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------------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE. ---------No dia dois de Outubro 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 do Vogal, Senhor
Jacinto Álvaro Rodrigues. e da técnica superior desta Junta, Doutora Helena
Coelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente justificou as ausências do Tesoureiro, Senhor José
Fernando Guimarães e do Vogal, Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos,
por motivos de ordem profissional.------------------------------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes
a acta da reunião anterior. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------
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DOAÇÃO (GRATUITA) À JUNTA DE FREGUESIA DO MOINHO MOVIDO A
ÁGUA SITO EM AZENHA - AGUEIROS – AVANCA. ------------------------------------O Senhor Presidente recordou aos presentes que de acordo com o deliberado
por este Executivo e constante na Acta da reunião extraordinária número
sessenta e nove, datada de vinte e sete de Setembro do corrente ano, ontem,
um de Outubro do corrente ano, ele, Senhor Presidente, em representação
desta Junta, celebrou a escritura notarial em Estarreja, de aquisição por doação,
de um moinho (degradado) movido a água, sito no caminho de Santa Esperança
(lugar de Azenha), inscrito na matriz urbana número mil e sessenta e nove
(1069), da Freguesia de Avanca, doado a esta Junta de Freguesia, pelo Senhor
Armando Valente e sua esposa Senhora Maria da Glória Marques Silva.----------Os presentes, que se encontram informados de todos os pormenores da
doação, bem como da localização do referido moinho, congratulam-se com o
empenho do Senhor Presidente, que revelou manifesto interesse nesta doação,
a qual vem acrescentar o já existente Património Histórico da Freguesia. ---------PROPOSTA P/VOTAÇÃO VOTO DE ADMIRAÇÃO E RECONHECIMENTO AO
SENHOR PRESIDENTE DO EXECUTIVO. -------------------------------------------------O Secretário, Senhor José Borges, referindo aos presentes que se tem
registado/verificado por parte do Senhor Presidente deste Executivo visível
entusiasmo e empenho pelo património histórico da Freguesia, nomeadamente
na sua requalificação, apresentou para votação a proposta que a seguir se
transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando a disponibilidade e o empenho que o Senhor presidente deste
Executivo, Senhor José Artur Pereira de Pinho, na qualidade de Presidente
desta Junta de Freguesia vem evidenciando ao longo do actual mandato,
nomeadamente o interesse manifestado pelo património da Freguesia, com
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especial incidência ao património privado edificado, colocado ao “abandono”,
mas de primordial interesse patrimonial e cultural para a Freguesia, facto
justificado com o património deixado “à ordem do Senhor Presidente” pelo
Senhor José Virgílio Almeida Rodrigues, falecido e residente que foi, na rua
Peneda/Porto Tonce nº 202 em Avanca, à requalificação do Moinho de Arcã –
Avanca e ainda pela recente aquisição “gratuita”, ao património desta Junta, por
doação de um moinho “degradado” sito em Azenha, lugar de Agueiros da
Freguesia de Avanca, cuja escritura notarial ocorreu ontem, dia um de Outubro
do corrente ano, de dois mil e doze. ----------------------------------------------------------Face ao anteriormente descrito e mais que ficará por referir, o Secretário do
Executivo, José Jorge Borges, entende ser justo e oportuno, propor nesta
reunião (de 02/10/2012) ao Executivo presente, um voto de admiração e
reconhecimento pelo manifestado interesse e empenho do Senhor
Presidente deste Executivo, José Artur Pereira de Pinho”. -----------------------Os Presentes tomaram conhecimento, votando por unanimidade a proposta
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente agradeceu o reconhecimento manifestado, referindo ser
seu entendimento que tudo o que tem feito é no âmbito do cargo que exerce e
para o qual foi mandatado - Presidente da Junta e que é seu desejo e vontade
continuar a fazer o melhor que pode e sabe, bem como é fruto do empenho e
apoio dos elementos do Executivo, sendo um trabalho de equipa e não
individual. --------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇA DO EXECUTIVO NAS TASQUINHAS DE FERMELÃ/FESTA S.
MIGUEL. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente recordou para fazer constar, que a convite do Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Fermelã-Estarreja, em vinte e nove de
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Setembro do corrente ano, estiveram presentes nas tasquinhas que integraram
a festa de S. Miguel e no jantar convívio entre autarcas do concelho, o Senhor
Presidente, o Senhor Secretário, o Senhor Tesoureiro e o Vogal Senhor Jacinto
Álvaro. ------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes são unanimes em referir que o jantar proporcionou um agradável
convívio, ficando gratos ao Senhor Presidente e todo o Executivo da Freguesia
de Fermelã pelo convite endereçado a este Executivo. ---------------------------------QUINTA DO OUTEIRO – SOLICITAÇÃO LIGAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA EMAIL ENVIADO VEREADOR FREGUESIAS DOUTOR DIAMANTINO SABINA
O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte e seis de Setembro
do corrente ano, enviou em nome do Executivo, um email ao Vereador das
Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, agradecendo o pedido/sugestão
anteriormente formulado, que consistia em abrir ao público os arrumamentos
interiores da referida Quinta do Outeiro – Avanca, o que já se verificou, tendo
nesse mesmo email, reforçado o pedido para que fossem ligadas algumas das
armaduras de iluminação pública da mesma Quinta e feita a reposição da
sinalização vertical, bem como as grelhas e tampas das caixas de recolha de
águas pluviais, em falta. --------------------------------------------------------------------------No referido email, o Senhor Presidente fez também alusão à necessidade de se
proceder à limpeza das áreas públicas com imensa vegetação/arbustos
existentes na Quina do Outeiro, indicando para o efeito o orçamento de quatro
mil euros, acrescidas da taxa de IVA em vigor. --------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, registaram com agrado, ainda que com
atraso, a abertura ao público dos arruamentos interiores da referida Quinta e
aguardam que brevemente seja ligada a iluminação pública, bem como a
recolocação das tampas e sinalização vertical e, feita a limpeza daquele espaço.
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O que a acontecer, iria contribuir para que o espaço/arruamentos fossem mais
frequentados, houvesse mais segurança e consequentemente vigilância,
atenuando a ocorrência de eventuais actos de vandalismo. ---------------------------OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2013. ------------------------------------No âmbito do Plano em título, o Senhor Presidente solicitou aos presentes que
façam uma análise e estudo, sobre as taxas e licenças aplicadas por esta Junta,
considerando que se aproxima o mês de Novembro e é necessária a
colaboração de todo o Executivo na elaboração do Plano e Orçamento para
2013 e tomando em consideração a quede de receitas que se faz sentir este
ano, em particular a falta de transferência de algumas das verbas protocoladas
pela Câmara Municipal de Estarreja, sendo até de ponderar a possibilidade de
se rescindir o contrato com a empresa que presta o serviço de manutenção dos
espaços verdes, cujos montantes são elevados, bem assim como os gastos
tidos com a construção do edifício para habitação social, na rua Peneda/Porto
Tonce. -------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, decidindo dar toda a colaboração
possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------FURTO DE VESTUÁRIO DO CONTENTOR JUNTO LOJA SOCIAL – AVANCA.
O Senhor Presidente referiu aos presentes, ter sido informado pela voluntária da
acção social Senhora Marinha, que na noite de vinte e um para vinte e dois de
Setembro do corrente ano, desconhecidos estroncaram o cadeado do contentor
de recolha de vestuário, colocado junto à Loja Social da Freguesia-Avanca,
furtando do seu interior algum vestuário que ali havia sido depositado e
causando simultaneamente danos no contentor.-------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e são unanimes em considerar este um
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acto reprovável, de puro vandalismo e até uma obsessão, face a que a loja
Social oferece tudo o que nela existe a quem a ela se desloque e solicite. -------PREDIO DESTA JUNTA DA RUA MOUSINHO DA SILVEIRA – PORTO. ---------O Senhor Presidente informou os presentes que o Senhor António Ferreira
inquilino do referido prédio, a residir no número vinte e quatro - terceiro andar,
pretende agendar para o local, uma reunião com o Senhor Presidente e/ou
elementos do Executivo desta Junta. Em face do exposto, o Senhor Presidente
informou o Senhor António Ferreira que logo que seja possível marcará uma
data para a pretendida reunião.----------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, manifestando disponibilidade em
acompanhar o Senhor Presidente na reunião, se na data for possível. -------------ATRIBUIÇÃO BOLSA ESTUDO A ESTUDANTES CARENCIADOS DO ENSINO
SUPERIOR. -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que se encontram abertas as
candidaturas à Bolsa de Apoio ao Estudo, a atribuir a estudantes que
manifestem a sua carência económica e que se enquadrem no regulamento
aprovado por este Executivo e deliberado em Assembleia de Freguesia.----------Esclarece o Senhor Presidente, que as candidaturas à Bolsa, estão abertas
durante o decorrer de todo o mês de Outubro e estão a ser divulgadas no sitio
desta Junta, também através de edital afixado em lugar de estilo (exterior do
edifício desta Junta) tendo sido igualmente solicitada a sua divulgação através
dos jornais do concelho e rádio Voz da Ria. ------------------------------------------------O

Senhor

Presidente

solicita

aos

presentes

empenho

e

também

acompanhamento deste processo, com a explicitação dos objectivos que
presidem a esta atribuição. -----------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e prometeram empenhar-se na divulgação
e informação da atribuição da Bolsa. ---------------------------------------------------------ASCENDI – OBRAS COMPLEMENTARES À A-29 – NOVO TROÇO RUA
SAMOUQUEIRO. ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu e informou os presentes o conteúdo do email que
dirigiu ao Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, cujo o conteúdo
se reporta à ausência de informação por parte da Ascendi, que iniciou as obras
do novo troço da rua de Samouqueiro, sem que tenha informado este Executivo.
No referido email, o Senhor Presidente lembra que o troço da rua agora
rasgado, já há muito tempo era aguardado e que deve ser pavimentada toda a
extensão da referida rua, que se encontra por pavimentar. Refere também, que
o arruamento deve ser dotado de iluminação pública e nele aplicada nova
sinalização rodoviária solicita que seja efectuado o fecho com rail, no troço
actual junto à E.N. 109, logo que concluídas as obras. ----------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e apoiam por unanimidade tudo o que é
referido pelo Senhor presidente, no email que enviou. ----------------------------------ORGANIZAÇÃO PASSEIO SÉNIOR – (4 de Outubro 2012). --------------------------O Senhor Presidente colocou à apreciação dos presentes o “Passeio Sénior”,
que envolve cidadãos com mais de sessenta e cinco anos desta Freguesia e
que em devido tempo se inscreveram na secretaria desta Junta de Freguesia,
cujo passeio se vai realizar no dia quatro de Outubro do corrente ano e tem por
destino almoçar no restaurante “Moinho de Vento” sito em Almeirim, com
passagem/paragem no Santuário de Fátima.-----------------------------------------------Efectuada a apreciação/análise, concluiu-se que estão inscritos cento e setenta
e dois cidadãos, os quais serão distribuídos por três autocarros, decidindo-se
também que a coordenar o autocarro número um, irá o Secretário senhor José
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Borges, a coordenar o autocarro número dois, irá o Vogal Senhor Jacinto Álvaro
e a coordenar o autocarro número três, irá a Técnica Superior desta Junta,
Doutora Helena Coelho. Desta forma, foi decidido também, que fossem
encerrados os serviços administrativos desta Junta na quinta-feira, dia quatro de
Outubro e fosse colocado na porta do edifício sede o aviso com essa
informação.------------------------------------------------------------------------------------------GNR – AVANCA. CONVITE - INTERLOCUTOR LOCAL DE SEGURANÇA. -----O Senhor Presidente informou os presentes que a convite do Comandante do
Posto da GNR de Avanca, compareceu no Posto da GNR de Estarreja no dia
vinte e sete de Setembro do corrente ano, pelas nove horas e trinta minutos,
para assistir/participar na apresentação do programa “Interlocutor Local de
Segurança” apresentado pelo Excelentíssimo Comandante, em substituição, do
Destacamento da GNR de Ovar, Tenente Ivo Cristal. Com o Senhor Presidente
na referida reunião esteve também o Secretário Senhor José Borges, que fora
igualmente convidado. ----------------------------------------------------------------------------Informou ainda o Senhor Presidente que na referida reunião estiveram
representadas Juntas de Freguesia e Escolas do concelho, Bombeiros,
Delegação de Saúde de Estarreja, entre outras Instituições. --------------------------Reportando-se à referida reunião, o Secretário, José Borges, disse lamentar a
forma como foi a mesma organizada, por ter havido convidados que estiveram
cerca de uma hora na sala de “espera” do Posto a aguardar o seu
encaminhamento para a sala de reuniões, quando a referida reunião já havia
sido iniciada. ----------------------------------------------------------------------------------------Refere ainda, que apesar de tudo, estas reuniões podem ser uteis para corrigir e
melhorar a actuação da GNR e aproximar a sociedade às polícias, pelo que será
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proveitoso fazer mais reuniões com o objectivo de ouvir aconselhamentos e
transmitir também preocupações que afligem a sociedade local. ---------------------Todos os presentes corroboram com o aqui descrito. ------------------------------------CONCERTO

ANGARIAÇÃO

FUNDOS

P/UNIDADE

CUIDADOS

CONTINUADOS – AVANCA. -------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente recordou aos presentes que está agendado para o dia
vinte e oito do corrente mês e ano, pelas dezassete horas no Cine Teatro de
Estarreja a realização de um Concerto Musical, a levar a efeito pela Escola de
Música de Avanca, com apoio desta Junta de freguesia e com o objectivo de
angariar fundos para as obras (em fase de conclusão) da Unidade de Cuidados
Continuados desta Freguesia, sendo que esta Junta vai dar apoio na feitura de
cartazes, de convites e na eventual venda de bilhetes para o referido
espectáculo. -----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e colocam-se à disposição para prestar
todo o apoio possível, que for solicitado. ----------------------------------------------------DIA DOS FINADOS (1 de Novembro). -------------------------------------------------------O Senhor Presidente lembrou os presentes que se aproxima o dia dos Finados,
assinalado no dia um de Novembro e que como vem sendo hábito, vai fazer com
que muitas pessoas se desloquem ao Cemitério.------------------------------------------Neste sentido, solicitou aos presentes, disponibilidade e empenho, para que o
Cemitério se apresente limpo e arrumado, por forma a causar a melhor
impressão. Aproveitando o facto do Cemitério ser nesta altura mais visitado, o
Senhor Presidente solicitou ainda, que o Executivo fizesse um esforço no
sentido de informar e esclarecer os titulares de sepulturas, de que existe e se
encontra a pagamento nos serviços de secretaria desta Junta, da taxa alusiva
cada sepultura. --------------------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram empenhar-se em informar e
prestar esclarecimentos sobre a referida taxa. ---------------------------------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 27.09.2012 – VOTO DE PESAR PELO
FALECIMENTO ARTUR MANUEL ROCHA DOS SANTOS. ---------------------------O Senhor Presidente recordou aos presentes que na última Sessão da
Assembleia de Freguesia, realizada no passado dia vinte e sete de Setembro do
corrente ano, no Salão Nobre do edifício sede desta Junta e na qual estiveram
presentes todos os elementos deste Executivo, foi apresentada pelo Grupo do
Partido Socialista, uma proposta para apreciação de um voto de pesar, pelo
falecimento de Artur Manuel Rocha dos Santos, ocorrido em um de Setembro do
corrente ano, que foi até então membro desta Assembleia, a qual, após ter sido
submetida a votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes.-----------------Os presentes recordaram o acto, associando-se à referida deliberação. -----------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Email da Câmara Municipal de Estarreja – Solicitar informação Qualidade Sinal
TDT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido Câmara em título, o
qual solicitava informação sobre a qualidade do sinal emitido pelo dispositivo
TDT nesta Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e informaram que não consta haver nesta
Freguesa deficiência de sinal, nem consta ter havido reclamações, sendo esta a
informação que vai ser fornecida .-------------------------------------------------------------Trabalho Comunitário - Juízo de Instância Criminal de Estarreja - Comarca do
Baixo Vouga - José Luís Santos Sousa. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente leu e explicou aos presentes o ofício recebido do Juízo em
título, o qual trazia em anexo cópia do despacho que determina o cumprimento

11/15

de trabalho comunitário a prestar nesta Junta de freguesia, pelo arguido José
Luís Santos Sousa, residente na rua Manuel Maia número trinta e cinco –
Avanca, no total de cem (100) horas, às segundas, quartas e sextas feiras das
treze horas e trinta minutos às dezoito horas, no desempenho de serviços
gerais, designadamente de limpeza, organização de materiais, ou outros
indiferenciados que demonstre ser capaz de executar (nomeadamente
atendendo às suas limitações em termos de saúde). ------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento do conteúdo do referido ofício. --------------O Secretário Senhor José Borges, a propósito da determinação e sendo que
conhece o indivíduo identificado, referiu que sabe que o mesmo há uns tempos
sofreu um acidente de viação e que esteve praticamente imobilizado, sendo
verdade que nesta data já se movimenta embora com algumas limitações. -------Face à informação do Secretário, os presentes decidiram marcar oportunamente
uma reunião com o Senhor José Luís Sousa, no sentido de avaliar as suas
capacidades físicas, para desenvolver o trabalho que lhe foi imposto. --------------Email da Associação de Andebol de Aveiro – Pedido de Cedência Salão Nobre
desta Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email da Associação em
título, o qual solicitava a cedência do Salão Nobre desta Junta, no dia cinco do
corrente mês e ano, no período das dez às doze horas, para a realização de
uma Acção de Formação para Árbitros Regionais. ---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e anuíram por unanimidade ao pedido,
ficando o Vogal Senhor Jacinto Álvaro incumbido de abrir e encerrar o referido
salão. --------------------------------------------------------------------------------------------------Bombeiro Voluntários de Estarreja – “5º Concurso de Pesca na Ria - 06 Outubro
2012”. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recepcionado dos
Bombeiros em título, que solicitava, à semelhança dos anos anteriores a oferta
de um troféu para premiar um dos concorrentes no concurso de pesca
referenciado em título. ----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade anuíram ao pedido,
decidindo mandar adquirir na “casa Pastor” em Salreu – Estarreja, um troféu
alusivo ao evento e fazê-lo entregar aos Bombeiros. ------------------------------------Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP – Centro de Emprego de
Aveiro

–

Apresentação

Quinzenal

Obrigatoriamente

Efectuada

Presencialmente e Pelo Próprio Desempregado. -------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email do Centro de
Emprego em título, enviado a este Executivo pelo seu Director, Doutor António
Manuel Marques, no qual é referido e reforçado o constante das “alíneas da
Clausula 2ª do Protocolo de Cooperação celebrado entre o IEFP, IP – Centro de
Emprego de Aveiro”

e esta Junta de Freguesia, com vista a apresentação

quinzenal de candidatos subsidiados. --------------------------------------------------------De entre o referido nas alíneas, destaca-se a alínea c) da Clausula 2ª que
dispõe que o “Atendimento nas suas instalações, dos desempregados
beneficiários das prestações de desemprego, encaminhados pelo Centro de
Emprego, no cumprimento da obrigação de apresentação quinzenal e
consequente registo informático das ocorrências através da Internet.”, “é
obrigatoriamente efectuado presencialmente e pelo próprio desempregado,
dentro do horário de atendimento da secretaria da respectiva Junta”. --------------Anexo ao referido email vinha uma listagem “dos candidatos aos quais não foi
possível efectuar a Apresentação Quinzenal no dia”. -------------------------------------
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Os Presentes, bem como a Técnica superior presente, tomaram conhecimento,
analisaram e discutiram o assunto abordado e ficaram cientes do esclarecido. --“II Jornadas da Informação Estarreja – 6 de Outubro/sábado/9h” Biblioteca
Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o programa do evento em título e
informou que cada inscrição tem o custo de cinco euros. -------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Peditório Nacional - Liga Portuguesa Contra o Cancro. ---------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Liga em título o qual
solicitava divulgação, bem como voluntários para o referido peditório que se vai
realizar de um a quatro de Novembro do corrente ano. ---------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, decidindo-se por unanimidade, que seja
contactada uma responsável/coordenadora da Liga, que se presume resida em
Estarreja, no sentido desta fornecer a “caixa” para a recolha das dádivas, que
será colocada sobre o balcão de atendimento desta Junta de Freguesia. ---------AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional – “17ª Campanha de
Reciclagem de Radiografias”.-------------------------------------------------------------------O Senhor leu aos presentes o ofício recebido da Fundação em título, o qual
solicitava a participação desta Junta na divulgação da “17 Campanha de
Reciclagem de Radiografias, que decorrerá excepcionalmente entre o dia
dezoito de Setembro e o dia nove de Outubro do corrente ano e solicitava que
fossem afixados os “materiais” enviados. ---------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir ao solicitado. -------------Convite Inauguração Sede da Confraria da Broa d`Avanca. ---------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Confraria da broa
em título, o qual fazia convite a este Executivo para participar na inauguração da
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sua sede, sita no Beco dos Ferroviários – Avanca a realizar no dia cinco do
corrente mês e ano, pelas dezasseis horas. ------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e honrados pelo convite recebido,
decidiram participar no evento. -----------------------------------------------------------------Pedido da Delegada de Saúde Estarreja - Doutora Eufélia P/Visita à
Comunidade Cigana no Alto das Cabanas em 3.10.2012. ------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que lhe foi solicitado pela Doutora
Eufélia, Delegada de Saúde de Estarreja, que elementos deste Executivo a
acompanhassem na visita que pretende fazer amanhã, dia três de Outubro do
corrente ano, ao acampamento da comunidade cigana, sito na rua Alto das
Cabanas – Avanca, a qual tem por objectivo, inteirar-se e verificar das condições
de salubridade daquela comunidade. --------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido que o Senhor Presidente
e o Senhor Secretario, iriam acompanhar a Doutora Delegada na referida visita.APBP – Artistas Pintores Com a Boca e o Pé, Lda - Postais de Natal. --------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido dos Artistas em título,
acompanhado de envelope com postais alusivos à quadra natalícia, o qual
solicitava que como ajuda àquela Instituição, fossem adquiridos os postais.------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o pedido e anuíram por
unanimidade ao mesmo, decidindo que oportunamente seja enviada a
importância de dezasseis euros e oitenta cêntimos correspondente ao custo dos
postais, à qual, acrescerá os custos inerentes ao processo de pagamento. -------CEMITÉRIO.----------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros documentos da
competência do Executivo da Junta de Freguesia. ----------------------------------------
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O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às 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
E por todos os membros do Executivo presentes. -----------------------------------------

