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-------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E TRÊS---------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. ----- 

No dia vinte de Novembro 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 do vogal, Senhor Jacinto Álvaro 

Rodrigues e da técnica superior desta Junta, Doutora Helena Coelho. -------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência nesta reunião do Vogal Senhor Luís 

Manuel Gonçalves dos Santos, por motivos de ordem profissional.------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 

PROPOSTA DE (1ª) ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE DOIS MIL E DOZE. --- 

O Senhor Presidente apresentou, leu e colocou aos presentes para votação, a 

proposta à primeira alteração ao Orçamento de dois mil e doze, referindo que  
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são pequenos e insignificantes os ajustamentos a fazer e que estes se devem a 

motivos imprevistos. Referiu ainda, que a alteração incide principalmente sobre 

a deslocação de verbas das rúbricas relativas ao cemitério, por não terem sido 

feitas as obras inicialmente previstas e ao programa ocupacional.-------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram detalhadamente a proposta e 

colocada a votação foi aprovada por unanimidade, a qual será de seguida 

assinada pelo Executivo para validação.------------------------------------------------------ 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA “OPÇÃO DO PLANO E ORÇAMENTO 

PARA 2013”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à disposição dos presentes a “ Opção do Plano e 

Orçamento para 2013”, dando explicações pormenorizadas sobre o seu 

conteúdo e objectivo, remetendo tudo que acabou de transmitir para a descrição 

do plano e orçamento descrito. ------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram em pormenor o referido 

documento, o qual foi colocado a votação sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes decidiram também, que a “Opção do Plano e Orçamento para 

2013” seja remetido à próxima Assembleia de Freguesia, para discussão e 

aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE – ENVIO DE EMAIL VEREADOR 

FREGUESIAS C/INFORMAÇÃO/PEDIDO INTERVENÇÃO URBANIZAÇÃO 

QUINTA OUEIRO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que em nome do Executivo, em 

dezasseis do corrente mês e ano, enviou email, ao Vereador das Freguesias, 

Doutor Diamantino Sabina, informando-o dos trabalhos de limpeza que estão a 

decorrer na referida Urbanização, bem como do bom ritmo com que estão a  
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decorrer, sugerindo ao Senhor Vereador, que seja oportunamente aplicado 

herbicida nos espaços já limpos, para evitar que as ervas voltem a crescer. Mais 

informou, que verificou o estado degradado em que estão a ficar os passeios, 

devido ao frequente estacionamento de camiões, solicitando também por isto 

que seja solicitada a colaboração e intervenção da GNR, no sentido de se evitar 

mais danos nos passeios. Refere ainda, que os arruamentos da referida 

Urbanização têm colocada sinalização vertical de proibição de circulação de 

veículos pesados.------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, manifestando total apoio ao conteúdo do 

email endereçado pelo Senhor Presidente ao Doutor Diamantino Sabina.---------- 

PEDIDO EDP PARA COLOCAÇÃO POSTE CIMENTO SUPORTE LINHA ALTA 

TENSÃO – JUNTO RIO GONDE À E.N.109. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente recordou aos presentes o pedido feito em Maio do corrente 

ano a esta Junta de Freguesia, pelo Senhor Cândido Correia Saraiva, o qual em 

representação da EDP, solicitou autorização para colocar junto ao rio Gonde e 

monumento ao Imaculado Coração de Jesus – Avanca, um poste de cimento 

para suportar a linha de alta tensão. Mais informou, que está prevista uma 

reunião para o dia vinte e três do corrente mês com um representante da EDP 

para ser melhor analisado e discutido o assunto e posteriormente ser tomada 

uma decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FÉRIAS DA TÉCNICA SUPERIOR DESTA JUNTA HELENA COELHO. ------------  

Considerando o facto da funcionária Carminda Venâncio ter vindo a prolongar a 

baixa médica em que se encontra, o facto da técnica superior Helena Coelho 

não ter gozado ainda todos os dias de férias a que tem direito este ano e a 

necessidade desta Junta de Freguesia funcionar com regularidade, o Senhor  
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Presidente, depois de ter recebido o acordo de Helena Coelho, em renunciar a 

quinze dias do período das suas férias relativas ao corrente ano, coloca aos 

presentes a proposta para que seja paga à técnica superior Helena Coelho, a 

importância correspondente a quinze dias de férias, que ela, voluntariamente 

renuncia gozar, acrescidos dos correspondentes subsídios diários de 

alimentação, permitindo desta forma que os serviços de secretaria desta Junta 

de freguesia funcionem dentro da normalidade, ou seja não tenham de encerrar 

por alguns dias.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram e debateram o assunto apresentado e não sendo 

desejável que os serviços de secretaria encerrem por falta de funcionário, 

decidiram por unanimidade e de acordo com a vontade expressa apresentada 

ao Executivo pela Helena Coelho, proceder ao pagamento dos quinze dias de 

férias que a funcionária prescindiu, bem como ao subsídio de alimentação a que 

terá direito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

REUNIÃO SOBRE ESTADO CONSERVAÇÃO EDIFÍCIO EX COOPERATIVA 

DE AVANCA ENTRE REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL 

ESTARREJA LOUROCOOPE E JUNTA FREGUESIA AVANCA.---------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que está agendada para o dia vinte 

e três do corrente mês e ano, pelas onze horas, uma reunião no edifício da ex-

cooperativa de Avanca, agora propriedade da Lourocoope, sito na rua Júlio 

Narciso Neves – Avanca (E.N.109), sobre o estado degradado em que se 

apresenta o edifício, bem como o seu abandono, entre representantes da 

Câmara Municipal de Estarreja, da Cooperativa Lourocoope-Lourosa e o Senhor 

Presidente em representação deste Executivo. ---------------------------------------------

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

REENCAMINHAMENTO (C.M. ESTARREJA) DE FICHA DE PARTICIPAÇÃO 

DE ANA MARIA ESTRELA SANTOS. --------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência da ficha de 

participação apresentada pela Senhora Ana Maria Estrela Santos, nos serviços 

de secretaria desta Junta de Freguesia, endereçou em nome deste Executivo, 

um email ao Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, no qual é 

referido, que tendo-se deslocado ao local indicado na referida ficha de 

participação, (Rua Alto das Cabanas) elementos deste Executivo, verificaram 

que não houve por parte da Câmara Municipal de Estarreja, nem por parte desta 

Junta de Freguesia, qualquer recente intervenção no pinhal a aludido na 

participação, mas que efectivamente o muro em tijolo, devido aos vários anos 

que terá de construção, se encontra bastante degradado. Mais consta e foi 

referido no email, que não tem este Executivo conhecimento que esteja prevista 

qualquer intervenção de alargamento da Rua Alto das Cabanas, naquele local e 

que sendo pretendido vedar a propriedade com pilaretes de cimento e arame, 

com isenção de licenciamento, deve ser tido em conta o alinhamento existente, 

bem como o parecer da Câmara Municipal de Estarreja, visto que este Executivo 

nada pode fazer, a não ser deslocar-se ao local e acompanhar o caso, bem 

como fornecer mais pormenores e esclarecimentos, caso venham a ser 

solicitados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e corroboram em tudo o que é referido no 

referido email. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

REENCAMINHAMENTO (C.M.ESTARREJA) DE FICHA DE PARTICIPAÇÃO DE 

MARIA AMÉLIA MATOS DIAS TEIXEIRA. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação apresentada nos 

serviços de secretaria desta Junta de Freguesia pela cidadã identificada em 

título, residente na rua da Liberdade número cinquenta e dois em Avanca, na 

qual referia que a árvore colocada no passeio público da referida rua da 

Liberdade e junto ao muro da sua residência, a qual, devido ao seu porte e  
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crescimento, está a provocar danos no muro e gradeamento do mesmo e 

também a danificar o passeio existente onde se encontra integrada a árvore, 

solicitando por isto, intervenção no sentido de ser conseguida uma solução que 

cesse os danos e consequentes prejuízo. ---------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram remeter a participação ao 

Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, por entenderem não ter 

este Executivo competência para solucionar o caso apresentado.---------------------  

PROPOSTA PARA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA – CENTRO CÍVICO DA VILA. ---- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes para apreciação e decisão, a 

proposta que foi solicitada à empresa Nuvem Luminosa – Válega – Ovar que 

apresentava o orçamento de dois mil euros, acrescidos da taxa de IVA em vigor, 

para colocação da iluminação natalícia no centro cívico da Vila.----------------------- 

Os presentes analisaram a proposta e unanimemente cientes das dificuldades 

que se fazem sentir a nível de tesouraria, são também todos da opinião, que 

embora reduzindo custos relativamente à mesma, se deve à semelhança dos 

anos anteriores proceder também este ano, à iluminação de Natal, tendo como 

principais objectivos, animar o comércio local e cumprir uma já longa tradição, 

votando por unanimidade a proposta apresentada. ---------------------------------------  

PEDIDO DE MOBILIDADE INTERNA DE PESSOAL NÃO DOCENTE 

APRESENTADO PELO FUNCIONÁRIO PEDRO PAULO BASTOS RODRIGUES 

SILVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta apresentada e dirigida ao Senhor 

Presidente, pelo funcionário em título, datada de vinte e dois de Outubro do 

corrente ano, mas entregue nos serviços de secretaria desta Junta, em vinte de 

Novembro do corrente ano, na qual solicita e requer autorização de mobilidade 

para o Agrupamento Vertical de Escolas de Loureiro. ------------------------------------  
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Juntamente com a referida carta, foi recebida para conhecimento deste 

Executivo, cópia da carta enviada pelo funcionário ao Director Regional de 

Educação do Norte - Divisão de Recursos Humanos, sita no Porto. ------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e recordam que já na Acta anterior consta 

um pedido formulado pelo mesmo funcionário, o qual mereceu por parte do 

Executivo a mesma decisão que agora é também por unanimidade tomada, ou 

seja, anuir ao solicitado, aguardando-se contudo que a Direcção Regional de 

Educação do Norte pronuncie e informe a sua decisão sobre o assunto.------------ 

Mais se decidiu, que seja o funcionário informado por escrito da presente 

decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FUNCIONAMENTO DO CHAFARIZ EM PERÍODO NOCTURNO 

S/ILUMINAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que tendo sido observado pelo 

Executivo que o chafariz situado na Praça Júlio Neves (junto ao edifício desta 

Junta) funciona durante a noite sem iluminação, (por se encontrar avariada) 

dirigiu em seis de Novembro um email à DOM (Departamento de Obras 

Municipais) da Câmara Municipal de Estarreja, com informação ao Vereador das 

Freguesias Doutor Diamantino Sabina, dando conhecimento de que o referido 

chafariz se encontra desligado durante o dia (por opção e economia) e que 

funciona algumas horas após o cair da noite, mas sem iluminação, facto que lhe 

retira “brilho”, sugerindo que o mesmo, passasse a ser comandado 

manualmente a partir do edifício sede desta Junta, ou de outro ponto, ou passe 

a funcionar aos fins-de-semana no período da noite, mas com a iluminação que 

lhe é própria e o torna mais apreciado.-------------------------------------------------------- 

Em resposta, refere o Senhor Presidente, foi recebido um email, que leu aos 

presentes e que sobre o assunto refere, que o “programa, o relógio das fontes e 

a respectiva iluminação para funcionar entre as 18h e as 22h, todos os dias (a  
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fonte convém funcionar todos os dias) e para ser estudada a hipótese do mesmo 

ser comandado a partir da Junta.---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão estudar o assunto. ----------------------- 

MAU ESTADO DO PISO DO ESPAÇO PÚBLICO JUNTO AOS 

RESTAURANTES “O MOISÉS DOS LEITÕES” E “RESTAURANTE HUILA” – 

AVANCA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido, com origem 

“<forno.palacio@sapo.pt>", o qual se na integra se transcreve: “venho por este 

meio informar para analisar o parque na rua padre António maria de pinho junto 

ao restaurante Moisés dos Leitões e restaurante Huíla visto não pare-se um 

parque mas sim um lago já vai sendo tempo de colocar um pouco de alcatrão”. 

Com o referido email foram também recebidas três fotografias que ilustravam a 

irregularidade do piso e várias poças de água existentes no espaço público 

situado entre a Estrada Nacional número cento e nove e os dois restaurantes 

identificados em título.------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento do conteúdo do email, bem como das 

fotografias e sendo que este assunto já é de há bastante tempo do 

conhecimento deste Executivo e que a sua solução não depende 

fundamentalmente deste Órgão, os presentes decidiram por unanimidade 

reencaminhar o email, bem como as três fotos, ao Vereador das Freguesias,  

Doutor Diamantino Sabina, na esperança de que em breve seja conseguida uma 

solução que minimize e vá ao encontro da reivindicação apresentada, 

melhorando aquele espaço e proporcionando melhores condições aos dois 

espaços comercias e seus utentes.------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA PARA PEQUENA REPARAÇÂO/MELHORAMENTO 

EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA. ---------------------- 
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O Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta para pequenas 

reparações de equipamento/mobiliário a levar a cabo no edifício sede desta 

Junta, pela firma “Cozinhas Província”, bem como a execução de um pequeno 

móvel em madeira, para arrumos de utensílios de limpeza e outros. ----------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e percebendo a necessidade e urgência 

em fazer as referidas reparações, bem como na aquisição do móvel, decidiram 

por unanimidade solicitar à “Cozinhas Província” a execução dos trabalhos. ------ 

PRÉMIO DOUTOR ANTÓNIO DUARTE OLIVEIRA. -------------------------------------- 

O Senhor Presidente tendo em consideração o Regulamento e a atribuição do 

Prémio Doutor António Duarte Oliveira, ao melhor aluno do ano lectivo 

2011/2012 da Escola Professor Doutor Egas Moniz – Avanca e o facto de até à 

presente data não ter tido qualquer informação sobre o assunto, vem propor aos 

presentes que este Executivo solicite à referida escola informação, para que 

numa data próxima e muito provavelmente integrada numa festa/manifestação 

natalícia, seja entregue ao aluno distinguido, o prémio monetário de acordo com 

o estabelecido pelo referido regulamento.----------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento, ficando por unanimidade decido que o 

secretário, Senhor José Borges, solicite em nome do Executivo a informação e 

indicação do aluno distinguido. ------------------------------------------------------------------  

CEIA DE NATAL 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente solicitou aos presentes que se pronunciassem sobre se 

devia ou não agendar este ano, a tradicional CEIA DE NATAL, na qual têm 

participado o Executivo, a Assembleia de Freguesia e funcionários desta Junta, 

bem como de seus familiares. ------------------------------------------------------------------- 

Os presentes ponderaram sobre o assunto e por unanimidade decidiram que se 

realize a -Ceia de Natal, no dia vinte de Dezembro do corrente ano no  
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Restaurante N`gola em Avanca, estabelecendo como inscrição para a referida 

Ceia com a comparticipação no valor de dez euros. -------------------------------------- 

CABAZ DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS DESTA JUNTA. ---------------------------- 

O Senhor Presidente tendo em consideração a actual situação socioeconómica 

e o hábito criado por esta Junta de Freguesia, colocou à consideração dos 

presentes, se este ano em véspera de Natal se deveria ou não, oferecer aos 

colaboradores desta Junta de Freguesia o tradicional cabaz de Natal. -------------- 

Os presentes analisaram o assunto colocado, bem como a actual situação 

económica e entenderam por unanimidade oferecer também este ano, aos 

colaborardes desta Junta um cabaz de Natal, mas de valor mais reduzido, em 

relação ao do ano anterior. ----------------------------------------------------------------------- 

LEMBRANÇAS DE NATAL. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente considerando a proximidade do Natal e a tradição que se 

tem vindo a impor, apresentou aos presentes a proposta para a aquisição por 

parte deste Executivo de quarenta guarda chuvas com o logotipo da Junta de 

Freguesia, com o objectivo de serem oferecidos em véspera de Natal a 

colaboradores e instituições. --------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que sejam 

adquiridos para o objectivo proposto, os referidos guarda-chuvas. ------------------- 

PRESENÇA DO SENHOR PRESIDENTE “NO Nº 6 DE TERRAS DE ANTUÃ – 

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DO CONCELHO”. ---------------------------------------------- 

Na sequência do convite formulado a este Executivo, o Senhor Presidente 

informou os presentes que no dia dezassete do corrente mês e ano, pelas 

dezassete horas, no Salão Nobre do Edifício da Câmara Municipal de Estarreja, 

representou este Executivo no lançamento do número “6 de Terras de Antuã – 

Histórias e Memórias do Concelho” informando os presentes do modo como 

decorreu o evento.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

– Subunidade Administrativa de Obras Municipais – Estudo Traçado Rua S. 

Salvador.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (9619 de 5-11-2012) que em 

anexo trazia “o estudo do traçado da rua S. Salvador, bem como informação 

técnica que recaiu sobre o assunto” e solicitava a este Executivo, informação 

sobre o que for tido por conveniente. –-------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente esclarece que o estudo apresentado diz respeito à rua S. 

Salvador, dentre a Estrada Nacional número cento e nove, até ao logradouro da 

Capela S. Salvador. -------------------------------------------------------------------------------- 

Recorda ainda o Senhor Presidente, que o estudo agora fornecido é baseado no 

pedido formulado por este Executivo, que teve em consideração o pedido do 

proprietário abrangido pelo corte, que pretendia reparar o muro que se encontra 

em más condições.---------------------------------------------------------------------------------- 

Refere ainda o Senhor Presidente, que o estudo, embora contemple um corte 

para Sul, no sentido nascente, no momento está fora de hipótese, face às 

construções existentes e que o traçado então sugerido e solicitado pelo 

Executivo, não pretendia ser tão arrojado, pois este para além do alargamento 

da faixa de rodagem, também contempla um passeio.------------------------------------ 

Em face à dimensão da obra, o Senhor Presidente propõe aos presentes o 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º- Contactar o proprietário do prédio, no sentido de averiguar se está na 

disposição de ceder ao domínio público, a área preconizada no estudo agora 

apresentado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2º- Em caso afirmativo, obter orçamento que quantifique os custos da mesma 

obra e após estes trâmites encetar conversações com a Câmara Municipal de 

Estarreja, com a finalidade de a mesma os concretizar. No entanto, acrescenta o 

Senhor Presidente, poderão surgir outras soluções.--------------------------------------- 

Os presentes concordaram por unanimidade com o sugerido pelo Senhor 

Presidente, decidindo colaborar na obtenção de resultados sobre a proposta 

apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão Administrativa e Jurídica- Subunidade 

de Taxas, Licenças, Mercados e Metrologia. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes, o ofício (9549 de 12-11-2012) da 

subunidade em título, o qual trazia em anexo Editais sobre a “Atualização dos 

valores previstos na Tabela Geral de Taxas, Licenças e Outras receitas” e 

solicitava que fossem afixados na sede do edifício desta Junta e enviada 

certidão comprovativa da afixação dos mesmos. Em anexo ao mesmo ofício, 

foram também recebidos o “Projecto de Regulamento do Mercado Municipal de 

Estarreja” e “Projeto de Regulamento Municipal das Feitas de Estarreja”, que o 

Senhor Presidente colocou à disposição dos presentes para leitura, análise e 

consulta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram dar cumprimento ao 

solicitado, ou seja mandar afixar os Editais e disso exarar certidão e enviá-la à 

Subunidade remetente.---------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social – Sector 

de Gestão dos Equipamentos Educativos. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (9503 de 12/11/2012), recebido 

do Sector em título, o qual trazia em anexo “Edital relativo ao prazo para 

apresentação das candidaturas referentes ao ano lectivo 2012/2013, para  
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atribuição de Bolsas de Estudo o Ensino Superior” e solicitava a sua afixação na 

sede desta Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade anuir ao 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Planeamento e Urbanismo – Sector 

de Planeamento Urbanístico – Convite para a Reunião/Apresentação 

Diagnostico “Rampa”. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presente o conteúdo do ofício (9558 de 2012-11-

13) recebido do Sector em título, o qual indicava ter sido este Executivo eleito 

como indispensável a integrar o Conselho Consultivo do RAMPA e neste âmbito, 

fazia o convite, para participar na reunião a realizar no dia vinte e um do corrente 

mês e ano, pelas catorze horas e trinta minutos, no Auditório da Biblioteca 

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

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram, que em 

representação do Executivo, irá estar na referida reunião o Secretário, Senhor 

José Borges. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Equipamento e Vias – Subunidade 

de Administração de Obras Municipais – Atribuição número 9 de Polícia à 

Casa Ex -Ferroviários – Beco dos Ferroviários – Avanca.------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Divisão em título, a 

qual em resposta ao requerimento formulado por este Executivo aquela Divisão, 

informava que foi atribuído o número nove à Casa dos Ex Ferroviários, sita no 

Beco dos Ferroviários-Avanca.-------------------------------------------------------------------

Esclarece ainda o Senhor Presidente, que tratando-se de três frações, ficará 

com o número nove, a fração central, com o número nove-A, a fração esquerda 

e com o número nove B, a fração direita. ----------------------------------------------------- 

 



Página 14 de 23 

 

 

 

 

 

Os presentes tomaram conhecimento e com o objectivo de ser dado 

cumprimento ao Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Prédio, 

o Senhor Presidente solicitou ao tesoureiro, Senhor José Guimarães, que 

adquirisse os respectivos números em azulejo e os a mandasse colocar com a 

brevidade possível, nas correspondentes frações.----------------------------------------- 

O Tesoureiro, Senhor José Guimarães, anuiu voluntaria e espontaneamente ao 

solicitado pelo Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Convite Lançamento do Livro de Poesia 

“Versos que vão no Vento” .---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite recebido da Câmara 

Municipal de Estarreja, no qual o Presidente daquela edilidade, Doutor José 

Eduardo de Matos, convida para o lançamento do livro de poesia “Versos que 

vão no Vento”, de José Martins da Silva, “inserido nas comemorações dos 50 

anos de laboração da CIRES, no dia 23 Novembro, sexta feira pelas 21h30, na 

Biblioteca Municipal.”------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de fazer 

representar o Executivo no evento. ------------------------------------------------------------  

Agrupamento Escuteiros 402 – Avanca – pedido cedência espaço – Ex-Escola 

Água Levada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Agrupamento em 

título, no qual é solicitado espaço no edifício da ex-escola de Água Levada, para 

ali o Agrupamento em título realizar uma actividade, nos dias nove e dez do 

corrente mês de Novembro.----------------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que em devido tempo, por acordo 

do Executivo foi autorizada a cedência do espaço solicitado, é agora e nesta 

reunião, ratificada por unanimidade a decisão anteriormente tomada.----------------  
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Hospitais da Universidade de Coimbra – Serviço de Sangue e Medicina 

Transfusional – SSMT. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido dos Serviços em título, 

o qual solicitava a divulgação do programa recebido em anexo, que consiste em 

levar a efeito uma recolha de sangue, no dia dois de Dezembro do corrente ano, 

no período das nove às doze horas e trinta minutos, no Salão Paroquial de 

Avanca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade afixar o 

cartaz informativo da recolha, em local apropriado para o efeito, no exterior do 

edifício sede desta Junta.-------------------------------------------------------------------------- 

ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense – Oferta a esta Junta de 

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

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (1470 de 05-11-2012) da 

Associação em título, o qual fazia referência à oferta por aquela Associação a 

esta Junta de Freguesia do seguinte: vinte e cinco caixas de mosaico quadrado 

com dimensões de trinta e três centímetros, no total de trinta e dois metros e 

cinquenta centímetros e de três lavatórios com respectivas colunas e duas 

sanitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, realçando e agradecendo o gesto da 

ASE, confirmando ter já sido recebido todo o material cerâmico mencionado na 

referida carta, que entretanto foi já gratuitamente entregue a famílias 

carenciadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais foi decido, fazer um agradecimento por escrito à ASE. ---------------------------- 

Agrupamento de Escolas de Loureiro – Informação de Pedido Mobilidade entre 

Órgãos e Serviços Apresentado por Pedro Paulo Bastos Rodrigues a Silva. ------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do Agrupamento de 

Escolas referido em título, (datada de 14/11/2012) a qual informa, que “em 18 de  
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Setembro de 2012, pelo ofício n.º 232, foi remetido à Direção Regional de 

Educação do Norte o pedido de mobilidade interposto pelo Assistente 

Operacional, Pedro Paulo Bastos Rodrigues da Silva”.----------------------------------- 

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

Núcleo Sportinguista – concelho de Estarreja. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do Núcleo em título, a 

qual fazia a este Executivo o convite para estar representado na Ceia de Natal 

que aquele Núcleo vai levar a efeito no dia oito de Dezembro do corrente ano, 

pelas vinte horas, no restaurante N’gola em Avanca. ------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e honrados com o convite decidiram por 

unanimidade que o Executivo se faria representar pelo Vogal, Senhor Jacinto 

Álvaro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOT’PRO - Ponto Situação Sítio (Página Internet) Junta Freguesia Avanca. ------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo da carta recebida da 

empresa em título, a qual dava informação sobre “o ponto da situação” em que 

se encontrava o sítio (página internet) desta Junta. --------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a informação fornecida e por 

unanimidade decidiram verificar oportunamente e individualmente o referido 

sítio, a fim de melhor se inteirarem do conteúdo do mesmo e marcar 

posteriormente uma reunião com os seus responsáveis, para que em conjunto 

seja tomada a decisão final. --------------------------------------------------------------------- 

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

Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número Quinze do Canteiro Número 

Três. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou, que o coval número quinze do canteiro número três, 

registado em nome de João Dias Nunes, passe por seu óbito a pertencer aos 

seus legítimos herdeiros; Nelson Manuel Martins Nunes, casado, titular do  
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Bilhete de Identidade número dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, 

oitocentos e noventa e seis, com NIF cento e trinta e um milhões, trezentos e 

sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis, residente na rua da 

Constituição, número dois mil cento e vinte e sete, sexto andar esquerdo, frente 

cidade do Porto; ------------------------------------------------------------------------------------ 

João António Martins Nunes, casado, titular do Bilhete de Identidade número 

dois milhões setecentos e treze, trezentos e vinte e um, com NIF cento e trinta e 

um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e três, residente na rua 

Alberto Serpa, número cento e cinquenta, cidade do Porto; ---------------------------- 

Maria Cecília Martins Nunes, casada, titular do Bilhete de Identidade número um 

milhão, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e dois, com NIF 

cento e trinta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte, 

residente na rua Pedro Escobar número noventa, quatro andar esquerdo, cidade 

do Porto; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Margarida Martins Nunes Manuel, viúva, titular do Bilhete de Identidade 

número oitocentos e trinta e nove mil e sete, com NIF cento e cinquenta e cinco 

milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e catorze, residente na rua 

Marechal Saldanha número novecentos e trinta e seis, cidade do Porto; ----------- 

Maria Fernanda Martins Nunes solteira, titilar do Bilhete de Identidade número 

um milhão novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco, com  

NIF cento e trinta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e 

onze, residente na rua Esplanada do Castelo número noventa e oito, quarto 

andar, cidade do Porto; ---------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Ivone Martins Nunes Solteira, titular do Cartão de Cidadão número 

novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco, com NIF cento e 

quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta  
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e um, residente na rua João Rodrigues Cabrilho, número oitenta e seis, cidade 

do Porto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de 

Freguesia, com a identificação de todos os herdeiros/titulares, denomina-se 

“Alvará – Averbamento de 20/11/2012”-------------------------------------------------------- 

Os documentos apresentados e que deram origem à presente deliberação, 

(declaração representantes/herdeiros Família João Dias Nunes) ficam 

arquivados na pasta de cemitério, coval número quinze do canteiro número três.  

Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número Dezasseis do Canteiro 

Número Três. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou, que o coval número dezasseis do canteiro número três, 

registado em nome de João Dias Nunes, passe por seu óbito a pertencer aos 

seus legítimos herdeiros; Nelson Manuel Martins Nunes, casado, titular do 

Bilhete de Identidade número dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, 

oitocentos e noventa e seis, com NIF cento e trinta e um milhões, trezentos e 

sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis, residente na rua da 

Constituição, número dois mil cento e vinte e sete, sexto andar esquerdo, frente 

cidade do Porto; ------------------------------------------------------------------------------------- 

João António Martins Nunes, casado, titular do Bilhete de Identidade número 

dois milhões setecentos e treze, trezentos e vinte e um, com NIF cento e trinta e  

um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e três, residente na rua 

Alberto Serpa, número cento e cinquenta, cidade do Porto; ---------------------------- 

Maria Cecília Martins Nunes, casada, titular do Bilhete de Identidade número um 

milhão, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e dois, com NIF 

cento e trinta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte, 

residente na rua Pedro Escobar número noventa, quatro andar esquerdo, cidade 

do Porto; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Maria Margarida Martins Nunes Manuel, viúva, titular do Bilhete de Identidade 

número oitocentos e trinta e nove mil e sete, com NIF cento e cinquenta e cinco 

milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e catorze, residente na rua 

Marechal Saldanha número novecentos e trinta e seis, cidade do Porto; ----------- 

Maria Fernanda Martins Nunes solteira, titilar do Bilhete de Identidade número 

um milhão novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco, com 

NIF cento e trinta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e 

onze, residente na rua Esplanada do Castelo número noventa e oito, quarto 

andar, cidade do Porto; ---------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Ivone Martins Nunes Solteira, titular do Cartão de Cidadão número 

novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco, com NIF cento e 

quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta 

e um, residente na rua João Rodrigues Cabrilho, número oitenta e seis, cidade 

do Porto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de 

Freguesia, com a identificação de todos os herdeiros/titulares, denomina-se 

“Alvará – Averbamento de 20/11/2012”-------------------------------------------------------- 

Os documentos apresentados e que deram origem à presente deliberação, 

(declaração representantes/herdeiros Família João Dias Nunes) ficam 

arquivados na pasta de cemitério, coval número dezasseis do canteiro número 

três. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número Dezassete do Canteiro 

Número Três. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou, que o coval número dezassete do canteiro número três, 

registado em nome de João Dias Nunes, passe por seu óbito a pertencer aos 

seus legítimos herdeiros; Nelson Manuel Martins Nunes, casado, titular do 

Bilhete de Identidade número dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil,  
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oitocentos e noventa e seis, com NIF cento e trinta e um milhões, trezentos e 

sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis, residente na rua da 

Constituição, número dois mil cento e vinte e sete, sexto andar esquerdo, frente 

cidade do Porto; ------------------------------------------------------------------------------------- 

João António Martins Nunes, casado, titular do Bilhete de Identidade número 

dois milhões setecentos e treze, trezentos e vinte e um, com NIF cento e trinta e 

um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e três, residente na rua 

Alberto Serpa, número cento e cinquenta, cidade do Porto; ---------------------------- 

Maria Cecília Martins Nunes, casada, titular do Bilhete de Identidade número um 

milhão, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e oitenta e dois, com NIF 

cento e trinta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte, 

residente na rua Pedro Escobar número noventa, quatro andar esquerdo, cidade 

do Porto; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Margarida Martins Nunes Manuel, viúva, titular do Bilhete de Identidade 

número oitocentos e trinta e nove mil e sete, com NIF cento e cinquenta e cinco 

milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e catorze, residente na rua 

Marechal Saldanha número novecentos e trinta e seis, cidade do Porto; ----------- 

Maria Fernanda Martins Nunes solteira, titilar do Bilhete de Identidade número 

um milhão novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco, com 

NIF cento e trinta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e 

onze, residente na rua Esplanada do Castelo número noventa e oito, quarto 

andar, cidade do Porto; ---------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Ivone Martins Nunes Solteira, titular do Cartão de Cidadão número 

novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco, com NIF cento e 

quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta 

e um, residente na rua João Rodrigues Cabrilho, número oitenta e seis, cidade 

do Porto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de 

Freguesia, com a identificação de todos os herdeiros/titulares, denomina-se 

“Alvará – Averbamento de 20/11/2012”--------------------------------------------------------

Os documentos apresentados e que deram origem à presente deliberação, 

(declaração representantes/herdeiros Família João Dias Nunes) ficam 

arquivados na pasta de cemitério, coval número dezassete do canteiro número 

três. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número Três do Canteiro Número 

Sete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou, que o coval número três do canteiro número sete, 

registado em nome de Joaquim Emílio Rosado, passe por doação a pertencer a;  

Edite da Ascensão da Silva Almeida, viúva, titular do Bilhete de Identidade 

número cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e 

nove, com NIF cento e setenta e dois milhões, vinte e seis mil e vinte e quatro, 

residente na rua Armando Marques Brandão, número cento e trinta e seis – 

Avanca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de 

Freguesia, com a identificação do actual titular, denomina-se “Alvará – 

Averbamento de 20/11/2012”--------------------------------------------------------------------- 

Os documentos apresentados, bem como cópia do Edital produzido por esta 

Junta de Freguesia, datado de dezassete de Agosto do corrente ano de dois mil 

e doze, que foi afixado e publicado no “Jornal de Estarreja” e Jornal “ Notícias de 

Avanca”, ficam arquivados na pasta do cemitério, coval número três do canteiro 

número sete. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número Vinte e Sete do Canteiro 

Número Dois. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Executivo deliberou, que o coval número vinte e sete do canteiro número dois, 

registado em nome de Marcelina Fernandes de Matos Lopes, passe a pertencer 

por doação a; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

José Augusto Oliveira da Silva, titular do Cartão de Cidadão número cinco 

milhões, duzentos e doze, novecentos e cinco, com NIF cento e setenta e um  

milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta, casado com Maria da 

Conceição dos Santos Bastos, residente na rua Carlos Alberto Santos/Soldado 

Comando, número quinze – Avanca. ---------------------------------------------------------- 

O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de 

Freguesia, com a identificação da actual titular, denomina-se “Alvará – 

Averbamento de 20/11/2012”--------------------------------------------------------------------- 

Os documentos apresentados, que deram origem à presente deliberação, ficam 

arquivados na pasta do cemitério, coval vinte e sete do canteiro número sete.---- 

Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número Oitenta e Três do Canteiro 

Número Dois. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou, que o coval número oitenta e três do canteiro número 

dois, registado em nome de Manuel Bastos, passe por doação a pertencer a;----- 

Maria Preciosa de Bastos Silva, solteira, titular do Bilhete de Identidade um 

milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e nove, com o NIF cento 

e quarenta e quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e 

quarenta e seis, residente na rua da Congosta número vinte e um – Avanca. -----

O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de 

Freguesia, com a identificação da actual titular, denomina-se “ Alvará – 

Averbamento de 20/11/2012”. ------------------------------------------------------------------ 

Os documentos apresentados (Declaração de Doação de Sepultura), ficam 

arquivados na pasta do cemitério, coval número oitenta e três do canteiro 

número dois. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 zero horas 

e cinco 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. ----------------------------------------- 


