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----------------------------ACTA NÚMERO SESSENTA E NOVE---------------------------- 

REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E DOZE. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

No dia vinte e sete de Setembro de dois mil e doze, nesta Vila de Avanca, no 

Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas dezassete horas, 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, Senhor José Fernando Valente 

Guimarães, Tesoureiro, e dos vogais Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos 

e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues. ------------------------------------------------------------ 

 O Senhor Presidente justificou esta reunião extraordinária pelo caracter de 

urgência do único ponto de ordem de trabalhos – análise e deliberação de 

aquisição por doação de um prédio constituído por moinho.----------------------------- 
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Assim, foi apresentado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, as 

características do imóvel e as condições de doação, solicitando aos presentes 

que se pronunciassem e votassem favoravelmente a deliberação da aquisição 

por doação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao interesse relevante na preservação do Património Histórico da 

Freguesia, os presentes deliberaram por unanimidade aceitar a aquisição por 

doação do imóvel, constituído por Moinho, sito no Caminho de St.ª Esperança 

(Lugar da Azenha), inscrito na matriz Urbana n.º 1069, Freguesia de Avanca, 

Concelho de Estarreja, pertença dos doadores Senhor Armando Valente e 

esposa Maria da Gloria Marques da Silva. --------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado designarem o Presidente da Junta de Freguesia, Senhor 

José Artur Pereira de Pinho, a quem foram dados plenos poderes para outorgar 

a escritura e demais documentos inerentes à referida aquisição por doação. ------ 

ENCERRAMENTO.--------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos, eram dezoito 

horas e quinze minutos. --------------------------------------------------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente acta, e por mim vai ser assinada José Jorge 

da Silva Valente Borges, _________________________________________que 

a secretariou, e por todos os membros do Executivo presentes. ---------------------- 


