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------------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E CINCO------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE. ------ 

No dia vinte de Setembro 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 Senhor Luís Manuel Gonçalves 

dos Santos, Vogal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal, Senhor Jacinto Álvaro 

Rodrigues, pelo facto de se encontrar no gozo de férias. -------------------------------- 

O Senhor Presidente ainda justificou a presença da Técnica Superior 

Administrativa da Junta de Freguesia, tendo em consideração a sua 

disponibilidade e intuito de aprender a elaborar as actas. -----------------------------

Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da  
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reunião anterior. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Quarto Encontro Anual da Rede Social de Estarreja. ------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Rede em título, o 

qual trazia em anexo a letra do Hino da Rede Social e informava, que o mesmo 

era apresentado formal e solenemente no “ IV Encontro Anual “ na sessão de 

abertura, no dia vinte de Outubro do corrente ano. ---------------------------------------- 

Convite Presidente Junta Freguesia de Fermelã. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente transmitiu o convite formulado pelo Senhor Presidente da 

Presidente da Junta de Freguesia de Fermelã, Senhor Carlos Ribeiro, dirigido ao 

Executivo, para o jantar convívio a realizar no dia vinte e quatro do corrente mês, 

às dezanove horas e trinta minutos no edifício da ACADOF-Fermelã e solicitou 

aos presentes que informassem atempadamente o interesse em participar no 

referido convívio, a fim de indicar o número de presenças. ----------------------------- 

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

Convite Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja. ------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recepcionado do Senhor 

Presidente da Câmara de Estarreja, para a apresentação Pública do “Plano 

Municipal de Promoção da Acessibilidade de Estarreja”, no âmbito do Projecto 

co-financiado pelo POPH – RAMPA, a realizar no dia vinte e um do corrente 

mês, pelas dezoito horas, na Biblioteca Municipal. ---------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e declinaram o mesmo face a 

compromissos assumidos anteriormente. ---------------------------------------------------- 

Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade – António José Pereira do  
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Marco. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Comarca do Baixo  

Vouga – Juiz de Instância Criminal de Estarreja, o qual determina que António 

José Pereira do Marco, preste duzentas e sessenta horas de trabalho nesta 

Junta de Freguesia, de segunda a sexta-feira, das oito horas e trinta minutos às 

doze horas e das treze horas e trinta minutos às dezassete horas, 

“desempenhando serviços gerais de jardinagem, construção civil, calceteiro, 

entre outros que venham a coadunar com as suas aptidões”. ------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e atendendo que este assunto já fora 

abordado anteriormente, o Executivo por unanimidade decidiu que o cidadão 

inicie no dia vinte e seis de Setembro do corrente ano, no horário e dias 

indicados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente pediu a colaboração de todo o Executivo na ajuda para a 

definição de tarefas de modo angariar mais proveito deste trabalho. ----------------

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

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

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

título, o qual fazia convite para a cerimónia da abertura do ano lectivo agendado 

para o dia trinta do corrente mês e ano, trazendo em anexo o programa. ----------- 

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

Peditório Nacional da Liga Protecção Contra o Cancro. ----------------------------------  

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

qual informava e solicitava apoio para o peditório, cujos os resultados irão 

reverter a favor da investigação e prevenção da doença em causa, que vai 

realizar-se dia vinte e nove a trinta e um de Outubro e dia um de Novembro do  
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corrente ano, em moldes dos anos anteriores, solicitando, se possível, 

voluntários para ajudar esta causa. ------------------------------------------------------------ 

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

Cine Clube de Avanca – Convite Lançamento Livro “Crónicas em prosa de mar e 

verso de cordel”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Instituição em título, 

o qual fazia convite para o lançamento do livro de António Abreu Freire 

“Crónicas em prosa de mar e verso de cordel”, cuja edição foi patrocinada por 

esta Junta, a levar a efeito no dia quatro de Outubro do corrente ano, pelas 

dezoito horas e trinta minutos na futura sede do Cine Clube de Avanca. ------------ 

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

Câmara Municipal de Estarreja - Mensagem através facebook. _____________ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a mensagem/exposição subscrita por 

Palmira Valente, enviada através do fecebook à Câmara Municipal de Estarreja 

na qual é solicitado a limpeza da rua de Agueiros junto à rua da Zangarinheira, a 

qual por sua vez remeteu a esta Junta, com a anotação de que deve ser esta 

Junta a proceder à limpeza da referida rua. ------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e reconhecendo existirem ruas que 

necessitam de limpeza consideram também, que as verbas provenientes da 

Câmara Municipal não se compadecem com as carências da Freguesia nesta 

área, tornando-se impossível a este Executivo manter todas as ruas da 

Freguesia em razoável estado de limpeza, como aliás é desejo do Executivo, 

pelo que os presentes definiram que a limpeza será feita quando for possível e 

dentro dos meios disponíveis. ------------------------------------------------------------------- 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta. ------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Comissão em título, 

que informava da reunião a realizar em vinte e três do corrente mês e ano, pelas 

catorze horas e trinta minutos, na qual tenciona estar presente. ----------------------- 

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

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

O Senhor Presidente leu a convocatória para a Assembleia em título , 

informando os presentes, que a próxima Assembleia Municipal se realiza no dia 

trinta de Setembro do corrente ano, às vinte horas e trinta minutos, bem como 

dos assuntos da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------- 

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

“II Jornadas de História e Património do Concelho de Estarreja”. --------------------- 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o email recebido do 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Turismo da Câmara Municipal 

de Estarreja, o qual fazia convite para o programa em título que vai decorrer no 

dia vinte e três de Setembro do corrente ano, na Biblioteca Municipal e trazia em 

anexo o programa do evento. -------------------------------------------------------------------- 

A iniciativa pretende sensibilizar a população para a riqueza patrimonial do 

Concelho de Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou que as inscrições são gratuitas e decorrem até ao dia vinte e um 

de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e considerando o interesse, o Senhor 

Presidente irá proceder à sua inscrição para estar presente. ---------------------------

Corrida Sempre Mulher. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Rede Social de 

Estarreja, o qual dava informação sobre a realização da edição “Corrida Sempre  

 



6/11 

 

 

 

 

Mulher”, que tem como finalidade a angariação de fundos para a Associação 

Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, no dia seis de Novembro 

do corrente ano pelas dez horas e quarenta e cinco minutos, no Parque das 

Nações em Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram obter mais informações junto 

da Câmara Municipal de Estarreja, no sentido de saber se a mesma disponibiliza 

transporte e verificando a sua disponibilização, informar possíveis interessadas 

da Freguesia, bem como prestar-lhes algum apoio, para a deslocação.------------- 

“ APBP, Artista Pintores com a Boca e com o Pé, Lda.”. -------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida dos Artista em título, a 

qual fazia alusão aos postais de natal pintados pelos mesmos e sugeria a 

compra de uma colecção de postais como forma de ajudar a instituição, 

transmitindo que se trata de uma causa nobre e de um trabalho que merece 

respeito da forma como estes postais de natal são feitos. ------------------------------ 

 A exemplo dos anos anteriores, foi decido unanimemente que iriam ajudar esta 

causa, comprando a remessa dos postais de natal pelo valor simbólico de 

quinze euros e noventa cêntimos. ------------------------------------------------------------- 

OBRAS NO CENTRO CÍVICO DE AVANCA. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente comunicou aos presentes que no passado dia catorze de 

Setembro do corrente ano, esteve reunido com a Comissão de Trânsito de 

Estarreja, Doutor Diamantino Sabina, Vereador das Freguesias, doutor 

Fernando Correia, Representantes da Guarda Nacional República e 

Representantes dos Bombeiros Municipais, no centro cívico “Quinta do Gama”, 

cujo objectivo desta reunião foi a reorganização e finalização do trânsito 

automóvel naquela zona, em particular na Praceta do Gama, devido às obras de 

requalificação que foram iniciadas ------------------------------------------------------------- 
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Da reunião não resultou qualquer decisão, devido à ausência de um dos 

técnicos da Câmara Municipal de Estarreja. ------------------------------------------------- 

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

MAPAS DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA. -------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes um “protótipo” de mapa de férias 

relativo aos funcionários desta Junta, elaborado pela funcionária Doutora Helena 

Coelho, para vigorar e substituir o anterior. --------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o mesmo e por unanimidade 

decidiram fazer algumas correcções ao referido mapa e após o seu 

preenchimento afixa-lo em local onde possa ser visível por todos os funcionários 

e elementos do Executivo. ------------------------------------------------------------------------ 

RUA ANTÓNIO AUGUSTO CABRAL. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que a rua em título, junto à rua 

Nova, está a sofrer intervenção de melhoramento, nomeadamente no que se 

refere à recolha e escoamento de água pluviais. ------------------------------------------- 

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

RUA RIO DOS BOIS. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente colocou aos presentes em análise, as obras que estão a 

ser efectuadas na vala paralela à rua em título, as quais foram visitadas por este 

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

Após análise e dado o que foi possível observar, os presentes entendem que o 

muro da vala, deve ter entre dez a vinte cêntimos acima do nível do piso da 

referida rua e sobre este, deve ser colocado rails de protecção. Esta sugestão 

será transmitida ao Senhor Vereador e ao Departamento de Obras Municipais e 

Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PASSEIO SÉNIOR DIA SETE OUTUBRO. --------------------------------------------------

O Senhor Presidente lembrou os presentes que está próxima a data do passeio 

em título e que os presentes se devem disponibilizar para na data acompanhar 

os seniores inscritos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento e decidiram, adquirir para oferecer a todos 

os seniores, na data do passeio um babete como uma lembrança, alusiva ao 

evento e com os símbolos do Município e Brasão desta Junta de Freguesia. ------ 

CESSAÇÃO CONTRATO TRABALHO “EMPREGO-INSERÇÃO +” COM 

LUCINDA MARIA DA SILVA BORGES. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que o contrato número 1023/CEI 

+/10, cuja beneficiária era Lucinda Maria da Silva Borges, cessou a partir de 

quinze do corrente mês e ano, por força do disposto na “cláusula 6.3.5 do 

Regulamento Medidas Contrato Emprego +”, (ter faltado justificadamente 

durante mais de trinta dias consecutivos). --------------------------------------------------- 

Mais informou que esta ocorrência foi participada em devido tempo ao I.E.F.P e 

a Técnica de Acção Social, Doutora Ana Oliveira do Dentro Social e Paroquial 

de Avanca. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, sendo que a visada vai ser notificada da 

referida decisão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu e explicou aos presentes enxertos da sua intervenção 

na referida Assembleia, ocorrida no dia trinta de Junho de dois mil e onze, bem 

como as respostas apresentadas às questões por ele colocadas. -------------------- 

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

HABITAÇÂO SOCIAL - CASA NÚMERO DUZENTOS E CINQUENTA E UM DA 

RUA ASSOCIAÇÃO CAÇADORES E PESCADORES DE AVANCA. ---------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes do tratado na reunião que teve com 

Isabel Matos Pinto, no dia dezanove do corrente mês, sobre a ausência da 

liquidação da renda da casa identificada em título, bem como da ausência na 

mesma reunião do seu companheiro Joaquim Manuel Pinto. --------------------------- 

A Reunião tinha por objectivo encontrar uma solução, uma vez que o casal 

deixou de pagar a renda mensal e se encontra nesta data desavindo e em fase 

de divórcio. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade entendem que se deve 

insistir em agendar uma reunião com o faltoso a fim de se tomar uma posição de 

força sobre a actual situação, dando para o efeito o prazo máximo até final do 

corrente mês de Setembro. ---------------------------------------------------------------------- 

EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA DE ÁGUA LEVADA.------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou e deu a conhecer aos presentes, que 

ultimamente tem sido muito solicitado a esta Junta, a cedência do denominado 

Salão Nobre do Edifício em título, para nele ministrarem cursos e outros 

eventos, necessitando por isso de ser reorganizada a sua cedência, para evitar 

sobreposições de horários. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente solicitou ainda aos presentes e a todo o Executivo, que 

façam frequentes visitas ao Edifício no sentido de verificarem e se inteirarem da 

forma como o mesmo está a ser utilizado----------------------------------------------------- 

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

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESAS E RECEITAS.---- 

O Senhor Presidente após análise, informou que o orçamento estava muito 

específico na abertura das rubricas e que futuramente estas terão que ser mais 

genéricas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente solicitou ao Senhor Tesoureiro, José Fernando Valente 

Guimarães, uma apresentação, para a próxima Reunião Ordinário do Executivo, 

das facturas que se encontram por liquidar. ------------------------------------------------- 

BICICLETA PARA O ESTAGIÁRIO EMANUEL GOMES LOPES ---------------------- 

O Senhor Presidente questionou o Vogal, Senhor Luís Manuel Gonçalves como 

se encontra esta situação. ------------------------------------------------------------------------ 

Foi transmitido pelo Vogal Luís Gonçalves que já esta a tratar da situação e que 

em breve a bicicleta se encontrava nas instalações da Junta de Freguesia. ---- 

ALUGUER LOJA NÚMERO ONZE DO MERCADIO JÚLIO NEVES-AVANCA. ---- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes o pedido por escrito 

apresentado na Secretaria desta Junta, por José Fernando da Costa Ribeiro, 

comerciante de vestuário e miudezas, residente na rua do Monte em Espinho, o 

qual sendo já vendedor no mercado referenciado em título, solicita a esta Junta 

o aluguer da loja número onze do referido mercado. --------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir ao pedido, impondo 

como condições que seja paga a renda mensal de quinze euros e que no 

momento da ocupação da loja proceda ao pagamento de cinquenta euros “jóia”, 

devendo igualmente cumprir todas as leis e regulamentos relativos aos produtos 

que vai comercializar no referido espaço, bem como o Regulamento do Mercado 

e todas as leis vigentes a que está sujeito. -------------------------------------------------- 

“HISTÓRIA LOCAL DA FREGUESIA DE AVANCA”. -------------------------------------- 

O Senhor Presidente recordou os presentes que no próximo dia vinte e quatro 

do corrente mês de Setembro, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no 

Salão Nobre desta Junta, se vai realizar uma palestra orientada por Doutor 

Marco Pereira intitulada “História Local da Freguesia de Avanca”. -------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------

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

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


