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----------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E UM---------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE.  

No dia dezasseis de Outubro de dois mil e doze, nesta Vila de Avanca, no 

Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas vinte e duas 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. ------------------ 

O Senhor Presidente justificou o atraso de uma hora, em relação à hora prevista 

e habitual, com o facto de ter sido acordado por unanimidade entre todos os 

elementos do Executivo, para poder ver através do canal um da RTP, o jogo de 

futebol entre Portugal e Irlanda do Norte, a contar para o apuramento do 

Campeonato Europeu de futebol. --------------------------------------------------------------- 

Não foi lida, nem colocada a votação a acta da reunião anterior por a mesma se 

encontrar ainda em fase de elaboração. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------  
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LIMPEZA URBANIZAÇÃO QUINTA DO OUTEIRO – AVANCA ------------------------ 

O Senhor Presidente referiu aos presentes que no âmbito do pedido que em 

nome do Executivo, fez recentemente à Câmara Municipal de Estarreja, para 

que fossem abertas ao público todas as ruas da Quinta do Outeiro, bem como a 

recolocação da sinalização rodoviária e tendo sido já satisfeito esta pretensão, 

fez mais recentemente o pedido/reclamação para que fosse limpa toda aquela 

área. Desta forma e neste contexto, foi agendada uma reunião no local com 

Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabino e Técnicos do 

Município para o dia de hoje, dezasseis de Outubro, pelas dez horas. --------------  

Na reunião que decorreu à hora prevista, participaram em representação deste 

Executivo o Senhor Presidente, acompanhado pelo Secretário, Senhor José 

Borges, e em representação da Câmara Municipal, estiveram presentes; o 

Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, o Engenheiro 

Carlos Leal, a Engenheira Ana Roque e a Engenheira Paula Silva.------------------- 

A reunião tinha por objectivo analisar e verificar o estado de degradação daquele 

espaço, no sentido de em conjunto, Câmara e Junta de Freguesia, promoverem 

a limpeza dos arruamentos e toda a área afecta à denominada Quinta do 

Outeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como resultado da reunião saiu a vontade unanima dos presentes de se 

proceder efectivamente à limpeza, com a condicionante de que seria necessária 

uma verba que a Câmara Municipal poderia não ter disponível, ficando o Senhor 

Vereador Doutor Diamantino Sabina de logo que chegasse à Câmara Municipal 

fazer um estudo e de imediato informar o Executivo desta Junta de Freguesia. 

Já da parte da tarde de hoje (após a reunião) o Doutor Diamantino Sabina em 

representação da Câmara Municipal, enviou um email ao Senhor Presidente  
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deste Executivo, o qual informava que a Câmara apenas podia comparticipar a 

limpeza das ruas da urbanização da referida Quinta do Outeiro, no valor de mil e 

quinhentos euros, assumindo a Câmara Municipal os custos relativos à limpeza 

da restante área. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente e o Executivo presente, entende que o valor da 

comparticipação é bastante baixo, muito inferior ao orçamento previsto (que é de 

4.000,00€) e que o trabalho a ser executado vai naturalmente subcarregar o 

orçamento desta Junta. Contudo e após troca de impressões, o Senhor 

Presidente colocou aos presentes a proposta verbal para se proceder à limpeza 

dos arruamentos, aceitando o valor da comparticipação atribuído pela Câmara 

Municipal, dos mil e quinhentos euros, com a condição de recorrer esta Junta, 

aos trabalhadores do contrato “CEI+”.e de serviço de terceiros, completando 

uma equipa de três elementos, para a execução dos mesmos, embora com 

prejuízo de outros serviços. ---------------------------------------------------------------------- 

Os presentes, cientes das dificuldades de tesouraria, mas também conscientes 

de que a Quinta do Outeiro está a merecer urgente limpeza, votaram 

favoravelmente e por unanimidade a proposta apresentada, ficando também 

decido dentro em breve dar inicio aos trabalhos. ------------------------------------------

INTERRUPÇÃO TRABALHO COMUNITÁRIO - CONVALESCENÇA- 

FRANCISCO JOSÉ VIEIRA NUNES. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que o Senhor Francisco José Vieira 

Nunes, interrompeu o trabalho comunitário que estava a prestar no Edifício sede 

desta Junta por se encontrar de baixa médica, por quinze dias, com início em 

treze do corrente mês e ano, conforme atesta cópia do Certificado de 

Incapacidade Temporária para o Trabalho por Estado de Doença, que fez 

apresentar nos serviços da secretaria desta Junta de Freguesia. --------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

CONCERTO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A UNIDADE DE 

CUIDADOS CONTINUADOS – AVANCA. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente relembrou os presentes que esta Junta está a dar o apoio 

possível e de acordo com o que ficou decido em reunião havida entre o Senhor 

Presidente e os elementos que representam a entidade organizadora/promotora 

– Orfeão Egas Moniz e cujo evento se vai realizar no dia vinte e oito do corrente 

mês e ano, pelas dezassete horas no Cine teatro de Estarreja. ----------------------- 

O expectáculo a levar a efeito denomina-se “Música para Banda Cantada” e terá 

a participação em palco do Orfeão Egas Moniz e Banda União Musical 

Paramense (Espinho).------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente mais uma vez apelou aos presentes para que em nome do 

Executivo e particularmente deem o seu melhor contributo, como aliás, o vem 

fazendo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram prestar toda a colaboração 

possível e ao alcance. ----------------------------------------------------------------------------- 

CONFRARIA DA BROA D`AVANCA - SOLICITAÇÃO OCUPAÇÃO PRAÇA 

JÚLIO NEVES – DESFOLHADA. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes o pedido de ocupação de parte 

da Praça Júlio Neves, no próximo dia vinte de Outubro do corrente ano, 

apresentado pela Confraria em título, para aqui realizar a já tradicional 

desfolhada à antiga Portuguesa.---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e não vendo qualquer inconveniente antes 

pelo contrário, anuíram por unanimidade ao solicitado, a exemplo dos anos 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DO EXECUTIVO À FREGUESIA EM 10-10-2012. ------------------------------ 
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O Senhor Presidente informou os presentes que no dia dez do corrente mês e 

ano, da parte da tarde, ele, Senhor Presidente acompanhado do Secretário 

Senhor Borges e do Tesoureiro, Senhor José Guimarães, em viatura do Senhor 

Presidente, efectuaram visita a diversos arruamentos e zonas públicas da 

Freguesia de Avanca. Da visita, salienta a passagem pela rua do Lombão, cujas 

obras de alargamento e beneficiação, que foram iniciadas, se encontram 

paradas. Rua Padre Bailas a poente da passagem superior sobre caminho de 

ferro, que no seu entendimento carece de uma vistoria por técnicos da Câmara 

Municipal de Estarreja. Rio Gonde, a Norte do Bairro do mesmo nome que se 

encontra com densa vegetação e que em caso de cheia afetará habitações. 

Carece igualmente de limpeza a Zona da Ribeira do Mourão, particularmente 

toda a área pública, lavadouro e fonte dos Augados.-------------------------------------- 

Foram igualmente visitadas as obras que estão a ser levadas a efeito na área de 

Areia e Fontela (implantação rede saneamento) nada tendo sido visto de 

anormal a não ser as obras que estão a ser levadas a cabo para dar 

continuação à rua de Samouqueiro, em que a preocupação maior é a 

inexistência da recolha/encaminhamento das águas pluviais e cujo caso vai o 

Senhor Presidente comunicar à ASCENDI na perspetiva de obter solução.-------- 

Na passagem pela rua do Fojo, verificou-se que é necessária a urgente limpeza, 

particularmente do talude junto à ponte sobre a A29 e que já foi solicitada por 

esta Junta à Câmara Municipal de Estarreja e se continua a aguardar resposta 

no terreno.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na passagem pelo Largo da Zangarinheira, verificou-se que o mesmo se 

encontra com imensa vegetação, constituída por ervas e arbustos daninhos, a 

carecer de uma limpeza. Trabalho que sugere deve ser feito pelos trabalhadores 

da equipa do contrato CEI+. --------------------------------------------------------------------- 
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Continuando, foi visitada a rua do Coxo, onde o Senhor Presidente e os 

Executivos que o coadjuvavam, analisaram o andamento das obras que ali se 

estão a fazer. Averiguado foi também, que não existem, reclamações sobre os 

trabalhos, os quais pelo observado, decorrem dentro da normalidade. 

Na rua da Fábrica, por onde passaram, verificaram que face às intempéries o 

piso que é em tout venant, já se encontra com alguns danos na extrema 

nascente (junto lugar do Serrado-Loureiro) ------------------------------------------------- 

Na passagem pelo Complexo Polidesportivo de Água Levada, verificou-se que a 

vedação da rede do lado Norte continua derrubada e por repor, o que já foi 

solicitado por esta Junta à Câmara Municipal de Estarreja.------------------------------ 

No Largo de Água Levada verificou-se que o mesmo carece de especial 

atenção, durante esta passagem Outonal, no que respeita a limpeza, a qual 

deve ser feita pelos trabalhadores desta Junta. -------------------------------------------- 

Passando na rua Florestal do Seixo, verificou-se que o pavimento se mantem e 

que por ali continuam a depositar dos mais diversos lixos, domésticos e 

industriais, carecendo por isto de uma mais assídua vigilância policial.-------------- 

Os Executivos, verificaram ainda, que o Largo de Santo André necessita 

igualmente de limpeza, em particular nesta época Outonal, a qual deve também 

ser feita pelos trabalhadores desta Junta.---------------------------------------------------- 

A concluir a visita, foi efectuada passagem pela zona da Estação de Caminho-

de-ferro, verificando-se que o seu cais de embarque/desembarque carece 

também de alguma limpeza, muito embora esta não seja da responsabilidade 

deste Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

REUNIÃO P/ULTIMAR EDIÇÃO LIVRO “AVANCA E OS SEUS AUTARCAS” 3ª 

EDIÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes que amanhã dia dezassete do 

corrente mês e ano, pelas onze horas vai reunir-se na sede desta Junta, com o 

Doutor Delfim Bismark e a Doutora Telma Correia, a fim de acertarem e 

ultimarem a edição do livro “Avanca e os Seus Autarcas”- terceira edição. --------- 

Ainda sobre a edição do referido livro, o Senhor presidente colocou aos 

presentes a proposta para a feitura de setecentos e cinquenta livros. --------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade votar 

favoravelmente a proposta apresentada. ----------------------------------------------------- 

INSCRIÇÃO DESTA JUNTA NO “V ENCONTRO ANUAL – REDE SOCIAL 

ESTARREJA”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta para esta Junta de 

Freguesia à semelhança dos anos anteriores estar representada no encontro em 

título, a realizar no pavilhão Multiusos Municipal de Estarreja nos dias vinte e 

cinco e vinte e seis do corrente mês e ano e na qual poderão ser colocados 

expositores com fotografias e diversa informação relativa à habitação Social e 

Rede Social da Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que esta 

Junta faça a sua inscrição, para mais uma vez estar representada no referido 

encontro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

FURTO DE VESTUÁRIO DO INTERIOR DE CONTENTOR DE RECOLHA 

ROUPAS E DANOS MESMO.-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que mais uma vez foi furtado 

vestuário do contentor colocado junto à Capela de Santa Luzia e provocados 

danos no mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, são unânimes em não perceber tal acto, 

até porque como já anteriormente referiram, todas as roupas que são recolhidas  
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nos contentores, são para oferecer e que estes actos são inqualificáveis e 

provocam algum desânimo a quem, como as voluntárias dá tanto do seu 

esforço. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os presentes decidiram dar conhecimento do caso à GNR de Avanca. ------------ 

APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE AQUISIÇÃO COVAL – CEMITÉRIO 

AVANCA POR ANTÓNIO ALEXANDRE MONTEIRO. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou para apreciação dos presentes o pedido 

apresentado pelo Senhor António Alexandre Monteiro Soares, residente na rua 

Alto das Cabanas – Avanca, para aquisição de um coval “geminado” duplo no 

Cemitério de Avanca, explicando os pormenores e construção do mesmo. -------- 

Os presentes analisaram o pedido e tomando em conta as explicações referidas 

pelo Senhor Presidente, concluíram por unanimidade anuir ao pedido, 

apresentando como proposta ao Senhor António Alexandre o pagamento da 

importância de quinze mil trezentos e vinte e seis euros, para a aquisição do 

coval, com as características indicadas, decidindo deste facto, dar-lhe 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTO DE ADMIRAÇÃO E RECONHECIMENTO AO SENHOR PRESIDENTE 

DO EXECUTIVO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário, Senhor José Borges, considerando que na reunião anterior, de 

dois de Outubro do corrente ano, não estiveram presentes dois dos elementos 

do Executivo, voltou a colocar à apreciação e votação nesta reunião, a proposta 

de admiração e reconhecimento ao Senhor Presidente, com o intuito de que, 

sobre a mesma, tivessem oportunidade de se manifestarem. -------------------------- 

O Tesoureiro, Senhor José Guimarães e o Vogal Senhor Luís Santos, que não 

estiveram presentes na reunião anterior, corroboraram com o decidido pelos  

 



9/16 

 

 

 

 

primeiros e votaram por unanimidade, favoravelmente e sem qualquer reserva, a 

proposta e todo o seu conteúdo, referido na anterior Acta.------------------------------- 

O Vogal Senhor Luís Santos, referiu ainda, que é justo e oportuno que se faça 

esta homenagem e que o Senhor Presidente não deve ser tão modesto, porque  

a merece  pelo que tem efectivamente feito. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente em resposta, referiu que tudo o que tem feito foi sempre 

com o apoio do Executivo.------------------------------------------------------------------------ 

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO SOBRE TRABALHO COMUNITÁRIO A 

PRESTAR POR JOSÉ LUIS SANTOS SOUSA. ------------------------------------------- 

De acordo com o que foi decidido pelo Executivo, o Senhor Secretário recebeu 

no dia doze do corrente mês e ano, pelas catorze horas, no edifício sede desta 

Junta, o Senhor José Luís Santos Sousa, a fim de se inteirar do seu estado de 

saúde e suas capacidades físicas para aferir da possibilidade de prestar `nesta 

Junta de Freguesia, trabalho Comunitário durante cem horas, conforme decisão 

proferida Judicialmente, uma vez que o referido indivíduo sofreu um grave 

acidente de viação e foi operado em 23/11/2011 à quinta vertebra, tendo estado 

por isso, bastante tempo limitado fisicamente. Deste modo, o Secretário 

constatou também que o Senhor José Luís, embora já se movimente pelos seus 

meios, sem o auxílio de muletas, se encontra ainda bastante limitado, não se 

encontrando em condições nem sendo aconselhável que inicie a prestação de 

trabalho comunitário que lhe foi imposta, ainda que considerado moderado.------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo aguardar que o indivíduo faça 

entrega nesta Junta de documento médico, que ateste a sua aptidão para 

exercer trabalhos com algum esforço físico. -------------------------------------------------  

INFORMAÇÃO SECRETÁRIO - DÁDIVA VESTUÁRIO USADO. ---------------------- 
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O Secretário Senhor José Borges, informou os presentes que tendo no dia três 

de Outubro do corrente ano, recebido um telefonema na secretaria desta Junta 

de Freguesia, da parte do Senhor João Paulo Duarte – Ovar, informando que 

tendo passado pela Estrada Nacional 109 em Avanca e verificado a existência 

de uma loja Social, tinha para oferecer à mesma, vestuário usado, diverso. Face 

à informação, o Secretário decidiu nesse mesmo dia, da parte da tarde,  

deslocar-se na sua viatura à rua Visconde de Ovar, carregar e trazer para esta 

Junta o vestuário que decidiram oferecer, o qual se encontra na sede desta 

Junta, a aguardar a sua transferência para a loja Social. -------------------------------- 

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

EXERCÍCIO DE COBRANÇA NO MERCADO JÚLIO NEVES POR 

FUNCIONÁRIO DESTA JUNTA. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à apreciação, discussão e votação dos presentes 

a seguinte proposta verbal: ----------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a cobrança do aluguer dos espaços no Mercado Júlio Neves.- 

Avanca, aos vendedores, às quartas e sextas-feiras, vem sido feita nestes 

últimos tempos, primeiro pela funcionária Carminda Venâncio e depois desta ter 

entrado de baixa médica, pela técnica superior Doutora Helena Coelho e sendo 

que a mesma cobrança é iniciada por volta das nove horas, propõe que essa 

hora, seja sem qualquer custo acrescido, compensada no dia seguinte.------------- 

Os presentes analisaram o assunto, trocaram impressões e por unanimidade 

decidiram que quem executar o trabalho de cobrança nos dias de mercado, não 

terá direito a qualquer compensação remuneratória, sendo que antecedendo o 

horário numa hora (inicia às 09h00 nos dias mercado e às 10h00 fora dos dias 

mercado) compensará no dia seguinte com a entrada mais tarde uma hora, 

perfazendo o horário estabelecido que é de sete horas diárias. -----------------------  
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NFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente a título informativo, referiu aos presentes que tendo sido 

extinta a IGAL – Inspecção Geral da Administração Local, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 117/2011 de 15 de Dezembro, é reforçada a Inspecção-Geral de 

Finanças (IGF), que absorve as atribuições da IGAL, nomeadamente na tutela  

financeira sobre as Autarquias locais, entidades equiparadas e demais formais 

de organização territorial autárquica. ---------------------------------------------------------- 

Os presentes  tomaram conhecimento, agradecendo a informação. ----------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja-DOMA – Email com Informação Desvio de 

Trânsito por motivo Obras.------------------------------------------------------------------------ 

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

departamento em título (DOMA) o qual dá informação que após terem sido 

analisados, foram aprovados os planos de desvio de transito nas ruas de 

Fontela, Areia do Gonde, Carlos Santos e Associação Atlética de Avanca, as 

quais estão a sofrer obras para a instalação da rede de saneamento. --------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e registaram a informação com algum 

agrado por não ser habitual, lamentando contudo que os trabalhos nos referidos 

arruamentos, tenham sido iniciados alguns dias antes de ter sido recebida a 

informação com o plano de desvio de trânsito. --------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente – 

Setor de Ambiente – Afixação/Divulgação Edital. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício do Setor em título, 

que em anexo trazia Edital para afixar em local adequado para o efeito e  

relativo ao Projeto de Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e 

Limpeza Pública, bem como o Regulamento com a mesma denominação. -------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade pela 

afixação do Edital e pelo envio à Câmara Municipal de certidão comprovativa da 

afixação do mesmo e numa resumida análise ao Regulamento, sugerem que, 

embora haja informação disponível na internet, nem todos os utentes tem 

acesso à mesma, pelo que seria de todo interesse colocar nos diversos 

contentores, informação com a data/hora em que é feita a recolha dos resíduos, 

bem como outros tipos de informação. -------------------------------------------------------- 

Folheto/Email-Confraria Gastronómica “O MOLICEIRO”. -------------------------------- 

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

Confraria em título o qual fazia o apelo: “Venha Caminhar Connosco”, 

apresentando um programa para o dia vinte de Outubro do corrente ano, com 

início às nove horas, na sede dos Amigos da Ria – Ribeira de Pardelhas – 

Murtosa e para o qual estão abertas as inscrições até ao dia dezanove do 

corrente mês e ano. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ASE - Associação de Solidariedade Estarrejense – Convite  p/Visitar Habitação 

Social sita Lugar Areia-Avanca. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a “CIRCULAR Nº 2/2012” da Associação 

em título, a qual referia ter recebido por doação do Senhor Albino Nunes Garcia 

e familiares comproprietários, uma casa com quintal, sita no lugar de Areia, em 

Avanca, com o objectivo de ser recuperada e ser arrendada a uma família desta 

Freguesia “carenciada de habitação”. Referindo, que esta Junta de Freguesia 

anuiu ao seu pedido de ajuda para a recuperação, em cujas obras foi 

despendido o montante de vinte e três mil quinhentos e vinte e nove euros e 

trinta e dois cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Refere ainda o documento, que a casa “embora modesta, tem as necessárias 

condições para nela se viver confortavelmente e será posta à disposição da 

Junta de Freguesia de Avanca”, para que seja atribuída, endereçando o convite 

para que no dia vinte e cinco do corrente mês e ano, pelas dezasseis horas, este 

Executivo ali compareça a fim de verificar e visitar as obras que estarão 

concluídas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento escrito, trazia no seu verso, três fotografias da referida habitação. 

Uma reportada a antes de ter sido intervencionada – Dezembro de dois mil e 

onze e duas a ilustrar dois planos da habitação já concluída e pintada a 

reportarem-se a Outubro do corrente ano. ---------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento, congratulam-se com a informação 

prestada, ficando decidido que todos vão desenvolver esforços para estarem 

presentes e verificarem as condições de mais esta habitação social da 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escola EB 2,3 Professor Doutor Egas Moniz – Convite para Comemoração “25 

anos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite endereçado a este Executivo 

pela Direção do Agrupamento de Escolas de Avanca para “a festa de 

comemoração dos 25 anos” a realizar na Escola Professor Doutor Egas Moniz, 

no dia dezassete do corrente mês e ano com início às dez horas e quarenta e 

cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que o Senhor Presidente por 

motivo de agenda, não poderá estar presente, foi decido por unanimidade que 

irá representar o Executivo, o Secretário Senhor José Borges.------------------------- 

Cerciesta – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Estarreja, C.R.L. – Apelo – Mensagem. --------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o apelo-mensagem, datado de quatro de 

Outubro do corrente ano, recebido da Cooperativa em título, cujo assunto 

principal, se refere ao facto daquela Instituição ter cerca de sessenta utentes e 

não poder receber mais, por não dispor de meios necessários para dar um 

adequado atendimento, solicitando por isso ajuda a esta Junta de Freguesia. --- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo oportunamente tomar uma 

decisão quanto à atribuição de uma verba para ajuda. ----------------------------------- 

Liberty Seguros – Freguesia de Avanca Distinta com a Estrela de Ouro. ----------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes a placa oferecida a esta Junta, 

pela companhia de seguros em título, a qual apresenta a inscrição: “Liberty Star 

2011” e o texto: “ FREGUESIA DE AVANCA Empresa distinguida com Estrela 

de Ouro Liberty Seguros pelas suas práticas de segurança e cultura de 

prevenção de sinistros”, rubricada pelo Presidente e Director comercial, José 

António de Sousa e Rogério Bicho respectivamente. ------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que a referida placa seja 

exposta em local visível. -------------------------------------------------------------------------- 

Email/Convite da Anafre – Conferência Internacional “A REFORMA DO 

ESTADO E A FREGUESIA”. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da ANAFRE, o qual faz  

convite a este Executivo para estar presente no dia vinte e sete do corrente mês 

e ano a partir das nove horas e trinta minutos, no Teatro Aveirense, em Aveiro, 

para tomar parte na conferência Internacional “ A REFORMA DO ESTADO E A 

FREGUESIA”. Em anexo ao email/convite, foi recebido programa do evento. ---- 
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Os presentes tomaram conhecimento e sendo que para esta data, há já 

compromissos assumidos, vão ver da possibilidade de fazer representar o 

Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liga Portuguesa CONTRA O CANCRO – Núcleo Regional do Centro – Pedido 

Colaboração para Afixação de Cartazes. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício da Liga em título, datado de oito 

do corrente mês e ano, no qual é solicitado a colaboração e afixação dos 

cartazes e distribuição dos folhetos enviados.----------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram anuir ao 

solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido Escrito Apresentado por Sónia Graça Batista Pereia – Travessa da Breja 

– Avanca. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a carta recebida da cidadã 

em título, (sem data) que fora dirigida ao Senhor presidente e na qual solicita “ 

auxílio para o procedimento do alcatroamento da Travessa da Breja” – Avanca, 

apresentando como argumentos, o facto de em dias  de vento seus filhos não 

poderem brincar no pátio de sua casa devido ao pó e por sempre que tira o seu  

carro da garagem o mesmo bater “em baixo”, devido às chuvas terem arrastado 

a areia e ficar a rua (Travessa) num nível bastante mais baixo. ----------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, bem entendendo os argumentos da 

Senhora peticionária, contudo e por o alcatroamento da referida Travessa não 

estar ao alcance deste Executivo, decidiram enviar o pedido à Câmara Municipal 

de Estarreja. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 uma hora 

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. ----------------------------------------- 

 


