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--------------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E UM---------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE. ------ 

No dia dezanove de Julho 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 dos Vogais Senhor 

Luís Manuel Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues. ----------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência do Tesoureiro Senhor José Fernando 

Valente Guimarães, pelo facto de se encontrar no gozo de férias. -------------------- 

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

Agrupamento 402 Santa Marinha – Avanca. ------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Agrupamento de 

Escuteiros em título, o qual informava que vai realizar nos dias vinte e dois, vinte 

e três e vinte e quatro do corrente mês e ano, o seu acampamento de 

agrupamento em Penela - Coimbra e solicitava a esta Junta que fossem 

oferecidas lembranças alusivas à Freguesia para oferecer às entidades que os 

vão acolher nas referidas datas e localidade. ---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que o referido ofício não indica o 

número de entidades que vai acolher o Agrupamento de Escuteiros, o Executivo 

presente por unanimidade decidiu solicitar informação no sentido de saber 

exactamente o número de entidades e a cada uma oferecer o livro  “ Avanca e 

os Seus Autarcas na Primeira e Segunda Repúblicas 1910 - 1974” e um 

galhardete desta Junta.---------------------------------------------------------------------------- 

Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade – Albino dos Reis Trindade.------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido da Técnica da 

Direcção Geral da Reinserção Social Carla Guerra, no qual é solicitado a este 

Executivo colaboração no sentido de permitir ao Senhor Albino dos Reis 

Trindade a prestação de duzentas e dez horas de trabalho a favor da 

comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e anuíram por unanimidade ao solicitado, 

aguardando-se informação/marcação da data do inicio da prestação de trabalho.  

INE – Instituto Nacional de Estadista. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Instituto 

referenciado em título, o qual informava de que iria fazer inquéritos à qualidade 

“Censos 2011” à comunidade e solicitava a esta Junta que confirme o 

conhecimento desta operação junto das pessoas. ----------------------------------------- 

 Os presente tomaram conhecimento e irão dar cumprimento ao solicitado. ------- 
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

Carta da Advogada Isabel Brandão Duarte. ------------------------------------------------  

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da advogada 

identificada em título, a qual em representação de António Augusto de Pinho 

Nunes, residente na Rua António Augusto Cabral número trezentos em Avanca, 

solicitava que fosse endereçado para o seu escritório o alvará da sepultura 

número cento e vinte e seis do canteiro número um do cemitério de Avanca.----- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que a emissão do alvará carece 

de averiguações, tendo em consideração haver outros a reclamar a mesma 

sepultura, o Executivo está a proceder e a desenvolver diligências, no sentido de 

oportunamente dar a resposta adequada.-------------------------------------- 

J.S.D. Estarreja. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado do grupo 

partidário, em referência, o qual solicitava o Salão Nobre da sede desta Junta de 

Freguesia, para o dia vinte e quatro de Setembro do corrente ano, a fim de 

produzir uma palestra sobre “História Local da Freguesia de Avanca” e que “tal 

evento, não acarreta custos. --------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade deram anuência ao 

solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local. ------------  

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Sindicado em título, 

o qual acompanhava uma Petição com o título: “Não à redução de autarquias e 

de trabalhadores” e solicitava que esta Junta de Freguesia manifestasse o apoio  

 

 



4/8 

 

 

 

 

 

à iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

cujo assunto visava os benefícios obtidos pelos portadores do Cartão Sénior, 

emitido pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

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

E-mail de António Oliveira. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do cidadão acima 

identificado, residente na rua de Santa Luzia em Avanca e que 

informava/denunciava existir no interior de sua habitação um (mau) cheiro 

característico proveniente da rede de saneamento. --------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram reenviar o referido email à 

ADRA, entidade responsável pela rede de saneamento. --------------------------------  

Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Associação em 

título, a qual dava informação da doença de que padece a menor Fabiana 

Rodrigues de três anos de idade, filha de Alice Silva Ferreira Rodrigues, 

residentes na rua do Falcão número cento e oitenta e dois em Avanca, bem 

como de carência de habitação condigna. --------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que o caso 

exposto será reencaminhado à Assistente Social a fim de ser objecto de melhor 

análise e apreciação. ------------------------------------------------------------------------------ 

INA – Instituto Nacional de Administração, I.P. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Instituto em título  
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qual acompanhava recibo relativo ao pagamento da inscrição e frequência da 

colaboradora desta Junta de Freguesia Helena Coelho no Curso “ GESTÃO DO 

PATRIMÓNIO “ bem como o Certificado de frequência do referido curso, que vai 

ser entregue à sua titular.-------------------------------------------------------------------------- 

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

DOMA – CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos tratados na reunião do 

Departamento em título, realizada no dia dezoito do corrente mês e ano, pelas 

dez horas, na qual estiveram presentes o Engenheiro Costa Pinto e Engenheiro 

Leal, tendo sido abordados os seguintes assuntos: O saneamento a levar a cabo 

pela ADRA na zona de Água Levada, rua S. Salvador, rua Doutor António 

Duarte Oliveira, zona da Peneda Porto Tonce, zona do Fojo e zona da Arrotas, 

tendo em consideração a possibilidade/necessidade de simultaneamente se 

proceder à instalação da rede de águas pluviais. ------------------------------------------ 

A reunião decorreu cordata nos princípios da possível execução da rede de 

instalação de águas pluviais, cuja execução ficará pendente do projecto definido 

e da disponibilidade económica. ---------------------------------------------------------------- 

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

BEBEDOURO – PARQUE MUNICIPAL DO MATO – AVANCA. ----------------------- 

Colocado em análise o Parque identificado em título, os presentes constataram  

a inexistência  naquele espaço de um bebedouro público e decidiram por 

unanimidade dos presentes, proceder à aquisição de um bebedouro à 

VecoJuncal – Unipessoal Lda., pelo valor total de trezentos e noventa e dos 

euros, (com IVA incluído).------------------------------------------------------------------------- 

GNR – COMUNICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes uma comunicação escrita, recebida da 

GNR do Posto de Avanca, que solicitava que fosse divulgado junto dos cidadãos  

desta Freguesia, o alerta com o intuito de evitar roubos pelo método de esticão e 

outros, que ultimamente se têm registado no Pais e nas freguesias mais 

próximas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e o Executivo presente decidiu contactar a 

GNR local, para conjuntamente desenvolver uma campanha informativa junto da 

população. --------------------------------------------------------------------------------------------  

CARTÃO SÉNIOR MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------- 

O Secretário Senhor José Borges, apresentou por escrito o resumo da reunião 

na qual representou o Executivo, realizada no dia catorze do corrente mês e 

ano, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Estarreja e que versou sobre 

as vantagens do cartão sénior e onde foi solicitado às Freguesia o apoio e 

divulgação junto da comunidade à qual se destina o referido cartão. ---------------- 

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

ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESTARREJA. ----------- 

O Secretário Senhor José Borges, informou os presentes que no passado dia 

dezasseis do corrente mês e ano, representou o Executivo da Junta no    

aniversário dos Bombeiros em título.  

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

FESTA EM HONRA SANTA MARINHA – AVANCA. -------------------------------------- 

Os presentes analisaram a forma como decorreram os festejos em título e 

concluíram que de forma geral correram bem. Contudo, referiu o Senhor  

Presidente que a Comissão de Festas deveria ser mais dinâmica e que 
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conjuntamente com as colectividades da Freguesia poderiam dar mais brilho aos 

festejos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi também analisada a tradição das camarinhas que são espalhadas pelas ruas 

por onde passa a procissão e concluíram os presentes, que após a sua 

passagem deveriam as mesmas ser limpas por quem as coloca ou outros 

elementos à responsabilidade da Comissão de festas, porque sendo certo que 

fazem parte da já longa tradição é também verdade que provocam transtorno e 

até algum risco ao trânsito e quando chove entupimento das sarjetas, pelo que 

será conveniente reflectir sobre este assunto no sentido de no futuro próximo se 

melhorar e evitar este incomodo. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Cemitério da Junta de Freguesia de Avanca, para sepultura perpétua, ficando 

registada com o número setenta e oito do canteiro número dez, com o alvará  

número seiscentos e trinta, a favor de Carlos Alberto da Costa Bastos, viúvo, 

titular do cartão de cidadão número oito milhões, quatrocentos e dois mil, 

novecentos e noventa e três e dos seus dois filhos Fábio Emanuel Lopes 

Bastos, solteiro, titular do cartão de cidadão número catorze milhões, oitocentos 

e quarenta mil, setecentos e noventa e três e José Carlos da Costa Bastos, 

solteiro, titular do Bilhete de Identidade número doze milhões, quatrocentos e 

sessenta e três mil, duzentos e setenta e dois, emitido em vinte e dois de Abril 

de dois mil e oito, pelo Arquivo de Aveiro, todos residentes na rua do Outeiro da  
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Marinha número sessenta e quatro, freguesia de Válega - Ovar.----------------------- 

Os documentos que deram origem à presente deliberação ficam arquivados na 

pasta do Cemitério, coval número setenta e oito do Canteiro número dez. --------- 

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

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros documentos da 

competência do Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às vinte e três 

horas e quarenta 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. ----------------------------------------- 


