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---------------------------ACTA NÚMERO SESSENTA E DOIS---------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE. -----------No dia cinco de Junho 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, do Senhor José
Fernando Valente Guimarães, Tesoureiro, do Vogal Senhor Jacinto Álvaro
Rodrigues e da técnica superior desta Junta Doutora Helena Coelho ---------------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 a acta da reunião anterior, que colocado a
aprovação, foi aprovado por unanimidade do Executivo presente.--------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A CENTRO SERVIÇOS
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AVEIRO – PARABENS AO SENHOR PRESIDENTE. -----------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício rececionado da Suma, o qual
endereçava os parabéns ao Senhor Presidente, pela passagem e comemoração
do seu aniversário, ocorrido no dia vinte e oito de Maio, “fazendo votos das
melhores felicidades, muitos sucessos e um pleno dia junto de familiares e
amigos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes registaram com notável agrado o gesto dos serviços em título. ----CINE CLUBE DE AVANCA 16ª EDIÇÃO “ENCONTROS INTERNACIONAIS DE
CINEMA, TELEVISÃO, VÌDEO E MULTIMÉDIA – AVANCA 2012”. ----------------Com o objetivo de apoiar o Cine Clube em título, o Senhor Presidente colocou
aos presentes para apreciação e aprovação o orçamento apresentado por “
Solução mais vantagens” – Avanca, no valor de quatrocentos e trinta e um euros
e trinta e sete cêntimos, com IVA incluído, para aquisição de quatrocentas e
vinte fitas com impressão a uma cor e outros tantos porta cartões, a fim de
serem usadas pelos participantes no evento em título, que se vai realizar em
Avanca, no dia vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove de Julho do corrente ano.Os presentes tomaram conhecimento, apreciaram o orçamento, bem como as
condições apresentadas no mesmo e reconhecendo a importância do evento,
que se reveste de grande importância não só para a Freguesia e Concelho mas,
também para o País, atraindo a Avanca pessoas de diversas nacionalidades,
aprovaram por unanimidade a aquisição das fitas e porta cartões, as quais, vão
ser oferecidos ao Cine Clube e destinam-se a ser usadas pelos participantes no
evento em título. ------------------------------------------------------------------------------------INAUGURAÇÃO OFICIAL DA RUA ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA DE AVANCA. --O Senhor Presidente lembrou os presentes de que no dia dois de Junho do
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corrente ano, pelas dezasseis horas, ocorreu o descerramento da placa
toponímica, que identifica a rua em título e onde esteve presente o Executivo
desta Junta, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Doutor
José Eduardo de Matos, diretores e outros responsáveis pela Associação e
muitos Avancanenses. ----------------------------------------------------------------------------No ato, usaram da palavra o Presidente da Assembleia Geral da Associação
Artística de Avanca, Engenheiro Manuel Avenilde Valente, o Presidente desta
Junta, Senhor José Artur Pinho e o presidente da Câmara Municipal de
Estarreja, Doutor José Eduardo de Matos. No uso da palavra o Presidente desta
Junta, elogiou a Associação Artística de Avanca pela sua história de cinquenta
anos e referiu-se ao feito recente de ter garantido a subida à primeira divisão
nacional, na modalidade de andebol, com um jogo ainda por realizar. Fez
também referência ao facto de nas duas placas de toponímia colocadas nos
extremos da rua, não conterem inscrita a data da fundação da Associação,
contrariando o que foi decidido por este Executivo, que atempadamente
endereçou aos serviços municipalizados, modelo protótipo das placas de
toponímia em falta na Freguesia de Avanca, com uma breve resenha sobre as
individualidades

e

Associações

(ex.

cargos

desempenhados,

data

nascimento/falecimento, data fundação das Associações). ----------------------------Os presentes que estiveram no evento, concordam em absoluto com o que foi
referido pelo Senhor Presidente no descerramento da referida placa e lamentam
que não tenham sido executadas como foi decido por este Executivo e sobre
isso não tendo sido feita qualquer referência. ----------------------------------------------PROPOSTA LOUVOR À ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA DE AVANCA – CAMPEÃ 2ª
DIVISÃO NACIONAL DE ANDEBOL 2011/2012. ------------------------------------------
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Face ao resultado obtido pela Associação Artística de Avanca, no passado dia
dois do corrente mês e ano, vitória e conquista do campeonato nacional da
segunda divisão e consequente subido à primeira divisão da modalidade, o
Senhor Presidente propôs, um voto de louvor à respetiva Associação e sua
equipa técnica, pelo êxito conquistado, cuja proposta foi submetida a aprovação
e mereceu aprovação por unanimidade. Mais ficou decido, comunicar à referida
direção o voto aprovado. -------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DO ANO ESCOLAR DO AGRUPAMENTO E,B 2,3
PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ – AVANCA. -------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes, que tendo-lhe sido dado
conhecimento da alteração das datas para o encerramento do ano escolar,
propõe que seja agendada para esta semana uma reunião com os responsáveis
pelo Agrupamento e com o Reitor da Paróquia, Padre José Henriques, para
ultimar a forma como deverá desenvolver-se o evento de encerramento do ano
escolar, o qual, está agendado para o dia catorze do corrente mês e ano, da
parte da manhã, no anfiteatro do Centro Paroquial de Avanca. -----------------------Os

presentes

tomaram

conhecimento

e

votaram

favoravelmente

por

unanimidade a proposta apresentada. -------------------------------------------------------PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA TERCEIRA EDIÇÂO LIVRO “AVANCA E
SEUS AUTARCAS 1974 a 2009”. -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que foram solicitados orçamentos
para a impressão de setecentos e cinquenta livros, cujo título será “Avanca e os
Seus Autarcas 1974 a 2009”, estando-se a aguardar a receção dos mesmos. ---Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------MOINHO DE ARCÃ. -------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente leu e apresentou a proposta escrita, do fornecedor de
cantarias, Pereira da Silva Granitos Lda., para eventual fornecimento de chapim,
destinado

ao

arranjo

exterior

do

referido

moinho,

que

está

a

ser

reconstruido/requalificado, cujo valor é de mil e quatrocentos euros acrescidos
da taxa de IVA em vigor. -------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta e atendendo a que
o moinho necessita de ser acabado e que muito tem sido feito e de forma
gratuita por populares, o Executivo aprovou por unanimidade a aquisição do
referido chapim, que irá ser aplicado no moinho. ------------------------------------------RUA DO COXO – AVANCA.---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes, ter sido convidado e ter aceite o
convite para a assinatura e consignação das obras de alargamento e
beneficiação da rua em título, cuja reunião e sua respectiva ata, teve lugar na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e contou com a
presença do Presidente Herminio Loureiro e do Vereador, Doutor Ricardo
Tavares da edilidade anfitriã e por parte da Câmara Municipal de Estarreja, do
Presidente Doutor José Eduardo de Matos, Vereador das Freguesias Doutor
Diamantino Sabina e Engenheiro Leal. Por parte desta Junta, do Presidente,
Senhor José Artur Pinho e por parte da empresa que adjudicou a obra, o
Engenheiro Capela em representação do empreiteiro Carlos Pinho, com sede
em Arouca. ------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento aguardando que as obras a executar
tenham brevemente início. ----------------------------------------------------------------------PINHAL DA JUNTA DE FREGUESIA - ZONA DO ANGELIM – AVANCA. --------O Senhor Presidente expos aos presentes que houve lapso aquando da
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amostragem da madeira existente no pinhal em título, tendo-se verificado que o
pinhal era mais reduzido e consequentemente tinha menos madeira, pelo que
incumbiu o Senhor Secretário de o retificar e do facto dar conhecimento à
Serração de Madeiras Peralta Guerra & Filhos Lda., para também esta,
apresentar nova proposta para a aquisição da madeira. --------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Secretário, informou ter sido o
pinhal retificado e nele terem sido colocados marcos e do facto ter sido
informado o representante da Serração, que entretanto apresentou nova
proposta para a aquisição da madeira do referido pinhal, cujo valor é de três mil
e duzentos e cinquenta euros. ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta apresentada e
considerando que tendo sido solicitadas outras propostas e que até à data
apenas foi recebida a indicada, decidiram por unanimidade vender todas as
árvores do pinhal à Serração de Madeiras Peralta & Filhos Lda., pela proposta
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------.
“RESOLUÇÃO CONSELHO GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS PORTUGUESES (ANMP)”.----------------------------------------------------O Senhor Presidente colocou à disposição dos presentes para leitura e consulta,
o documento em título, constituído por onze páginas, cujos assuntos versam
sobre o “Papel das Autarquias Locais no País, seu Contexto Social e Político,
Situação Financeira” e “Perante tão Gravoso Cenário, o Conselho Geral
Delibera”. Assuntos que considera pertinentes pelo que aconselha o Executivo a
ler os mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, assumindo todos ler oportunamente o
referido documento. --------------------------------------------------------------------------------
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ANÁLISE ÀS QUATRO CANDIDATURAS POR AVANCA AO PROGRAMA
CASA MELHOR. -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Secretário informou os presentes que por impossibilidade do Senhor
Presidente, representou o Executivo na reunião ocorrida na Casa dos exMagistrados-Estarreja, no dia trinta e um de Maio pelas catorze horas, entre ele,
Secretário, Doutora Virgínia e Arquiteta Paula Silva, cujo assunto versou sobre a
análise às quatro candidaturas desta Freguesia ao “Programa Casa Melhor”,
explicando em pormenor o que ali foi tratado. ---------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------DÉCIMO OITAVO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DAS COLETIVIDADES DE
AVANCA. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que ontem (04/06/2012), pelas vinte
e uma horas e trinta minutos, de acordo com o previamente agendado com as
coletividades, reuniu-se no Salão Nobre desta Junta, com dez representantes
das coletividades desta Freguesia, a fim de tratar de assuntos relacionados com
o Festival em título, que se irá realizar nos dias vinte e sete, vinte e oito e vinte e
nove do mês de Junho do corrente ano. -----------------------------------------------------Referiu também, ter sido discutido e analisado pelos presentes, se o Festival
deveria ocorrer ou não no mesmo espaço dos anos anteriores, ficando decidido
manter-se no mesmo lugar e voltarem a reunirem-se no dia dezoito do corrente
mês e ano, pelas vinte e uma horas e trinta minutos no Salão Nobre desta Junta,
a fim de tomarem as decisões adequadas à realização do evento.-------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Associação Artística de Avanca – Convite. -------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recebido da Associação em
título, endereçado ao Executivo, para estar presente no dia dois do corrente mês
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e ano, pelas dezasseis horas e trinta minutos na cerimónia de “inauguração da
Rua Associação Artística de Avanca” (desterramento da placa de toponímia que
dá o nome à rua) a que se seguirá um “Porto de Honra” nas instalações da
referida Associação e para assistir ao jogo de séniores entre a Associação
Artística e os Marienses, que se realizou no mesmo dia, pelas dezoito horas no
pavilhão Comendador Adelino Dias Costa-Avanca. --------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e referiram, terem todos estado presentes
em ambos os eventos. ----------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Setor de Ambiente e Subunidade de Higiene e
Limpeza Pública – Limpeza Vala Sardinha. -----------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do setor em título, o
qual em resposta ao email deste Executivo, informava que havia programado
levar a efeito a limpeza da vala de Sardinha entre os dias um e quatro do
corrente mês e ano. -------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão visitar a referida vala no sentido de
confirmarem a referida informação. ----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Divisão dos Serviços Urbanos e Ambiente –
Limpeza

zona

envolvente

passagem

superior

sobre

Caminho

Ferro

Samouqueiro.----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes, o email recebido da Divisão em título, o
qual em resposta ao email endereçado por este Executivo, que solicitava
informação sobre quem e quando se procedia à limpeza da área referida, por se
tratar de um espaço envolvente ao caminho de ferro e a sua limpeza não ser da
competência desta Junta de Freguesia, informava que “O Município” iria
proceder à sua limpeza. ---------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento, sendo unanimes em referir que o email
endereçado por este Executivo à Câmara Municipal, tinha apenas por objetivo
saber quem e quando se iria proceder aos trabalhos de limpeza, uma vez que
este Executivo, com colaboradores desta Junta, já tinha procedido à limpeza das
valetas das ruas de Samouqueiro e Rio dos Bois, que são contíguas ao espaço.Câmara Municipal de Estarreja – Divisão Equipamento e Vias – Intervenção
Semáforos. -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Divisão em título,
datado de vinte e cinco de Maio do corrente ano, no qual é referido que os
semáforos junto ao Restaurante “O Teimoso” – Avanca “já estão operacionais e
já tem avisador acústico”. ------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e congratulam-se com a informação
prestada, uma vez este Executivo tinha solicitado a referida intervenção, a qual
se verificava necessária. ------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Vereador das Freguesias – Atualização Carta
Administrativa Oficial. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email reencaminhado pelo Vereador
das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, o qual em anexo trazia cópias da
Carta Administrativa Oficial de Portugal, com relevância para as distâncias em
linha reta, entre as sedes das Freguesias às sedes de Município, sendo a
distância entre a Avanca e o Município de Estarreja, de quatro mil oitocentos e
quinze metros (4,815 metros). ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Canelas – Convite Inauguração Núcleo Fotográfico Baixo
Vouga. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite endereçado a este

10/11

Executivo pelo Senhor Presidente da Junta de freguesia em título, para
participar na inauguração do Núcleo Fotográfico Baixo Vouga, com a exposição “
Rostos de um Carnaval”, que terá lugar no dia trinta do corrente mês e ano pelas
dezassete horas no edifício da Junta de Freguesia de Canelas – Estarreja. ------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Centro Paroquial de Avanca – Convite. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o convite endereçado a este Executivo
por um grupo de colaboradores do Centro Paroquial de Avanca, para participar
na festa de S. João, que se vai realizar nas instalações do referido Centro, no
dia vinte e quatro do corrente mês e ano a partir das doze horas. O convite
referia ainda, que o objetivo do evento é angariar fundos para ajudar a custear
as obras de construção da Unidade de Cuidados Continuados e Novo Lar de
Avanca. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão fazer os possíveis para participarem
no evento. --------------------------------------------------------------------------------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Averbamento de Titular de Alvará – Coval número cento e vinte e cinco do
Canteiro número um. -----------------------------------------------------------------------------O Executivo, analisou o requerimento apresentado nesta Junta por António
Augusto de Pinho Nunes, no qual solicitava que fosse averbado em seu nome, o
coval em título, apresentando igualmente outros documentos, que versam sobre
a titularidade do referido coval, pelo que, em consonância com os citados
documentos, deliberou por unanimidade que o coval número cento e vinte e
cinco do canteiro número um, (até então constante na Acta de 29 de Junho de
1997, como sendo coval nº126) registado em nome de Margarida Adelaide
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Almeida Mesquita e de Adelaide Almeida Mesquita, por força dos documentos
apresentados e ter sido pedido, passe a pertencer a António Augusto de Pinho
Nunes, titular do Bilhete de Identidade número um milhão setecentos e sessenta
e oito mil, setecentos e onze, com NIF cento e oitenta e três milhões, dezoito mil,
seiscentos e cinco, casado com Natália Maria Rodrigues Martins Nunes, e
residente na rua António Augusto Cabral número trezentos Avanca - Estarreja. –
Os documentos que deram origem à presente deliberação, ficam arquivados na
pasta do Cemitério e no corresponde coval e canteiro. ----------------------------------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 vinte e três
horas e quarenta 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. -----------------------------------------

