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----------------------------ACTA NÚMERO SESSENTA E QUATRO------------------------ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE. ------------- 

No dia três de Julho 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 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 deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO.------------------------------------------------------------- 

O Senhor Secretário, informou o Senhor Presidente e todos os presentes, dos 

diversos assuntos em que se envolveu durante a ausência do Senhor Presidente 

e em representação do Executivo, nomeadamente da forma como decorreu a  
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Assembleia de Freguesia realizada no dia vinte e oito de Junho do corrente ano, 

do envio de email ao Vereador das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, com 

fotografias a denunciar situações, nas imediações do Posto Médico de Avanca, 

(em obras/fase de acabamento) que exigem urgentes correcções e a 

comemoração ocorrida nos dias trinta de Junho e um de Julho do corrente ano, 

do septuagésimo quinto aniversário da Associação Atlética de Avanca, bem 

como das reuniões tidas na Câmara Municipal de Estarreja, que versaram sobre 

“Acessibilidades e Mobilidade para todos, no âmbito do Programa RAMPA – 

Câmara Municipal de Estarreja” e sobre limpeza de florestas e prevenção de 

incêndios, de cujos relatórios escritos e pormenorizados, fez antecipadamente 

entrega ao Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, corroboram por unanimidade com a 

“exposição” enviada ao Senhor Vereador das Freguesias, sobre as deficiências 

detectadas nas imediações do Posto, lembrando o Senhor Presidente, que faltou 

referir que se encontra por recolocar a pedra que foi arrancada, que se 

encontrava junto ao Posto Médico, para nela ser colocada a placa toponímica, 

sendo que a mesma se encontra junto a um monte de materiais sobrantes das 

obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUSTO DOUTOR ANTÓNIO DUARTE OLIVEIRA. --------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes a possibilidade de ser o Executivo a 

colocar, ou mandar colocar, o busto do Doutor António Duarte Oliveira, na base 

de onde foi retirado, aquando do início das obras de requalificação da área 

envolvente ao Posto Médico, que se encontram quase concluídas, mas paradas 

há cerca de dois meses, desconhecendo este Executivo a data da sua 

conclusão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Face ao descrito, sabendo os presentes que é da responsabilidade do 

empreiteiro a recolocação do referido busto, mas que está a demorar a ser 

colocado, os presentes por unanimidade decidiram que oportunamente e em 

data próxima, seja colocado/fixado o referido busto na base que se encontra já 

colocada, junto ao Posto Médico de Avanca.------------------------------------------------ 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO - FUNCIONÁRIA 

CARMINDA VENÂNCIO. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência da intervenção 

cirúrgica ao pé direito a que foi sujeita no Hospital de Ovar, a funcionária 

administrativa desta Junta, Carminda Venâncio, em vinte e quatro de Maio do 

corrente ano, a mesma tem desde essa data, vindo a apresentar 

sucessivamente certificados médicos de incapacidade temporária para o 

trabalho, sendo que no último certificado, datado de dois de Julho, consta trinta 

dias como período de incapacidade para o trabalho, com termo em um de 

Agosto do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente, que os serviços administrativos, estão a ser 

desempenhados dentro da normalidade apenas pela técnica superior, Doutora 

Helena Coelho, com o apoio do Executivo. -------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e desejam as rápidas melhoras da 

funcionária Carminda Venâncio, bem como o seu breve regresso. ------------------- 

SÍTIO INOP DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVANCA.---------------------------------- 

O Senhor Secretário informou os presentes que tendo tentado entrar no sítio 

desta Junta, tal se verificou impossível, por se encontrar inacessível.---------------- 

Face à informação, a técnica superior, Helena Coelho presente na reunião, 

solicitou a palavra para informar os presentes que efetivamente o sítio online da  
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Junta, se encontra indisponível por ausência de apoio da empresa, contratada 

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

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que fossem 

desenvolvidos contactos no sentido de se conseguir uma empresa/técnicos 

responsáveis para manter activo e dinâmico o sítio online desta Junta. ------------- 

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

Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Avanca – Convite. ----------------------------- 

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

qual convidava este Executivo a participar no Festival de Folclore, que 

organizaram e vai ocorrer no dia sete do corrente mês e ano, na Praça Júlio 

Neves – Avanca e solicitava que na mesma data, pelas dezasseis horas e trinta 

minutos, fosse cedido o Salão Nobre desta Junta, a fim de nele proceder à 

recepção aos três grupos intervenientes. Mais solicitava, que sejam oferecidas 

lembranças alusivas ao evento a fim de presentear os grupos participantes que, 

incluindo o grupo anfitrião, são quatro.--------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o convite, bem como as 

solicitações e decidiram por unanimidade, que o Executivo se fará representar 

no Evento, anuíram à cedência do Salão Nobre e decidiram que sejam 

adquiridas lembranças no sentido de oferecer uma a cada um dos quatro 

Grupos intervenientes no Festival. ------------------------------------------------------------- 

Confraria da Broa D`Avanca – Convite. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício/convite remetido pela Confraria 

em título, o qual comunicava a realização do seu VII Grande Capítulo no dia 

catorze do corrente mês e ano, anexando programa do mesmo e convidava o 

Senhor Presidente a estar presente e fazer parte da Mesa de Honra na 

Cerimónia de Entronização. ---------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente, que tem imensos 

compromissos para essa data, vai ver se encontra possibilidade, para 

representar o Executivo. -------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Rede Social – Festival Juvenil de Música 

Filarmónica Francisco Bingre. ------------------------------------------------------------------- 

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

reencaminhava o pedido de divulgação por parte do Secretário da Junta de 

Freguesia de Canelas – Estarreja, do Festival em título, a ocorrer no dia oito do 

corrente mês e ano, pelas dezoito horas, no Cine Teatro de Estarreja, integrado 

na “XVIII Semana Cultural da Freguesia de Canelas”. ------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que fosse afixado no exterior 

e espaço próprio do edifício desta Junta o cartaz alusivo ao evento referido. ------  

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

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email endereçado pela 

Câmara em título, no qual Presidente da Câmara em título Doutor José Eduardo 

de Matos convida este Executivo para a “abertura da exposição de fotografias 

“Registos”, de Fernando Costa, no dia 2 de Julho, segunda feira, pelas 17h30, 

na biblioteca”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e referiram que tendo tido 

antecipadamente conhecimento do evento, por motivo de outros compromissos 

assumidos, não se tornou possível fazer representar o Executivo. -------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – DOMA – Início trabalhos Rua do Coxo. ---------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o fax (5625 de 29/06/2012), do 

departamento em titulo, o qual comunicava a este Executivo que os trabalhos de 

alargamento e beneficiação da Rua do Coxo – Avanca, iriam ser iniciados na 

segunda-feira, dia dois de Julho do corrente ano. ----------------------------------------- 



6/7 

 

 

 

 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram deslocarem-se amanhã á 

referida rua, a fim de se inteirarem das referidas obras, as quais há muito são 

aguardadas pelos seus moradores e também por este Executivo. -------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Inauguração Ponte Pedonal do Parque 

Municipal do Antuã – Convite. ------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal, o qual convidava este Executivo para o Concerto Coral 

Sinfónico, apresentado pela Banda Visconde de Salreu (acompanhada por 350 

vozes) que marca a inauguração da Ponte Pedonal do Parque Municipal do 

Antuã, dia sete do corrente mês e ano, pelas vinte e uma horas e trinta minutos.- 

Os presentes tomaram conhecimento e atendendo que existem já compromissos 

assumidas para essa mesma data, vão ver da possibilidade de se fazer 

representar o Executivo. -------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão da Cultura e Eventos – Setor de 

Animação Cultural e Eventos. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (nº5403 de 21/6/2012), da 

Divisão em título, no qual é referido que a “Câmara Municipal de Estarreja, como 

coorganizadora do Festival AVANCA 2012 e Conferência AVANCA/CINEMA 

2012, a realizar entre 25 e 29 de Julho próximo, vem por este meio convidar” o 

Presidente deste Executivo, Senhor José Artur Pinho, a integrar a respectiva 

Comissão de Honra. ------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido por unanimidade dos 

presentes, que o Senhor Presidente tal como tem acontecido nos anos 

anteriores irá integrar a referida Comissão de Honra. ------------------------------------- 

Convite - “7º aniversário do Cine-Teatro de Estarreja” .----------------------------------- 
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O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o convite endereçado a 

esta Junta, para assistir ao concerto de “KIMMO POHJONEM” realizado no dia 

vinte e nove de Junho, no Cine-Teatro de Estarreja. -------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, referindo todos que por motivos vários e 

falta de agenda, não estiveram presentes. --------------------------------------------------- 

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

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

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do 

Executivo da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------------- 

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

horas e trinta 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. ----------------------------------------- 


