

Assembleia Municipal de Estarreja. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a Convocatória para a Assembleia em 

título, marcada para o dia trinta de Junho do corrente ano às vinte horas e trinta 

minutos, bem como a sua ordem de trabalhos e lembrou que na mesma data se 

realiza a Assembleia desta Freguesia. -------------------------------------------------------- 

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

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

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Instituição em 

referência, o qual solicitava apoio. ------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e referiram que este Executivo já atribuiu 

um subsídio à Instituição. ------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – “Festival 7 Rias 7 Freguesias”. --------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado da Câmara  
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Municipal, o qual indicava que iria atribuir setecentos e cinquenta euros a esta 

Junta de Freguesia para eventos. -------------------------------------------------------------- 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Pardilhó. ------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Associação em 

título, o qual formulava convite a este Executivo para o convívio a realizar no dia 

vinte e dois de corrente mês e ano, na Ribeira da Aldeia-Pardilhó.-------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de o Executivo 

se fazer representar. ------------------------------------------------------------------------------- 

Passeio Sénior 2011. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes, correspondência recepcionada da 

Câmara Municipal de Estarreja, a qual versava sobre o passeio em título e 

indicava que o número de inscrições para o referido passeio que é de duzentos  

e trinta e cinco, mais cinco acompanhantes e que as inscrições ocorrem do dia 

sete ao dia vinte e nove de Julho, sendo que o passeio terá como principal 

destino a Quinta da Malafaia.-------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e a secretaria ira proceder da forma 

programada para as inscrições. ----------------------------------------------------------------- 

AIDA- Associação Industrial do Distrito de Aveiro. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Associação em 

título, no qual era solicitado a esta Junta uma sala e computadores para 

desenvolver um curso. ----------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decido por unanimidade, responder 

que se disponibiliza uma sala, mas que apenas se pode disponibilizar um 

computador, por não possuirmos mais. ------------------------------------------------------- 

Cooperativa Agrícola de Estarreja, CRL. ----------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício, bem como o programa recebido  

da Cooperativa em título, que informava da “1ª. Edição da Feira do Agricultor e 

dos Produtores da Terra” a realizar no dia vinte e seis de Junho das nove às 

dezassete horas no Horto da referida Cooperativa e solicitava sua divulgação. --- 

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

Atendimento Semanal da Loja Social Estarreja. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício/grelha recebido, com informação 

sobre local, datas, horários e nome dos técnicos responsáveis em cada 

freguesia do concelho de Estarreja------------------------------------------------------------- 

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

Moisés dos Leitões Avanca – Churrascaria, L.da. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do estabelecimento 

comercial em título, que referia o mau estado do piso exterior junto ao referido  

estabelecimento que se situa na Rua Padre António Maria Pinho número cento e 

vinte e sete em Avanca  e solicitava a este Executivo apoio no sentido de 

interceder perante as entidades competentes a fim em breve resolver e 

solucionar o problema que afecta o estabelecimento, nomeadamente com o 

levantamento de pó no Verão e lama no Inverno. ------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e analisando o pedido, concluiu-se que já 

houve um plano para melhoramento do local referido, mas que foi rejeitado pelos 

comerciantes, contudo decidiram enviar o ofício à Câmara Municipal de 

Estarreja para análise e decisão. ---------------------------------------------------------------

Ex. Escola de Água Levada. --------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Senhor Vereador 

das Freguesias, da Câmara Municipal de Estarreja, Doutor Diamantino Sabina,  
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cujo o teor versava sobre informação relativa à ligação e consumo de energia 

eléctrica da ex-escola referida em título, que segundo o mesmo, passará para a 

responsabilidade desta Junta, referindo “tratar-se de um incentivo à redução do 

consumo, atendendo que é intenção da Câmara compensar em 75% o valor da 

factura”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o conteúdo do email e 

manifestaram discordância com o referido no mesmo. ----------------------------------- 

SUBSÍDIOS PARA O ANO DOIS MIL E ONZE. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes proposta para atribuição de 

subsídios às Associações em título, festividades e eventos da Freguesia, para o 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisara e por unanimidade decidiram 

atribuir os subsídios como se segue: ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou proposta para a atribuição de subsídio para o 

corrente ano, às Associações desportivas e culturais, Instituições de 

solidariedade social, eventos culturais e desportivos, incluindo festividades 

religiosas, justificando cortes, devido a conjuntura sócio económica e também 

pelos investimentos que têm sido efectuados em edifícios/ sedes de 

Colectividades. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, depois de analisada a proposta, foi a mesma colocada a votação, sendo 

aprovada por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------- 

Os Subsídios a atribuir às Associações e Instituições para o corrente ano, são: -- 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS. ------------------------------------------ 

- AAA - Associação Atlética de Avanca --------------------------------------------750,00€ 
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- GATA – Grupo de Teatro de Avanca ----------------------------------------------200,00€ 

- Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Avanca -------------------------------250,00€ 

- Cine Clube de Avanca ----------------------------------------------------------------750,00€ 

- Grupo de Cicloturismo de Avanca -------------------------------------------------500,00€ 

- Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca -------------------------500,00€ 

- Associação Artística de Avanca ----------------------------------------------------500,00€ 

- Grupo de Carnaval Zsás Zsás ------------------------------------------------------200,00€ 

- Associação Motards Amigos de Avanca -----------------------------------------500,00€ 

- Confraria da Broa D`Avanca --------------------------------------------------------300,00€ 

- Nuno Alvares ----------------------------------------------------------------------------150,00€ 

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. ------------------------------------------- 

- Fundação Benjamim Dias Costa ---------------------------------------------------500,00€ 

- Centro Social e Paroquial de Avanca ------------------------------------------ 2.500,00€ 

- Conferência S. Vicente de Paulo -------------------------------------------------- 400,00€ 

- Cerciesta --------------------------------------------------------------------------------- 400,00€ 

- ASE --------------------------------------------------------------------------------------- 400,00€ 

- Bombeiros Voluntários de Estarreja ---------------------------------------------- 400,00€ 

COMISSÕES DE FESTAS. ---------------------------------------------------------------------- 

- Santa Marinha ------------------------------------------------------------------------1.000,00€ 

- Santa Luzia ----------------------------------------------------------------------------- 100,00€ 

- São Salvador --------------------------------------------------------------------------- 100,00€ 

- S. Sebastião ---------------------------------------------------------------------------- 100,00€ 

- Nossa Senhora da Saúde ----------------------------------------------------------- 100,00€ 

RALL- Mobiliário e Soluções para Escritório, S.A. ----------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes que a solicitação do Executivo, 

estiveram hoje no edifício sede desta Junta, funcionários da empresa em título 

que procederam à reparação de diverso mobiliário de escritório, como sendo 

cadeiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMPEZA DE ARRUAMENTOS. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da limpeza que se está a proceder 

nas ruas da freguesia pelas equipas do Programa CEI +, antigo “POCs”, que 

iniciaram no dia um do corrente mês, pelo período de doze meses. ------------------ 

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

MELHORAMENTOS/COLOCAÇÃO PISO EM ARRUAMENTOS DA 

FREGUESIA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que foram feitos as encomendas 

para a colocação de piso betuminoso na rua do Angelim, rua da Aldeia e na 

travessa Doutor António Duarte de Oliveira, cujos trabalhos se prevêem 

concluídos no final do mês de Julho do corrente ano. ------------------------------------

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

CONCURSO DE IDEIAS – PARQUE DO GONDE. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que estão a ser recepcionados na 

secretaria desta Junta processos relativos ao Concurso em título. -------------------- 

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

PASSEIO CONVÍVIO DOS EXECUTIVOS DAS FREGUESIAS E DO 

MUNICÍPIO E COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA.  

O Senhor Presidente informou os presentes dos pormenores sobre o  passeio 

em título, realizado no passado dia dezoito do corrente mês e ano, com  
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passagem pela Régua. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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, vinte e três 

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


