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--------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E QUATRO---------------------- 

-REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. - 

No dia quatro de Dezembro de dois mil e doze, nesta Vila de Avanca, no Edifício 

Sede da Junta de Freguesia, pelas catorze 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 Guimarães, Tesoureiro e dos Vogais, Senhor Luís Manuel Gonçalves 

dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues e da técnica superior desta 

Junta, Doutora Helena Coelho. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente justificou a antecipação da hora desta reunião (prevista 

para as 21h30), com o facto de ter sido solicitado por vontade unânime dos 

elementos do Executivo presentes.------------------------------------------------------------- 

Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da 

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente deu início aos trabalhos convidando os presentes para na 

sua viatura particular (carrinha), fazer uma visita a alguns lugares e ruas da 

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

Os presentes aderiram por unanimidade ao convite e todos juntos seguiram na 

carrinha até à rua Submoinhos, onde se encontraram com o Senhor Manuel 

Ferreira Almeida Maia, ali residente, com o propósito de mais 

pormenorizadamente se inteirarem do relatado na participação em que refere 

ter-lhe sido vedado um caminho junto à sua residência, sobre o qual tinha direito 

de utilização, solicitando por isto, a intervenção deste Executivo para face a que 

o confinante com o referido caminho vedou o mesmo não dando (permitindo) 

assim a passagem ao reclamante. Embora haja evidência sobra a existência do 

respectivo caminho, este assunto deve ser resolvido entre as partes, sendo que 

o Senhor Presidente da Junta, vai fazer a mediação entre as partes na 

esperança de conseguir entendimento entre as mesmas e a melhor solução 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida os cinco elementos do Executivo, deslocaram-se no mesmo meio 

de transporte à rua do Coxo e ali chegados, verificaram todos, que a rua se 

encontrava ainda em obras de beneficiação, que na mesma foi instalada rede de 

recolha de águas pluviais e rede pública de abastecimento de água e que parte 

dela já se encontrava em betuminoso.--------------------------------------------------------- 

Mais verificamos a necessidade de repavimentação da Rua limite de Freguesia 

(Rua do Coxo até à escola da “Arrota”, embora do lado de Avanca não existam 

habitações, mas sendo pertinente a repavimentação, ver a possibilidade de 

comparticipação nos trabalhos a executar pela Junta de Freguesia de Loureiro 

este assunto será remetido à Camara Municipal de Estarreja para ver qual o 

seguimento a dar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Regressados ao edifício desta Junta de Freguesia, eram dezasseis horas, todos 

os elementos do Executivo deram continuidade à reunião no edifício sede desta 

Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MELHORAMENTO PAVIMENTO DO PROLONGAMENTO DA RUA DO COXO 

(MEEIRA). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento da visita, o Senhor Presidente informou os presentes que na 

qualidade de Presidente deste Executivo, foi contactado pelo Executivo da Junta 

de Freguesia de Loureiro – Oliveira de Azeméis, que solicitou a conjugação de 

esforços e empenho, entre os dois Executivos, no sentido de aproveitando a 

beneficiação da rua do Coxo que está a decorrer, melhorar também o troço da 

mesma rua virada ao Sul, que se encontra em bastante mau estado. --------------- 

Refere o Senhor Presidente, que a parte da rua a que se refere o Executivo da 

Junta de Loureiro, é meeira, ou seja, do lado nascente pertence à Freguesia de 

Loureiro e do lado Poente pertence à Freguesia de Avanca. ---------------------------

Os presentes tomaram conhecimento e sendo todos da opinião que a rua do 

Coxo devia sofrer melhoramento em toda a sua extensão, decidiram por 

unanimidade colocar o assunto/proposta à Câmara Municipal de Estarreja e 

proceder mediante à informação obtida desta Edilidade. --------------------------------

EDP-COLOCAÇÃO POSTE SUPORTE DA LINHA ALTA TENSÃO EM ESPAÇO 

JUNTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente colocou aos presentes para apreciação o pedido de 

colocação de poste de suporte da linha de alta tensão, em espaço de zona 

verde desta Junta de Freguesia, situado junto ao rio Gonde. --------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o facto e sendo que este 

assunto já fora colocado na reunião anterior deste Executivo, decidiram por 

unanimidade anuir ao solicitado permitindo que o poste/coluna em cimento, seja  
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colocado, mas impondo como condição que a EDP pague por isso a esta Junta 

de Freguesia a importância de mil euros. ---------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÂO PRÉMIO DOUTOR ANTÓNIO DUARTE OLIVEIRA AO MELHOR 

ALUNO ESCOLA PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ - AVANCA – ANO 

LECTIVO 2011/2012 – MARIA BEATRIZ DE JESUS VALENTE DIAS VIEIRA. --- 

O Senhor Presidente informou os presentes que em resposta ao solicitado por 

este Executivo, foram obtidos informação escrita da Escola em título, indicando 

o nome da aluna do nono ano de escolaridade, que obteve melhores resultados 

no ano lectivo 2011/2012, que é; Maria Beatriz de Jesus Valente Dias Vieira, 

residente na rua de Meias número oito – Avanca. ----------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que a 

exemplo dos anos anteriores e dando cumprimento ao instituído no regulamento 

vão atribuir à aluna indicada, um prémio monetário no valor de cento e setenta e 

cinco euros, que será acompanhado de um Diploma evocando a distinção. ------- 

Mais foi decidido pelos presentes, que seja solicitada à Diretora do 

Estabelecimento de Ensino, que indique e determine a data e local onde devem 

ser entregues os prémios, considerando este Executivo que o evento deve não 

só premiar a aluna, mas também incentivar todos os alunos da referida Escola.--  

CANDIDATURAS BOLSAS ESTUDANTES. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que terminado o prazo para a 

entrega das candidaturas, foram recebidas na secretaria desta junta de 

Freguesia cinco candidaturas, as quais irão ser submetidas a apreciação por 

este Executivo. Que para a análise das mesmas vai oportunamente marcar uma 

reunião com o único objectivo de analisar, apreciar e decidir com isenção a 

quem vai a mesma ser atribuída.---------------------------------------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 
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CANDIDATURAS HABITAÇÃO SOCIAL – ASE – RUA AREIA – AVANCA.----- 

O Senhor Presidente lembrou os presentes que terminou o prazo para a 

apresentação das candidaturas à casa/habitação social da ASE, sita na rua da 

Areia – Avanca e que foram cinco os processos de candidatura à referida 

habitação, colocando os mesmos à apreciação e análise dos presentes. ----------- 

Mais referiu o Senhor Presidente, que independentemente da apreciação deste 

Executivo, vai ser agendado oportunamente uma reunião na qual participem os 

parceiros da Rede Social de Freguesia, a fim de serem também por esta Rede, 

analisadas as cinco candidaturas e ser decidida definitivamente a atribuição da 

casa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO – “ARROMBAMENTO” PORTA CASA 

SENHORA PRECIOSA PEREIRA (CAÍDA) – HABITAÇÃO JUNTO FREGUESIA 

RUA CAÇADORES. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário, Senhor José Borges informou os presentes ter tido conhecimento 

que neste último fim-de-semana, vizinhos da Senhora Preciosa Pereira, 

residente na casa desta Junta na rua da Associação de Caçadores e 

Pescadores de Avanca, não era vista, decidiram por isso deslocarem-se a sua 

casa e confirmar o motivo, tendo constado que a mesma estaria caída no interior 

da residência e impossibilitada de se movimentar sem ajuda. Perante este facto, 

foi solicitada a comparência dos Bombeiros de Estarreja e da GNR do Posto de 

Avanca, sendo que a GNR teve necessidade de forçar a porta e partir um vidro 

da mesma para a conseguir abrir e prestar socorro à Senhor Preciosa Pereira 

que foi encontrado caída sem se poder levantar pelos seus meios e que foi de 

seguida transportada ao Hospital de Aveiro, onde nesta data se encontra 

internada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade, decidiram que fossem 

reparados os danos provocados na porta e que os mesmos sejam suportados 

pelo orçamento desta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------

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

Câmara Municipal de Estarreja – Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

– Subunidade Administrativa de Obras Municipais “Demarcação de Propriedade 

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

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (10125 de 12-11-26) da 

Subunidade em título, o qual “no cumprimento do despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de 20/11/2012” trazia em anexo informação técnica e 

estudo de delimitação do prédio urbano destinado a parque automóvel, sito no 

Largo da Igreja, junto ao rio Gonde – Avanca. ---------------------------------------------- 

Dado à complexidade do assunto e o facto do espaço referido, ser há alguns 

anos espaço público e destinado ao estacionamento de automóveis, o Director 

do Departamento de Obras Municipais e Ambiente da Câmara Municipal de 

Estarreja, Engenheiro Costa Pinto, sugere na Informação Interna, que deve ser 

ouvida a Junta de Freguesia e o reclamante.------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e vão estudar o assunto, ficando o Senhor 

Presidente de tentar um contacto com a parte reclamante, no sentido de obter 

mais informação, que possa conduzir a uma boa ou razoável solução e das 

démarches realizadas, dar conhecimento à Câmara Municipal de Estarreja. ------  

Câmara Municipal de Estarreja – Convite Tertúlia “Gente da Nossa 

Terra…Adelino Dias Costa” ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite do Presidente da 

Câmara Municipal de Estarreja, Doutor José Eduardo de Matos para a tertúlia  
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para a tertúlia em título a realizar no dia sete do corrente mês e ano, pelas vinte 

e uma horas e trinta minutos, na Biblioteca Municipal. ----------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que têm já agendados eventos, 

vão ver da possibilidade de fazer representar o Executivo. -----------------------------

Câmara Municipal de Estarreja – Tertúlia “Pessoa o Pessoa…sobre Fernando 

Pessoa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite para a tertúlia em título, 

realizada no passado dia trinta de Novembro do corrente ano, na Biblioteca 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que tiveram conhecimento do 

evento com alguma antecedência, por razões de agendamento, não foi possível 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Convite “Abertura Bazar de Natal e Exposição 

de Presépios”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite para o evento em título, 

(com data de 28/11/2012) realizado no dia um do corrente mês e ano, pelas dez 

horas na Casa Municipal da Cultura-Estarreja. --------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e entendendo a ausência de agenda e a 

data muito próxima em que foi rececionado o convite, não se tornou possível 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão Económica e Financeira – Subunidade 

dos Espaços Verdes – Cancelamento Contadores de Água.---------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Subunidade em 

título, o qual informava que na “sequência da poupança dos custos com a água  

dos sistemas de rega dos jardins públicos (contrato do Município de Estarreja) ”, 

fora solicitada ADRA a rescisão temporária dos contratos dos contadores de  
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água dos sistemas de rega e que a ativação dos mesmos, seria realizada assim 

que as condições meteorológicas o justifiquem. Anexo ao email foi recebida 

cópia do ofício endereçado pela Câmara Municipal de Estarreja – Divisão 

Económica – Subunidade de Aprovisionamento e Contratação Pública, bem 

como relação dos contadores a desativar, à ADRA. -----------------------------Os 

presentes tomaram conhecimento e reconhecendo que esta decisão trará 

poupança de custos no que respeita ao pagamento dos alugueres de contadores 

e consumos mínimos, colocam em dúvida, sobre quem vai no próximo ano de 

dois mil e treze suportar/assumir os custos com a manutenção dos espaços 

verdes da Freguesia.------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Sector de Planeamento Urbanístico – Plano 

Municipal de Promoção de Acessibilidade – Projeto RAMPA. -------------------------- 

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

que referia que depois de ter sido feita a apresentação pública da Fase de 

Diagnóstico do Plano Municipal de Promoção de Acessibilidades – Projeto 

RAMPA, ocorrida no dia vinte e um de Novembro, pode agora ser consultado o 

link disponível aos membros do Consultivo através de: 

https://www.dropbox.com/sh/f6jp997w053zajg/OKmeyMK46c e que havia o 

prazo até ao dia trinte de Novembro para se pronunciarem.-----------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento e o Secretário Senhor José Borges, 

informou que de acordo com o decidido pelo Executivo, ele, Secretário 

representou a Junta, na Fase do Diagnóstico ocorrida no dia vinte e um de 

Novembro do corrente ano e que tendo posteriormente consultado o referido  

Programa através do link indicado, verificou que o mesmo é bastante extenso e 

que nele são assinaladas deficiências detectadas em obras recentemente 

finalizadas, (caso da piscina municipal) sendo que não assinalou ou fez qualquer  

https://www.dropbox.com/sh/f6jp997w053zajg/OKmeyMK46c
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referência, aguardando contudo que o programa se faça sentir também na 

Freguesia de Avanca.------------------------------------------------------------------------------ 

Câmara Municipal de Estarreja – Vereador das Freguesias (Polidesportivo Água 

Levada Reparado). --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email, recebido do Vereador das 

Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, que trazia a informação de que o 

Polidesportivo de Água Levada já se encontrava reparado, com fotos anexas e a 

demonstração da contabilização dos custos, feita através do setor de 

contabilidade dos serviços Municipalizados, que incluía mão de obra e materiais 

inerentes ao serviço, não referindo contudo o valor total dos custos.----------------- 

Os presentes tomaram conhecimento congratulando-se com a reparação do 

referido espaço, ficando no entanto surpreendidos pela exposição das despesas 

demonstradas e em alusão à reparação, referem por unanimidade que parte dos 

danos reparados, terão sido provocados pela ramada de videiras, existente em 

terreno de cultivo, que faz extrema com o polidesportivo e que sobre este 

assunto este Executivo informou em devido tempo a Câmara Municipal, 

solicitando a intervenção dos seus Serviços de Fiscalização. -------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Obras Particulares - Vereador das 

Freguesias – Informação sobre intervenção na Rua Doutor Professor Egas 

Moniz junto residência Pedro Filipe Quadrado de Sousa Afonso. --------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email/resposta ao email 

endereçado por este Executivo, cujo o assunto se refere ao pedido que foi 

apresentado nesta Junta de Freguesia pelo Senhor Pedro Filipe Quadrado de 

Sousa Afonso, residente na rua Professor Doutor Egas Moniz número cento e 

vinte em Avanca e consistia em reparar o pavimento da área cedida ao domínio 

público quando da construção do muro de vedação e que tem o seguinte  
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conteúdo; “A área em causa está efectivamente tratada no projeto de arquitetura 

como “a ceder para domínio público”. --------------------------------------------------------- 

“Estado em causa a edificação de muro de vedação e os acessos a propriedade 

confinante com Estrada Nacional, os trabalhos foram licenciados pelas Estradas 

de Portugal, E.P.E., que emitiu o Diploma de Licença n.º210/2005/DEAVR (cópia 

em anexo), do qual constam as condições impostas no licenciamento concedido 

ao particular, nomeadamente as relacionadas com o tratamento/pavimentação 

do acesso de carro, da área entre a valeta e o muro (alíneas d e f), de entre 

outras. Cumpriria ao proprietário executar tais obras, que deverão (iam) ter sido 

recebidas pelas E.P….”. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram informar o 

Reclamante, Senhor Pedro Filipe Quadro de Sousa Afonso, do conteúdo do 

email, bem como das cópias da EP recebidas em anexo ao mesmo.----------------- 

Município de Estarreja – Convite Convívio Natal. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu ao presentes o ofício/convite endereçado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Doutor José Eduardo de Matos a 

todos os colaboradores da autarquia, para o convívio de natal a realizar no dia 

vinte e um do corrente mês, pelas dezoito horas e trinta minutos, no Pavilhão 

Multiusos – Estarreja.-------------------------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento, reconhecendo todos que será muito difícil  

fazer representar o Executivo, devido a compromissos anteriormente assumidos 

e agendados para essa data.--------------------------------------------------------------------- 

Anafre – Email –“Primeiro Comunicado”- Apresentação Projeto de Lei Nº 

320/XII/2ª – Reorganização Administrativa do Território das Freguesias. ----------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email com comunicado em título, (de 

trinta de Novembro) endereçado a este Executivo, o qual informava, que tendo a  
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Anafre “acabado de ser informada” que o Projeto em título foi presente no dia 

vinte e nove de Novembro à Assembleia da República e que vai a discussão e 

votação no Parlamento no dia seis de Dezembro, decidiu por este motivo, “adiar 

o SARAU CULTURAL em VIGÍLA programado para a noite de 13 de dezembro e 

a CONCENTRAÇÃO da manhã do dia seguinte, 14 de dezembro, ambos junto à 

Assembleia da República, cumprindo-se esta ação, em novos moldes, no dia 5 

de Janeiro de 2013, frente ao Palácio de Belém, suscitando a reflexão do Sr. 

Presidente da República perante a promulgação da lei em causa. Assim”. 

Continuando o comunicado; --------------------------------------------------------------------- 

“AS FREGUESIAS CANTARÃO OS REIS EM BELÉM!-----------------------------------  

Consideramos premente manter presença no Parlamento, no dia da votação - 5ª 

feira, 6 de dezembro. A partir das 14:00 horas”.--------------------------------------------- 

“Assim sendo, foi requerido à Sra. Presidente da Assembleia da República 

autorize a presença dos Eleitos de Freguesia, com prevalência para os Órgãos 

Sociais da ANAFRE, nas galerias da Sala do Plenário”, acrescentando, que “ A  

PRESENÇA DE TODOS É A NOSSA FORÇA”. -------------------------------------------- 

A concluir, refere que; “Mantem-se em programa a emissão de Postais de Natal, 

apenas para o Sr. Presidente da República”.------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e apoiam por unanimidade o constante no 

comunicado, bem como a decisão da Anafre, parecendo contudo difícil fazer 

representar este Executivo nos eventos enunciados no comunicado, devido à 

falta de agenda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Anafre –Email - “Segundo Comunicado”. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email com o comunicado em título (de 

30 de Novembro), endereçado a este Executivo, o qual se transcreve; “Em 

reunião extraordinária de 23 de Novembro, o Conselho Diretivo da Anafre,  
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definiu cumprir onze ações de apoio às Freguesias e demonstrativas de 

protesto e insatisfação perante as propostas da UTRAT – Unidade Técnica (para 

a) Reorganização Territorial Autárquica – para a agregação de Freguesias”.------- 

“Entre elas e tal como anunciado, foi decidido que os Eleitos e Cidadãos de 

todas as Freguesias Portuguesas seriam convidados a enviar ao Sr. Presidente 

da República, ao Sr. Primeiro Ministro. À Sra. Presidente da Assembleia da 

República e os Srs. Deputados da Assembleia da República, um postal de Bias 

Festas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------

“Pelas razões expostas no 1º COMUNICADO do dia de hoje, os Postais de Boas 

Festas seguirão apenas, para o Sr. Presidente da República”.------------------------- 

“No texto alusivo, com que se pretende sensibilizar o Sr. Presidente da 

República, manifestar-se-á o sentimento despertado pela Lei 22/2012 e 

denunciar-se-á, uma vez mais, a forma estatista usada na extinção de 

Freguesias, sem fundamento científico, razões financeiras ou critérios de 

nacionalidade. Os postais, devidamente ilustrados e já dirigidos ao seu 

destinatário, vão ser enviados às Freguesias, garantes da sua distribuição aos 

cidadãos a quem cumpre – UNICAMENTE – o seu nome e referência à 

Freguesia e Concelho”.---------------------------------------------------------------------------- 

 “Nada Mais deve ser feito”.----------------------------------------------------------------------- 

“Depois de selados (trinta e dois cêntimos) e com a urgência possível, os 

Postais devem ser colocados no Correio”. --------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o conteúdo do 

email/Comunicado e decidiram por unanimidade anuir ao solicitando, ficando a 

aguardar a recepção dos referidos postais. -------------------------------------------------- 

Confraria da Broa D’Avanca – Pedido Cedência Sala para Reunião. ---------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Confraria em título, 

na qual é solicitado a este Executivo a cedência de uma sala para a reunião do 

Capítulo da referia Confraria a realizar no dia cinco do corrente mês e ano, pelas 

vinte e uma horas.----------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade anuíram ao solicitado, 

confirmando a cedência do Salão Nobre. ---------------------------------------------------- 

“O Jornal de Estarreja” – Mensagem de Natal aos Munícipes. ------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta endereçado pelo Jornal em título 

a este Executivo, que solicitava a publicação da habitual Mensagem de Natal 

aos Munícipes, endereçava o desejo de Boas Festas a este Executivo e em 

anexo trazia uma tabela de preços. ------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento agradecendo as Boas Festas e decidiram 

por unanimidade aderir à publicação no referido Jornal da mensagem de Natal, 

que entretanto será enviada, num quarto de página no valor de sessenta euros, 

acrescidos da taxa de IVA em vigor. ----------------------------------------------------------- 

Associação Dadores de Sangue das Terras do Antuã – Convite. --------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recebido da Associação em 

título, o qual fazia convite a este Executivo para se fazer representar no 

Encontro Anual dos Delegados dos Núcleos dos Concelhos de Estarreja, 

Oliveira de Azeméis, Ovar e Vale de Cambra, que inclui jantar, no dia oito do 

corrente mês e ano, no restaurante “O Portal”.---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, manifestando agrado pelo convite 

recebido e lamentam que por falta de disponibilidade o Executivo não se possa 

fazer representar, disso informando a Associação. ---------------------------------------    

Agrupamento de Escuteiros de Avanca – Agradecimento cedência 

Instalações/Novo Pedido Cedência Espaço Ex-Escola Água Levada. --------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email endereçado pelo Chefe do 

Agrupamento dos Escuteiros de Avanca, Senhor Paulo Silva, que agradecia a 

esta Junta de Freguesia a cedência das instalações do edifício da ex-escola de 

Água Levada, onde nos dias nove e dez de Novembro realizaram uma 

actividade e apresentava novo pedido para cedência do mesmo espaço, a fim de 

realizar também outra actividade nos dias trinta de Novembro e um de 

Dezembro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ratificando a cedência do edifício para os 

dias trinta de Novembro e um de Dezembro, que efectivamente ocorrera. ---------

Email de “Agrupamento de Escuteiros 822” – Vagos – Pedido cedência sala no 

Edifício da ex Escola de Água Levada. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido de Sérgio Santos que 

em representação do Agrupamento de Escuteiros em título, solicitava a este 

Executivo que fosse cedida uma sala do Edifício da ex Escola de Água levada 

para ali no dia vinte e um, vinte e dois e vinte e três levarem os Escuteiros uma 

actividade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade anuíram ao solicitado, 

fazendo apenas a advertência de que o espaço a ocupar deve ser preservado. -- 

Emails da Funcionária Carminda Venâncio. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes os dois emails, um datado de vinte e 

dois e o outro de vinte e cinco, ambos do mês de Novembro do corrente ano, 

sendo que no primeiro perguntava porque não lhe pagavam o subsídio de Natal. 

Argumentando, que estava com muitas dificuldades económicas e necessitava 

do dinheiro para pagar despesas de farmácia, gás, supermercado, etc..------------ 

No segundo email, dirigido ao Senhor Presidente, solicitava que lhe fosse pago 

o subsídio de Natal até quarta feira (dia 28 de Novembro), pois estava a ser  
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muito difícil conciliar todos os seus débitos. Argumentando que já se encontrava 

de atestado já havia feito seis meses e não tendo outros rendimentos, 

necessitava do dinheiro para pagar contas que ao longo destes meses não pode 

pagar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Constava ainda no email, ter tido uma conversa com o Tesoureiro, Senhor José 

Guimarães, sobre o vale que tem pendente na tesouraria desta Junta de 

Freguesia e que, “logo que possa, depois vejo essas contas” refere a funcionária 

Carminda Venâncio. -------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sobre o pagamento do subsídio de natal, 

bem como o vencimento correspondente ao mês de Novembro, o Tesoureiro, 

Senhor José Guimarães, informou e esclareceu os presentes, que ambos os 

vencimentos (mês de Novembro e subsídio de Natal) foram já pagos e dentro 

das datas estabelecidas pelo Executivo. ----------------------------------------------------- 

Comissão Festas de Santa Luzia – Pedido Donativo. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício endereçado a esta Junta pelo 

Senhor Armando António Almeida Miranda, o qual em representação da 

comissão de festas em título, solicitava um donativo (dentro das possibilidades) 

a fim de ajudar a concretizar o programa da referida festa, a levar a efeito este 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram atribuir o 

valor de cinquenta euros para ajudar a custear despesas. ------------------------------ 

Junta de Santana – Pedido informação. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email recebido da Junta 

em título, o qual solicitava que caso esta Junta utilizasse no cemitério, algum 

produto destinado a acelerar o processo de decomposição de corpos, indicasse 

opinião sobre o produto, bem como a identidade de quem o fornecia.----------------  



16/17 

 

 

 

 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que não é usado qualquer 

produto no cemitério apara a aceleração da decomposição de corpos, foi por 

unanimidade dos presentes decidido fornecer à Junta de Santana essa mesma 

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

Dot’Pro – Ponto Situação Website JF Avanca. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Dot’Pro, endereçado 

pelo Senhor Pedro Vital, o qual sobre o trabalho desenvolvido por esta empresa, 

no sitio desta Junta de Freguesia, referia terem sido revistos alguns pormenores 

que haviam sido denunciados por este Executivo e que davam por terminado 

todo o respectivo processo, colocando-se à disposição para reunião conjunta se 

for o propósito desta Junta. ---------------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram convocar 

oportunamente uma reunião, onde estejam presentes o maior número possível 

dos elementos deste Executivo e representantes da Dot’Pro. -------------------------- 

Recepção de Carta da Senhora Maria da Conceição Henrique Borges Resende 

Rocha - Pedido esclarecimento localização Pinhal (Lugar Gândara). --------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a carta endereçada a este 

Executivo, que em anexo trazia fotocópia da Conservatória do Registo Predial 

de Estarreja, relativa a terreno a pinhal, localizado em Gândara-Avanca, sob o 

artigo número 6674, registado na Conservatória de Registo Predial de Estarreja, 

planta cartográfica e mapa com a localização do mesmo, solicitando 

esclarecimento quanto à freguesia a que o pinhal pertence; se à Freguesia de 

Avanca se à Freguesia de Loureiro. ----------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o pedido de esclarecimento 

sendo unânimes em referir que não houve recentemente e no mandato deste 

Executivo, qualquer alteração naquela zona,  que tenha a ver com limites de  
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Freguesias ou divisão de território e havendo efectivamente dúvidas quanto á 

localização do pinhal o Senhor Presidente  sugeriu aos presentes, que para 

melhor analisar  e  dar resposta à carta o Executivo deve-se deslocar ao pinhal. 

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

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

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros documentos da 

competência do Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às dezanove 

horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


