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------------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E SETE--------------------------

--REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE. -- 

No dia dezoito de Outubro 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, 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 motivos de ordem particular. --------------------------------- 

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

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou também a presença nesta reunião, da Técnica 

Superior Administrativa desta Junta, Doutora Helena Coelho, tendo em  
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consideração a sua disponibilidade, interesse e intuito de melhorar a sua 

aprendizagem na elaboração das actas. ----------------------------------------------------- 

Os presentes registaram com agrado a disponibilidade e o interesse 

manifestados pela Técnica em referência. --------------------------------------------------- 

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

CONTRATO SALA/ESPAÇO EX-ESCOLA ÁGUA LEVADA. --------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que foi celebrado/assinado contrato 

entre a Escola de Desporto E,B-2,3 Professor Doutor Egas Moniz – Avanca, 

representada no acto, pelo  Senhor Carlos Vítor Costa Silva e esta Junta de 

Freguesia, o qual consiste, na cedência por parte desta Junta, de uma Sala e 

balneários no Edifício da Ex-Escola de Água Levada e o polidesportivo contíguo 

ao referido edifício, para neles serem ministradas aulas de educação física e 

outros desportos relacionados com exercício físico. --------------------------------------- 

Ao Senhor Carlos Costa Silva, foram-lhe entregues chaves do portão exterior do 

lado nascente e da porta do lado norte-nascente (junto aos balneários) do 

referido edifício. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, nada tendo a obstar. --------------------------- 

VERBAS PROTOCOLADAS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA. --- 

O Senhor Presidente informou os presentes que endereçou um email ao 

Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, expondo e reclamando em 

nome do Executivo o pagamento das verbas protocoladas com a Câmara 

Municipal de Estarreja, correspondentes ao ano de dois mil e dez e ao corrente 

ano, que estão em falta e esta Junta já pagou, que se traduzem num valor 

considerável e que está a provocar dificuldade no equilíbrio da tesouraria. --------

O Senhor Presidente acrescentou que o email foi endereçado em dezassete  
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deste mês e ano e que aguarda resposta. --------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e ratificam a posição tomada pelo Senhor 

Presidente que consideram ser inequivocamente do Executivo. ----------------------- 

FICHA PARTICIPAÇÂO-LIMPEZA RUA AGUEIROS. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes a ficha de participação 

apresentada na secretaria desta Junta, por Paula da Conceição Soares Dias 

Lopes Marçalo, residente na rua de Agueiros – Avanca, a qual solicitava a 

limpeza das valetas da referida rua, sem especificar o local exacto, sendo certo 

que existe parte considerável das valetas da rua que se encontram em razoável 

estado de limpeza. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o solicitado e decidiram 

mandar proceder à limpeza das valetas logo que surja oportunidade. --------------- 

RUA DO SEIXO – ZONA FLORESTAL. ------------------------------------------------------ 

Considerando a visita efectuada pelos elementos da Assembleia de Freguesia 

no passado dia oito, que contou com a presença do Vereador das Freguesia, 

Doutor Diamantino Sabina e elementos deste Executivo, o Senhor Presidente 

informou ter-se verificado que parte da referida rua, compreendida entre a rua 

Santana e a curva que limita as freguesias de Avanca e Válega, se encontra 

obstruída, não permitindo a circulação de viaturas automóveis, devido ao 

aumento de depósito de entulhos/lixo. -------------------------------------------------------- 

Face ao descrito, o Senhor Presidente informou os presentes, ter tomado a 

liberdade de solicitar proposta para que fosse efectuada a regularização do troço 

referido, com os materiais sobrantes do alargamento da A-1 e outros resíduos 

provenientes da construção civil, procedendo-se nas zonas mais críticas, a uma 

compactação da faixa, de seis metros de largura, tendo obtido como proposta os  
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seguintes valores: Máquina giratória, o preço de quarenta euros por hora e 

Máquina escavadora o preço de trinta euros por hora. ----------------------------------- 

Deste modo, considerando a proximidade do Inverno, o Senhor Presidente 

informou os presentes ter enviado um email, à Câmara Municipal de Estarreja ao 

cuidado do Senhor Presidente e à DOMA, visto que o Senhor Vereador das 

freguesias conhece a situação. ----------------------------------------------------------------- 

Para fazer face aos custos, o Senhor Presidente solicitou à Câmara Municipal 

uma verba entre os dois mil e quinhentos euros a três mil euros, valores 

necessários para a realização do trabalho. --------------------------------------------------  

No entanto, face a demora na obtenção de resposta por parte da Câmara 

Municipal e verificando-se urgência em tornar transitável o referido arruamento, 

procedeu-se à encomenda dos trabalhos à firma Augusto Soares Almeida & 

Filhos Lda., com sede em Salreu – Estarreja, encontrando-se os mesmos nesta 

data em curso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou, que em tempo oportuno solicitou ao Senhor 

Vereador das Freguesias que os técnicos da Câmara Municipal visitassem o 

local, com o objectivo de verem as obras em curso e o depósito das matérias 

inertes ali depositadas, e outros lixos mais solicitou que fosse ratificada pelos 

presentes esta tomada de posição, tendo em consideração os factos expostos e 

o interesse das populações, que têm reclamado esta situação. ----------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e manifestaram o seu acordo com tudo o 

que foi decidido, tendo em consideração que tiveram conhecimento prévio.-------- 

OBRAS COMPLEMENTARES DA A-29. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a empresa responsável pelas 

obras complementares da A-29, iniciou hoje as obras de reposição/melhoria dos  
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caminhos a Nascente da travessa do Falcão e a Norte da Fonte. --------------------- 

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

JUNTA FREGUESIA CANELAS. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o email recebido da Junta Freguesia em título, que 

solicitava a divulgação do projecto para a criação do “Núcleo Fotográfico do 

Baixo Vouga”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram em divulgar o evento. ------ 

VISITA À FREGUESIA PELOS ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA DE 

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

Os presentes analisaram a visita efectuada à Freguesia pelos elementos da 

Assembleia de Freguesia, ocorrida no dia oito do corrente mês e ano, na qual 

participou também o Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, tendo 

a deslocação sido efectuada no mini bus da Câmara Municipal de Estarreja, com 

início às catorze horas e trinta minutos e término às dezoito horas. Concluindo 

os presentes, que foi minimamente cumprido o programa previsto, cujo o circuito 

abrangeu quase a totalidade do limite da Freguesia, tendo sido visitadas obras 

recentemente realizadas, tais como; locais ajardinados, de laser, habitações 

sociais, bem como as obras sociais em curso, aguardando-se o feedback dos 

elementos da Assembleia que efectuaram a visita. --------------------------------------- 

ARH – CENTRO – “ADMINISTRAÇÃO REGIÃO HIDROGÁFICA CENTRO.I.P.” 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email enviado à 

Administração em título, que solicitava a vinda de técnicos daquela 

Administração, a fim verificarem a rede Hídrica da Freguesia, cuja resposta foi, 

“estar a tratar do assunto”. ----------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, considerando que a resposta foi evasiva.  
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ACÇÃO FORMAÇÃO – AS COMUNIDADES CIGANAS E A INTERVENÇÂO 

SOCIAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o ofício recebido da 

DGERT-Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, o qual trazia 

em anexo ficha de inscrição e versava sobre uma acção de formação sobre as 

características e os aspectos culturais que as comunidades ciganas apresentam 

no sentido de promover a efectiva inclusão destas comunidades. -------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram não ser possível a este 

Executivo inscrever qualquer colaborador na referida acção. --------------------------- 

APOIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO.  

O Senhor Presidente colocou ao Executivo para análise, o apoio financeiro aos 

alunos em título, que mereceu por unanimidade a seguinte decisão; apoiar os 

alunos do Pré-escolar a partir dos cinco anos de idade, que totaliza vinte e 

quatro alunos e apoiar os alunos do primeiro ciclo no total de duzentos e 

sessenta alunos, conforme listagem enviada pelo Agrupamento de Escolas de 

Avanca. Deste modo o valor do subsídio a atribuir por este Executivo é 

(alunos=284x6,00€=1704,00€) mil setecentos e quatro euros, decidindo o 

Executivo pagar em duas tranches, sendo a primeiro de imediato e a segunda 

no primeiro trimestre do próximo ano. --------------------------------------------------------- 

HABITAÇÃO SOCIAL NÚMERO DUZENTOS E SESSENTA-A 

PENEDA/PORTO TONCE. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a familiar a quem foi atribuída a 

referida habitação, fez visita à mesma e solicitou que fossem efectuados alguns 

arranjos/melhoria na referida habitação, bem como lhes fosse cedido espaço 

nos anexos para a criação de aves.------------------------------------------------------------ 
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram analisar as obras solicitadas e 

realiza-las se for necessário e possível, bem como anuir ao pedido de cedência 

de espaço adequado para a criação de aves. -----------------------------------------------  

DOCUMENTO VERDE – REDUÇÃO E AGREGAÇÃO DE FREGUESIAS. -------- 

O Senhor Presidente para esclarecimento dos presentes, fez uma introdução e 

breve resumo, sobre o conteúdo do documento em título, bem como da grelha 

de nível Nacional, tem obviamente incluído o Município de Estarreja. Referindo, 

que embora tenha participado em vários fóruns/seminários sobre o assunto, há 

muito por definir e concretizar, pelo que aguarda para breve uma sessão a levar 

a cabo pela Assembleia Municipal de Estarreja até porque entende ser um 

problema do qual nenhum cidadão se deve alhear e que sendo de difícil 

consenso, torna-se imperiosa a colaboração de todos, sempre com objectivos de 

conciliação e não de divisão.---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente fez ainda notar, que se for mantido o critério e a grelha 

apresentada para o Município Estarreja e a interpretação for correcta, Avanca 

manter-se-á autónoma como até aqui. No entanto, entende que devemos todos 

participar, partilhar e colaborar no novo mapa municipal. Que como já referiu, o 

assunto é de difícil resolução, mas devemos ser nós, a lutar pelos interesses da 

população e da terra. Há também no seu entender uma falha no Documento 

Verde, que é grave! Que é o facto de não trazer a listagem das novas 

competências das Juntas de Freguesia, quer a nível administrativo quer a nível 

económico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, refere o Senhor Presidente, teremos todos de estar atentos e seguir com 

atenção o cronograma, bem como a discussão pública, que se seguirá entre os 

meses de Novembro e Janeiro próximos e discutir o assunto na próxima  
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Assembleia de Freguesia, transmitindo o que na mesma for decido, à 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento, reconhecendo que este é sem dúvida um 

assunto que merece o interesse e empenho do Executivo e a atenção da 

população da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO RECEITAS E DESPESAS 2011. -------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes para análise e discussão a 

revisão em título, cujas alterações às rubricas, foram aprovadas por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja. ----------------------------------------------------------------- 

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

Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, o qual em resposta ao pedido feito por 

este Executivo, sobre a programação da execução das obras previstas para o 

passeio e parque de estacionamento na rua da Nestlé, junto à Agencia da Caixa 

Geral de Depósitos, informava que as referidas obras estão agendadas com o 

passeio das Chousinhas, que está em curso e que ainda este mês iriam 

avançar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O Senhor Presidente leu aos presentes o email da Divisão em título, que 

solicitava a esta Junta de Freguesia o envio da listagem dos Seniores inscritos 

no passeio sénior deste ano. -------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pelo envio da listagem 

solicitada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Email solicitar limpeza rua S. Salvador. ------------------------------------------------------- 

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

das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, o qual reencaminhava outro email de 

Soraia Pinto, residente em Avanca, com o seguinte comentário “ venho por este 

meio informar que as valetas da rua de são salvador não são limpas a muito 

tempo”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta o Senhor Presidente referiu que a rua é bastante comprida e há 

zonas em que uma moradora limpa uma área considerável, pelo que solicitava à 

reclamante que indicasse o troço da rua a que se referia, referindo igualmente, 

que este Executivo tem duas equipas no terreno e logo que possível se voltaria 

a limpar a rua em causa. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e corroboram por unanimidade com o 

exposto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Comarca do Baixo Vouga – Ovar – Juízo de Instância Criminal – Juiz 1. -----------

O Senhor Presidente leu aos presentes a Comunicação da Condenação 

p/prestação de trabalho, recebida da Comarca em título e que indica José Luís 

Santos Sousa, residente na rua Manuel Maia número trinta e cinco em Avanca, 

como condenado à prestação de trabalho a favor da comunidade pelo período 

de sessenta horas a prestar nesta Junta de Freguesia. ---------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento do conteúdo e sabendo que o referido 

indivíduo foi recentemente envolvido num acidente de viação, o qual lhe resultou 

ferimentos e incapacidade para trabalhar por tempo indeterminado, decidiram 

informar a referida Comarca sobre o seu estado de saúde, nomeadamente da 

sua incapacidade para a prestação da condenação referida. --------------------------- 

STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local. ------------ 
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O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o ofício recebido do 

Sindicato em referência, o qual versava sobre a redução de autarquias e de 

trabalhadores e trazia em anexo a Petição “ Não à redução de autarquias e de 

trabalhadores”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente exibiu a petição e informou os presentes que a mesma iria 

ficar à disposição do Executivo, funcionários e outros que a queiram subscrever.  

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

SEMA – Novo Acordo Ortográfico. ------------------------------------------------------------- 

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

com informação de que vai ministrar um mini curso sobre o novo acordo 

ortográfico solicitando a esta Junta, informação sobre o interesse no referido 

curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram-se pelo 

interesse em inscrever elementos do seu quadro de pessoal, no Curso em título, 

caso o mesmo venha a concretizar-se. ------------------------------------------------------- 

Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. ---------------------------- 

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

Observatório em referência, o qual comunicava que o Município de Estarreja, 

entre outros, foi considerado por este Observatório, como uma das Autarquias 

Mais Familiarmente Responsáveis e que iria ser distinguido no dia dezanove do 

corrente mês, pelas dezassete horas, no Auditório da Associação Nacional de 

Municípios, em Coimbra, com entrega de uma bandeira alusiva ao facto. ---------- 

Os presentes tomaram conhecimento e regozijaram-se com a informação. --------  

TDT – Televisão Digital Terrestre. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da ANACOM  
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(Autoridade Nacional de Comunicações), no qual é solicitado a esta Junta de 

Freguesia colaboração no sentido de prestar informação sobre a transição para 

a televisão digital terrestre, que se prevê para o inicio do ano de dois mil e doze, 

disponibilizando-se a ANACOM em prestar toda a informação que seja 

necessária para o efeito. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram ver da possibilidade de 

promover no edifício desta Junta, uma palestra de carácter informativo, dirigida à 

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

ACCES. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recepcionado da empresa em 

título, que convidava este Executivo para a comemoração do seu décimo 

aniversário, a realizar nas suas instalações no Beco dos Ferroviários-Avanca, no 

dia vinte e um do corrente mês e ano, com início às dezoito horas. ------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, registaram com agrado o convite e 

decidiram fazer atempadamente três inscrições, relativas a três elementos do 

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

Jornal Ribeirinhas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Jornal em título, o 

qual solicitava a esta Junta de Freguesia que fizesse naquele Jornal, publicidade 

alusiva ao natal e que o valor da mesma, seria de duzentos e cinquenta euros, 

acrescidos da taxa de IVA em vigor. ----------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade não anuir 

neste momento ao solicitado. -------------------------------------------------------------------- 

Unicef. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente leu aos presente o documento endereçado pela Instituição  
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em título que agradecia ao Executivo a compra de cartões feita no passado e 

remetia em anexo “Catalogo de Natal 2011”. ------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, tendo decidido que oportunamente 

tomarão iniciativa quanto à aquisição de postais alusivos ao Natal. ------------------ 

XIII Congresso da Associação Nacional de Freguesias. --------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o Regulamento do Congresso em título, 

que se vai realizar em Portimão, nos dias dois e três de Dezembro do corrente 

ano, o qual trazia em anexo “Ficha de Inscrição Delegados” e “Ficha de 

Inscrição Eleitos Observadores”. O Senhor Presidente esclareceu, que as 

inscrições são até ao dia vinte e oito do corrente mês e que o valor a pagar por 

cada Freguesia é de sessenta euros, devendo as Freguesias ter as cotas 

regularizadas e que se podem inscrever; o Presidente da Junta de Freguesia ou 

seu substituto, o Presidente da Assembleia de Freguesia ou seu substituto e um 

Observador indicado pela Junta Freguesia. ------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que se houver alguém do Executivo interessado, 

deve informar a fim de se fazer atempadamente a inscrição. --------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que o 

Senhor Presidente deve fazer a sua inscrição, ficando-se a aguardar a 

disponibilidade de outro elemento. ------------------------------------------------------------- 

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

Concessão de Coval. ------------------------------------------------------------------------------ 

Coval número sessenta e um do Canteiro número dez. ---------------------------------- 

O Executivo deliberou pela concessão do coval número sessenta e um do 

canteiro número dez, no valor de dois mil e trezentos euros, para a concessão 

perpétua, ficando registado com o Alvará número seiscentos e trinta e quatro, a  
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favor de Domingos da Apresentação de Oliveira Maia, titular do Bilhete de 

Identidade número sete milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e 

cinquenta e um, emitido em cinco de Março de Dois mil e dois pelo Arquivo de 

Aveiro e com o NIF cento e setenta e dois milhões, duzentos e quatro mil, 

setecentos e quarenta e sete, casado com Maria da Glória Marques Vital, 

residente na rua Padre António Maria da Costa (Padre Solha) número quarenta 

Avanca ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os documentos de suporte à presente deliberação, ficam arquivados na pasta 

do Cemitério, coval número sessenta e um do Canteiro número dez. ---------------- 

Concessão de Coval. ------------------------------------------------------------------------------ 

Coval número oitenta do Canteiro número dez. -------------------------------------------- 

O Executivo deliberou pela concessão do coval número oitenta do canteiro 

número dez, no valor de dois mil euros, para a concessão perpétua, ficando 

registado com o Alvará número seiscentos e trinta e cinco, a favor de João 

António Matos de Almeida, titular do Bilhete de Identidade número novecentos e 

noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco, emitido em dez de Setembro 

de dois mil e três pelo Arquivo de Aveiro e com o NIF cento e cinco milhões, 

trinta e cinco mil e dezassete, casado com Rosa da Assunção Martins 

Rodrigues, residentes na rua Padre Boaventura número setenta e oito – Avanca.  

Os documentos de suporte à presente deliberação, ficam arquivados na pasta 

do Cemitério, coval número oitenta do Canteiro número dez. -------------------------- 

Averbamento de Titular de Alvará - Coval número quarenta e nove do Canteiro 

número seis. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo deliberou, que o coval número quarenta e nove do Canteiro número 

seis, registado em nome de Albina Noémia da Fonseca Borges, por óbito desta,  
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passe a pertencer aos seus filhos e legítimos herdeiros; Maria Esperança 

Borges Nunes Silva, portadora do cartão de cidadão número nove milhões, 

novecentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e dois, com o NIF cento 

e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e 

oito, casada com António Patoilo da Silva, residente na rua Doutor João Graça – 

Bairro do Fausto número um - Vagos, Palmira Jesus Fonseca Nunes, titular do 

Bilhete de Identidade número sete milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, 

novecentos e oitenta e sete, casada com Valentim Soares da Graça, residente 

na rua Doutor Francisco Sá Carneiro número trinta e cinco - Santa Maria da 

Feira, Elisa Cândida da Fonseca Nunes, Titular do Bilhete de Identidade número 

cinco milhões, quinhentos e noventa, sessenta, casada com Mário Valente de 

Sousa, residente na rua da Estrada – Fermelã – Estarreja, Maria Purificação 

Fonseca Nunes, portadora do cartão de cidadão número cinco milhões, 

seiscentos e quarenta e oito mil , quinhentos e setenta e quatro, solteira, 

residente na rua Trindade Coelho número onze rés de chão – Aveiro, Alda Maria 

Borges da Silva , titular do Bilhete de Identidade número cinco milhões, 

quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezassete , casada com José 

Maria Alves dos Santos, residente na rua Chão do Monte número quatro – 

Murtosa, José Benildo da Fonseca Nunes, titular do Bilhete de Identidade 

número sete milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e 

seis, casado com Maria Vitalina de Almeida Santos residente na rua Costeira – 

Angeja - Albergaria-a-Velha, Albino Maria da Fonseca Nunes, portador do 

Cartão de Cidadão número nove milhões, duzentos e três mil e cinquenta, 

casado com Paula Maria Rocha Isidoro, residente na rua Chave de Valadares 

número dois, Quinta da Queimada – Corroios, José Paulo Borges Nunes, titular  
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do Bilhete de Identidade número nove milhões, oitocentos e dezasseis mil, 

quinhentos e setentas e oito, casado com Paula Idalina da Silva Nunes, 

residente na rua do Passal número dois - A Estarreja. ----------------------------------- 

O novo documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação dos 

herdeiros denomina-se (ALVARÁ – Averbamento de 18/10/2011). ------------------- 

Os documentos que deram origem à presente deliberação ficam arquivados na 

pasta do Cemitério, coval número quarenta e nove do canteiro número seis. ------ 

Pedido de Colocação de Granito. --------------------------------------------------------------- 

Por ter sido requerido, o Executivo deliberou autorizar a colocação de granito no 

Coval número sessenta e um do Canteiro número dez, concessionado a 

Domingos da Apresentação de Oliveira Maia, residente na rua Padre António 

Maria da Costa (Padre Solha) número quarenta – Avanca. ----------------------------- 

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 eram zero horas 

e dez 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, 

 


