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----------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA E CINCO -------------------------

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DOZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No dia vinte e dois de Fevereiro de dois mil e doze, 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 e da técnica superior desta Junta Doutora Helena Coelho. --------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência do Tesoureiro, Senhor José Fernando 

Valente Guimarães, por motivos profissionais. ---------------------------------------------- 

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

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

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente justificou o adiamento desta reunião, de um dia, pelo facto 

de ontem terça-feira, ter sido tolerância de ponto para o dia de Carnaval. ---------- 

O Executivo presente apoiou por unanimidade a alteração da data da reunião 

para hoje. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARNAVAL INFANTIL “ESCOLAR” DE AVANCA. --------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou ao Executivo para análise, a forma como decorreu 

o desfile de Carnaval em título, realizado no dia dezassete do corrente mês em 

Avanca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes teceram considerações e concluíram que o desfile carnavalesco 

não contou este ano com a participação/colaboração das Escolas do 

Agrupamento de Avanca, pelo que estiveram ausentes os alunos do primeiro e 

segundo ciclos, facto que retirou algum brilhantismo e ambiente, a que já 

estavam habituados os Avancanenses e não só. ------------------------------------------ 

Os presentes são unânimes em concordar que o carnaval escolar em Avanca é 

já uma tradição e apesar de ser feito num dia de semana, atrai às ruas mais 

centrais da Freguesia muita gente, pelo que lamentam que o Agrupamento 

Escolar não tenha este ano participado no desfile. Desfile, que ocorreu num dia 

de sol, com muito público a assistir e que embora reduzido teve graça e produziu 

animação nas ruas por onde passou. Com a notória ausência do Agrupamento 

Escolar, participaram no desfile, o Centro Paroquial de Avanca, com os seus 

idosos, crianças do infantário e colaboradores, as crianças, educadores e 

colaboradores da Fundação Benjamim Dias Costa, elementos dos Motards de 

Avanca e do Executivo desta Junta de Freguesia. -----------------------------------------

O Executivo presente, desconhecendo o motivo porque este ano o Agrupamento  
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Escolar não participou no desfile de carnaval em Avanca, espera que no próximo 

ano regresse, dando assim continuidade à tradição. --------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que está agendada para o dia vinte 

e nove do corrente mês e ano, pelas vinte horas e trinta minutos, a Assembleia 

Municipal, para a qual recebeu convocatória e expediente com os assuntos a 

tratar na mesma, deles dando conhecimento aos presentes. --------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram e discutiram alguns dos 

assuntos que irão ser levados à referida Assembleia. ------------------------------------  

PROGRAMAS CONTRATO EMPREGO – INSERÇÃO, CONTRATO EMPREGO 

– INSERÇÃO + E CONTRATO EMPREGO – INSERÇÃO PARA PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS.----------------------------------------------------------- 

A Técnica Superior, Doutora Helena Coelho, tendo representado esta Junta de 

Freguesia na sessão de divulgação dos programas em título, realizada no dia 

dezassete de Fevereiro do corrente ano, pelas dez horas no Centro de Emprego 

de Aveiro, explicou aos presentes com algum pormenor como podem ser feitas 

as candidaturas aos programas em título, as suas comparticipações e 

incentivos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SEMINÁRIO SOBRE “USO EFICIENTE DA ÁGUA NOS ESPAÇOS VERDES”. -- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no âmbito do convite recebido 

nesta Junta de Freguesia, para assistir ao seminário sobre a temática em título, 

estiveram no referido seminário ocorrido no dia sete de Fevereiro do corrente 

ano, no Cine Teatro de Estarreja e em representação do Executivo, o Senhor 

Presidente, o Senhor Secretário e o Vogal, Senhor Jacinto Álvaro. ------------------- 
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Os três elementos do Executivo presentes no referido Seminário, explicaram aos 

elementos presentes, mas ausentes no mesmo, o que ali foi tratado, e teceram 

algumas considerações no que respeita à forma e conteúdo do Seminário, 

sendo unânimes em considerar oportuno e importante o tema debatido, mas que 

o mesmo teve ausência ou reduzidos casos práticos, foi meramente académico 

e excessivamente técnico.------------------------------------------------------------------------ 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA. ---------------------------------------------------- 

Email – Subunidade dos Espaços Verdes. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Subunidade da 

Câmara Municipal em título, o qual solicitava o agendamento de uma reunião 

para tratar de assuntos no âmbito dos furos para extracção de água para 

rega/outros, feitos recentemente em espaços verdes desta Freguesia (Parque 

do Mato e Centro Cívico). ------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram informar da 

disponibilidade para a referida reunião, no dia vinte e sete do corrente mês e 

ano, pelas dez horas, nesta Junta. ------------------------------------------------------------- 

Divisão de Educação e Coesão Social – “Matiné Dançante”----------------------------- 

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

qual no âmbito das “Matinés Dançantes”, solicitava que entre os dias vinte e três 

ou vinte e quatro de Fevereiro do corrente ano, fosse escolhida a data para a 

realização de uma reunião, a ter lugar no Edifício da Câmara Municipal de 

Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram-se pelo dia vinte e quatro, às  
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catorze horas e trinta minutos e que a realizar-se a referida reunião, o Executivo 

far-se-ia representar. ------------------------------------------------------------------------------- 

DOMA – Departamento de Obras Municipais e Ambiente. ------------------------------ 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o projecto que visa o 

alargamento e beneficiação de Troço na rua da Fontela – Avanca, entre o Largo 

da Pierras e o entroncamento com a Travessa da Borralha e, considerou que é 

valida a existência do projecto que visa o melhoramento da rede viária no nosso 

Território, mas lamentou que uma parte do mesmo, não passe do papel, mesmo 

já depois de os proprietários ter dado a sua anuência. ----------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e corroboram por unanimidade com o 

referido pelo Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------- 

Subunidade Administrativa de Obras Municipais. ------------------------------------------ 

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

título, o qual acompanhava informação prestada pela concessionária “ASCENDI” 

Costa de Prata, àquela subunidade da Câmara Municipal de Estarreja, sobre 

obras efectuadas com a construção da A29 e variante à Estrada Nacional 

duzentos e vinte e quatro e solicitava que o Senhor Presidente, em nome do 

Executivo, no prazo de quinze dias se pronunciasse sobre o constante e com 

respeito à Freguesia de Avanca. ---------------------------------------------------------------- 

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

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

CENTRO - “SESSÃO DE ANÁLISE E DEBATE (SAD) - PRESTAÇÃO DE 

CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS POR VIA ELECTRÓNICA - 28 DE 

FEVEREIRO”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Comissão em título, 

o qual informava da obrigatoriedade da prestação de contas ao Tribunal de 

Contas, por via electrónica, e convidada o Senhor Presidente a estar presente 

na sessão de Análise e Debate (SAD), subordinada ao tema “Prestação de 

contas ao Tribunal de Contas por via electrónica” a ocorrer no dia vinte e oito do 

corrente mês e ano entre as catorze horas e trinta minutos e as dezassete horas 

e trinta minutos naquela Comissão em Coimbra. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que esta Junta de Freguesia já está 

a fazer a prestação de contas por via electrónica, mas que vai envidar esforços 

para estar presente na sessão. ----------------------------------------------------------------- 

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

EMAIL DE FERNANDO MANUEL LOPES DA SILVA. ----------------------------------- 

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

que terá sido igualmente endereçado ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Estarreja, o qual relatava ter assistido a um “choque frontal” entre 

duas viaturas, ocorrido no dia catorze de Fevereiro do corrente ano, na rua 

Doutor António Abreu Freire – Avanca e criticava o facto de a referida rua ter 

deixado de ter apenas um sentido de trânsito e ter passado a ter trânsito nos 

dois sentidos, sem que tenha condições para o efeito. ----------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade dar como 

resposta ao cidadão em título, que a decisão para que a referida rua tivesse 

trânsito em ambos os sentidos, foi tomada em Assembleia desta Freguesia e 

posteriormente pela Câmara Municipal de Estarreja, sem ouvir o Executivo desta 

Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JORNAL DE ESTARREJA – ROTEIRO DAS FREGUESIAS. -------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Jornal em título, o 

qual no âmbito de uma publicação que está a fazer ao nível das Freguesias do 

concelho de Estarreja, intitulada “Roteiro das Freguesias”, solicitava que fosse 

concedida uma entrevista e marcada a data para a mesma. --------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, não vendo qualquer inconveniente na 

cedência da entrevista e o Senhor Presidente anuiu ao solicitado, decidindo que 

a referida entrevista ocorra no dia vinte e quatro do corrente mês e ano, às 

dezassete horas, no edifício sede desta Junta. ---------------------------------------------  

DRAPC – NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS/GNR------------ 

O Senhor Presidente leu aos presente o email recebido do Núcleo em título, o 

qual no âmbito da iniciativa do Ministério da Administração Interna e em conjunto 

com a GNR, vão promover uma sessão de esclarecimento e informação 

intitulada “Campo Seguro”, no próximo dia vinte e oito de Fevereiro do corrente 

ano, pelas catorze horas e trinta minutos, no salão nobre da Câmara Municipal 

de Montemor-o-Velho, para todos os agricultores interessados. ----------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo um assunto actual e com 

interesse, vão saber mais pormenores e ver da possibilidade de estarem 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP (PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS). ---- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Grupo Parlamentar 

em título, o qual fazia o convite a este Executivo, para a “Audição Pública sobre 

a Proposta de Lei do Governo que visa a extinção de Freguesias”, no dia vinte e 

oito de Fevereiro do corrente ano, pelas catorze horas e trinta minutos, no 

Auditório do Edifício Novo da Assembleia da República, com o objectivo de 

aprofundar o debate e a reflexão sobre a extinção das Freguesias. ------------------ 
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Os presentes tomaram conhecimento e consideram o assunto de extrema 

importância, mas devido à distância e a compromissos já assumidos para essa 

data, não se tornará  possível fazer representar este Executivo. --------------------- 

PEDIDO DE COLABORAÇÃO DGRS - EQUIPA ENTRE DOURO E VOUGA - 

TRABALHO A FAVOR COMUNIDADE - BARTOLOMEU VALENTE OLIVEIRA. - 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da DGRS - equipa 

Entre Douro e Vouga – Santa Maria da Feira, no qual é solicitada colaboração 

no sentido de o utente Bartolomeu Valente Oliveira, residente na rua do Pinheiro 

número sessenta e três em Avanca, prestar nesta Junta de Freguesia, trabalho a 

favor da Comunidade, pelo período de oitenta e cinco horas, nas manhãs de 

segunda a sexta feira, indicando que o referido indivíduo tem conhecimentos nas 

áreas de serralharia e canalização. ------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram anuir ao 

solicitado, ficando-se a aguardar que o Tribunal agende a data para o início do 

trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTUGAL CONNOSCO – O OLHAR DOS CARTEIROS. ---------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes de que em devido tempo foi 

recebido nesta Junta de Freguesia o Convite dos CTT – Correios de Portugal, 

S.A. para a sessão de autógrafos do livro “Portugal Connosco – O Olhar dos 

Carteiros” realizada no passado dia catorze de Fevereiro do corrente ano, pelas 

catorze horas e trinta minutos, na Estação dos Correios de Estarreja e que ele e 

o Secretário, Senhor José Borges, estiveram presentes e a representar o 

Executivo na referida sessão e que ambos adquiriram pessoalmente um livro 

cada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e ficou por unanimidade decidido que a 

Junta de Freguesia adquirisse um livro para o seu espólio. ----------------------------- 

“WE ART – AGÊNCIA DE ARTE” – CONVITE. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presente o email recebido da Agência em título, o 

qual fazia a este Executivo o convite para o “LANÇAMENTO WE ART” – 

Exposição: Victor Costa/Paulo Moreira, a realizar no dia vinte e quatro de 

Fevereiro do corrente ano, pelas dezoito horas e trinta minutos em Aveiro 

Business Center. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

DIRECÇÃO DE PROGRAMAS DA TELEVISÃO – RÁDIO E TELEVISÃO DE 

PORTUIGAL. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

qual fazendo referência ao Programa “Praça da Alegria” informava estar a 

prepara uma campanha “ UM VIZINHO, UM AMIGO” com o objectivo de 

combater a solidão e o abandono da população mais envelhecida, promovendo 

a solidariedade e entre ajuda, nomeadamente através dos laços que se 

estabelecem nas relações de vizinhança, solicitando a esta Junta de Freguesia 

colaboração, no sentido de dar a conhecer casos concretos de pessoas, que 

têm nas relações de vizinhança uma vida mais preenchida e que possam ser 

divulgadas no programa Praça da Alegria a emitir pelo canal um da RTP. 

Os presentes tomaram conhecimento e vão fazer pesquisas no sentido de 

indicar algum caso. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 eram vinte e três 

horas e cinquenta 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. ----------------------------------------- 


