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------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E SEIS------------------------------ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE. ------- 

No dia oito de Janeiro de dois mil e treze, 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 Luís Manuel 

Gonçalves dos Santos e da técnica superior desta Junta Doutora Helena 

Coelho.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente encontrava-se o vogal, Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues, justificando o 

Senhor Presidente a sua ausência, por motivos de ordem familiar.-------------------- 

Antes do início dos trabalhos, foi apresentada, lida e aprovada por unanimidade 

dos presentes, a acta da reunião anterior. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 
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CONCLUSÃO LIMPEZA ARRUAMENTOS E PASSEIOS URBANIZAÇÂO 

QUINTA OUTEIRO – AVANCA. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que em três de Janeiro do corrente 

ano, foi dada como concluída a limpeza dos arruamentos e passeios da 

Urbanização da Quinta do Outeiro e que aquele espaço, deve ser agora 

permanente vigiado no que respeita à manutenção da sua limpeza, para que 

não chegue ao ponto em que se encontrava antes de se proceder a esta 

limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais informou o Senhor Presidente que a pedido desta Junta, Técnicos da 

Câmara Municipal de Estarreja colocaram herbicida nos passeios que foram 

limpos, havendo contudo necessidade de repetir a colocação de herbicida por se 

verificar que em alguns passeios já estão a espontar ervas. ---------------------------- 

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

PROPOSTA ADAPTAÇÃO ESPAÇO PARA ARQUIVO NO SOTÃO EDIFÍCIO 

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

O Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta verbal no sentido de que 

seja adaptado no sótão um espaço adequado para arquivo, atendendo que o 

actual arquivo desta Junta, já se encontra bastante preenchido e sem espaço. 

Referiu ainda, que para se proceder à adaptação do sótão, há necessidade de 

fazer alguns pequenos trabalhos de construção, como forrar o telhado com 

materiais do tipo pladur ou outro idêntico e da execução de um móvel com 

alguma robustez, com prateleiras. ------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta apresentada e 

concluíram por unanimidade ser oportuno e necessário criar no sótão um 

espaço, para arquivo da documentação mais antiga e com menor necessidade 

de consulta, entendendo todos, que tratando-se de uma necessidade, os  
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trabalhos de preparação do espaço devem dar início logo que possível e de 

acordo com a disponibilidade financeira da tesouraria, bem como a aquisição do 

móvel arquivo, que deverá ser resistente o suficiente para suportar os dossiês.--- 

ANULAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL “DIÁRIO DAS BEIRAS”. ------------- 

Com o argumento de redução de custos, associado ao pouco interesse 

manifestado por este Executivo na leitura do Jornal em título, o Senhor 

Presidente colocou aos presentes, a proposta verbal para que seja anulada a 

assinatura anual, que este Executivo mantém com o jornal “Diário das Beiras”. -- 

Os presentes tomaram conhecimento, reconhecendo o reduzido interesse que 

têm pelo Jornal e considerando também que a anulação da sua assinatura se 

traduz em redução de despesa, anuíram por unanimidade à cessação da 

assinatura, decidindo que brevemente deve ser endereçada carta ao Jornal, 

dando conhecimento desta decisão.------------------------------------------------------------ 

COLOCADA EM ANÁLISE CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA E ÁGUA DAS 

HABITAÇÕES SOCIAS DESTA JUNTA. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente tendo em sua posse mapa com a descriminação do 

consumo de energia elétrica e de água, das habitações socias afectas a esta 

Junta de Freguesia, colocou aos presentes o mapa, para análise desses 

mesmos consumos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram o descrito no mapa, trocaram impressões e facilmente 

constataram, haver um excessivo consumo, quer de energia elétrica, quer de 

água, cujos pagamentos estão a cargo desta Junta de Freguesia e face ao 

observado, decidiram por unanimidade, que com a brevidade possível deve este 

Executivo em conjunto, envidar um esfoço, no sentido de realizar um estudo, por 

forma a libertar e isentar esta Junta de Freguesia, dos pagamentos de energia  
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eléctrica e água, de cada habitação/morador, responsabilizando os moradores 

das habitações pelo pagamento inerente aos consumos. ------------------------------- 

DERRUBE ÁRVORES PINHAL DESTA JUNTA SITO BANDEIRA. ------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a Serração Peralta e Guerra 

Lda., a quem foram vendidas as árvores existentes no pinhal desta Junta de 

Freguesia, sito na Bandeira, já deu início ao corte de algumas das árvores, bem 

como da sua retirada, aguardando-se que oportunamente seja desbastado o 

referido pinhal, para nele ser feita uma adequada limpeza e acerto do terreno.---- 

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

REPOSIÇÃO VIDRO MUPI – SANTA LUZIA. ----------------------------------------------- 

Tomando em conta que o vidro do lado nascente do Mupi, colocado junto à 

Capela de Santa Luzia, foi partido e havendo necessidade de colocar novo vidro, 

o Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta para que se contacte a 

firma “Metal 88” sita em Avanca, no sentido de que informando o custo do 

mesmo, proceda à sua colocação e afinação das fechaduras do referido Mupi. – 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram 

favoravelmente pela proposta apresentada, ficando o Senhor Tesoureiro 

encarregado de tratar do assunto. -------------------------------------------------------------- 

MUDANÇA DE LUGAR – CONTENTOR RECOLHA VESTUÁRIO – LOJA 

SOCIAL FREGUESIA. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente tomando em consideração os sucessivos arrombamentos 

e consequente furto de vestuário do contentor colocado junto à Loja Social da 

Freguesia, colocou aos presentes a proposta de mudança do referido contentor, 

sugerindo que o mesmo seja colocado na rua Santa Marinha, no espaço onde 

esteve o quiosque. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Refere ainda o Senhor Presidente, que a intenção da deslocalização do 

contentor, prende-se ao facto daquele ficar melhor localizado e também a 

espectativa de evitar as acções de vandalismo a que tem sido sujeito. ------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e de forma simples e sem qualquer 

objeção em contrário, decidiram-se por unanimemente pela transferência do 

referido contentor para a rua Santa Marinha, considerando todos, que a 

transferência deve ocorrer o mais breve possível. ----------------------------------------- 

ABATE DUAS ÁRVORES COLOCADAS NO PASSEIO – RUA DOUTOR 

ANTÓNIO DUARTE OLIVEIRA JUNTO PORTÃO CEMITÉRIO. ----------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que tal como havia sido já 

planeado entre este Executivo, foram cortadas as duas árvores que se 

encontravam situadas no passeio da rua Doutor António Duarte Oliveira, junto 

ao portão de acesso à arrecadação do cemitério, a obstruir e a danificar o 

passeio, bem como os cabos eléctricos da EDP, suspensos nos postes. ----------- 

Mais informou o Senhor Presidente, que o crescimento daquelas árvores, estava 

a provocar danos no passeio e que tendo sido também arrancados os seus 

cepos, foi danificado o pavimento à volta das mesmas o qual, tem agora 

necessariamente de ser reposto.----------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento, entendendo todos que este era um 

trabalho necessário e urgente, sendo unanimes, em que deve ser reposto o 

passeio, o mais breve possível. -----------------------------------------------------------------  

DEPÓSITO ABUSIVO DE MADEIRA/RAMA EM ESPAÇO PÚBLICO NA 

RIBEIRA DO MOURÃO – AVANCA. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que ontem (07/01/2013), ele, 

juntamente com o Secretário, Senhor José Borges e com o Vogal, Senhor 

Jacinto Álvaro, fizeram uma visita à Ribeira do Mourão, tendo todos ali verificado  
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que um madeireiro, fizera em espaço público, depósito de troncos de madeira e 

de rama de árvores, provenientes do corte de árvores de um pinhal e que ali 

aguardavam ser carregadas em camiões.---------------------------------------------------- 

Face ao descrito, o Senhor Presidente ainda no local, contactou através de seu 

telemóvel o Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, dando-lhe 

conhecimento do facto, solicitando-lhe a intervenção da fiscalização, uma vez 

que o depósito daqueles materiais danifica e conspurca aqueles espaços 

públicos e obrigando esta Junta ou Câmara Municipal a gastos desnecessários 

com a sua limpeza e recuperação. ------------------------------------------------------------- 

Os Executivos presentes que não acompanharam o Senhor Presidente, 

tomaram conhecimento e todos por unanimidade, entendem que deve ser feita 

uma mais permanente e eficaz fiscalização aos madeireiros e a outros, que 

como estes, fazem abusivamente e sem qualquer autorização, depósitos de 

materiais em lugares públicos. ------------------------------------------------------------------ 

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO – OBRAS DA ADRA INTERROMPIDAS POR 

MORADORES RUA AREIA DO GONDE. ---------------------------------------------------- 

O Secretário, Senhor José Borges, tendo antecipadamente apresentado relatório 

escrito ao Senhor Presidente, sobre o que a seguir é relatado, informou e 

explicou aos presentes, que no dia três do corrente mês e ano, pelas dez horas, 

foi através do telemóvel, informado pelo Senhor Presidente, de que moradores  

da rua Areia do Gonde – Avanca, em forma de protesto haviam interrompido os 

trabalhos levados ali a efeito pela ADRA. Em face desta comunicação e sendo 

que o Senhor Presidente referiu se encontrar impossibilitado de ali comparecer 

como era seu desejo, ele, Secretário em representação do Executivo, de 

imediato se deslocou à rua Areia do Gonde, com o intuito de verificar o motivo e 

as razões do protesto.------------------------------------------------------------------------------ 
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Chegado ao local, pelas dez horas e quinze minutos, verificou que efectivamente 

dois automóveis, provavelmente pertencentes a moradores da rua, se 

encontravam atravessados e a impedir a execução das obras, que ali estavam a 

ser levadas a efeito pela ADRA. ----------------------------------------------------------------

Esclarece o Secretário, que facilmente constactou também, que era pertinente e 

justa a reivindicação dos moradores em se manifestavam e insurgirem contra a 

forma como estavam para ser feitos os trabalhos de reposição do pavimento. ---- 

No local, para além de alguns moradores e trabalhadores da PaviAzeméis, 

encontrava-se a fiscal da obra, engenheira Ana Oliveira e o encarregado geral 

da empresa PaviAzeméis, Senhor Osvaldo, com quem de imediato se entrou em 

“negociações”. No entanto e por se verificar a ausência de um 

responsável/técnico da Câmara Municipal de Estarreja, o Secretário entrou em 

contacto com o Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, dando-lhe 

conhecimento dos factos e solicitando que ali comparecesse um técnico da 

Câmara, a fim de se inteirar da ocorrência e para que em conjunto, de forma 

responsável, pudesse ser tomada uma razoável decisão, que agradasse aos 

moradores.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao local, por volta das onze horas e vinte minutos, chegou o representante da 

Câmara de Estarreja, Engenheiro Carlos Leal, que logo foi colocado ao corrente  

da situação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em face das pretensões/reivindicações dos moradores, reuniram as partes, 

ficando ali decidido, que a ADRA, através da engenheira fiscal da obra, Ana 

Oliveira e do encarregado geral, Senhor Osvaldo se responsabilizavam a 

concluir os trabalhos de acordo com as pretensões apresentadas pelos 

moradores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Também o Engenheiro Carlos Leal, em representação da Câmara Municipal de 

Estarreja, se comprometeu a colocar tout venant na parte da rua mais rebaixada 

e junto à residência número oitenta e cinco.-------------------------------------------------- 

Satisfeitas assim a reivindicações dos moradores, estes retiraram os veículos e 

foram reiniciados os trabalhos. ----------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Email/Convite Abertura Exposição Raízes. ----- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite com data de três de 

janeiro, do Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Doutor José Eduardo 

de Matos, para a “abertura da exposição Raízes, de Elisabete Amaral, no dia 5 

de janeiro, sábado, pelas 17h00, na Casa Municipal da Cultura”. --------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que o email foi recebido sobre a 

data do evento, não se tornou possível fazer representar este Executivo no 

mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Câmara Municipal de Estarreja – Email/Convite “exposição pintura Joakin 

Pereyra nada sou sem”. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite, com data de quatro de 

Janeiro do Presidente da Câmara municipal de Estarreja, Doutor José Eduardo 

de Matos, para a “exposição de pintura Joakin Pereyra nada sou sem” realizada 

no dia quatro de Janeiro do corrente ano, pelas dezoito horas na Biblioteca 

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

Os presentes tomaram conhecimento, referindo todos, que não estiveram 

presentes, por o convite ter sido recebido no dia do evento e terem naquela data 

a agenda preenchida.-------------------------------------------------------------------------------

Câmara Municipal de Estarreja – Email/Convite Inauguração Novo Bloco Escola 

Padre Donaciano. ------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor presidente, leu aos presente o email/convite do Presidente da Câmara 

Municipal de Estarreja, Doutor José Eduardo de Matos, para a inauguração do 

Novo Bloco da Escola Padre Donaciano que ocorrerá no dia onze de Janeiro do 

corrente ano, pelas quinze horas, “integrando o 8º Aniversário da Elevação de 

Estarreja a Cidade”. --------------------------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de estarem 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Rede Social de Estarreja – Informação Nova 

Administração Jornal Estarreja. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Rede em título, o 

qual informava que a partir do dia vinte e um de Dezembro de dois mil e doze, o 

Jornal de Estarreja, passava a ter uma nova administração, indicando também 

contactos das responsáveis. --------------------------------------------------------------------- 

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

Junta de Freguesia de Canelas – Convite p/Participar Manifestação ANAFRE - 

Lisboa Contra Agregação Freguesias. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite, com data de vinte de  

Dezembro de dois mil e doze, endereçado pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Canelas – Estarreja, Senhor José Gabriel Oliveira Tavares, a este 

Executivo e a todos os Executivos das Juntas de Freguesia do Município de 

Estarreja, para participar na manifestação proposta pela ANAFRE, denominada 

“Freguesias em Concentração de Culturas, Tradições e Identidades” realizada 

no passado dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e doze, em frente ao 

Palácio de Belém em Lisboa. -------------------------------------------------------------------- 

Os presentes, que tomaram conhecimento em véspera da realização da 

manifestação, lamentam não terem podido participar, evocando a proximidade  
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da quadra natalícia e afazeres de vária ordem já anteriormente agendados para 

a data, referindo contudo e de forma unanime, manter como fora já referido e 

manifestado, inequívoco apoio à Junta de Freguesia de Canelas e a todas as 

Juntas que se encontram na mesma circunstância, ou seja na iminência de 

serem agregadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Loureiro – Informação Pedido Mobilidade Funcionário 

Pedro Silva.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datado de vinte de Dezembro de dois mil e doze, o qual sobre o pedido de 

mobilidade apresentado pelo funcionário desta Junta Pedro Paulo Bastos 

Rodrigues Silva, refere ter sido solicitado à Direcção Regional do Norte, os 

procedimentos a tomar para a concretização da mobilidade, ficando aquele 

Agrupamento a aguardar resposta.------------------------------------------------------------- 

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

Direcção de Serviços de Alimentação E Veterinária da Região do Centro – 

Divisão de Intervenção Veterinária de Aveiro – Declaração de Existência de 

Suínos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email da Divisão em título, que em 

anexo trazia “Declaração de Existência de Suínos”, solicitando a sua “afixação e 

publicitação nos lugares do costume”. -------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que o aviso/declaração fosse 

colocado no exterior do Edifício sede desta Junta em local apropriado e 

destinado a este tipo de documentos. ---------------------------------------------------------  

Centro Recreativo de Estarreja – Pedido Apoio para 28º Grande Prémio de 

Atletismo Cidade de Estarreja a Realizar 17 Fevereiro 2013. --------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Instituição em título, 

no qual é solicitado apoio para o vigésimo oitavo Grande Prémio de Atletismo 

Cidade de Estarreja, que tem data marcada para o dia dezassete de Fevereiro 

do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade fazer à 

semelhança dos anos anteriores, a oferta de um troféu no valor aproximado de 

vinte e cinco euros. --------------------------------------------------------------------------------- 

Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau – Solicitação Divulgação Dia 

Mundial dos Leprosos. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

título, o qual solicitava a divulgação do Dia Mundial dos Leprosos, celebrado em 

todo o Mundo no último Domingo de Janeiro, bem como na Campanha e no 

peditório a favor “dos mais sofredores”. ------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo dar a possível divulgação. -----

Pedido Sala – Projecto Costura Criativa Para Realização Workshop. ---------------- 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o dossiê do Projecto 

“Costura Criativa” com a sua descrição e calendarização de possíveis 

workshops e formulava a este Executivo o pedido de cedência de uma das salas 

do edifício sede desta Junta, para aqui levar a efeito o referido projecto, que a 

confirmar-se a cedência de uma sala, terá o mesmo início no dia dois de 

Fevereiro do corrente ano.------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o dossiê, bem como o pedido 

apresentado e decidiram por unanimidade, ceder gratuitamente para o efeito, a 

sala/biblioteca, existente no edifício sede desta Junta, colocando como 

condição, responsabilizar os seus autores/responsáveis pela abertura, 

encerramento, arrumação e limpeza da sala. ----------------------------------------------- 
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Recepção Postais Boas festas. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes um considerável e 

volumoso número de Postais de Boas Festas, de agradecimento e retribuição, 

endereçados por diversas Instituições e Individualidades a este Executivo. ------- 

Os presentes tomaram conhecimento, registando com satisfação os gestos. ------ 

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

Concessão de Coval número sessenta e cinco do Canteiro número dez.------------ 

O Executivo deliberou pela concessão do coval número sessenta e cinco do 

canteiro número dez, pelo valor de dois mil e quinhentos euros, para concessão 

perpétua, ficando registado com o Alvará, número seiscentos e trinta e nove, a 

favor João Manuel Amaral Amaro, titular do bilhete de identidade número quatro 

milhões, trezentos e dezassete mil, quinhentos e quatro, emitido em nove de  

novembro de dois mil e cinco, pelo arquivo de Aveiro, casado, com Ana Maria 

Rodrigues da Cruz Amaral, residente na rua de Meissões número sete em 

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

Os documentos deste coval ficam arquivados na pasta do Cemitério, coval 

número sessenta e cinco do canteiro número dez. ----------------------------------------

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

Foi dada sequência de despacho a atestados e a todos os documentos da 

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

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

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

três horas e quarenta 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, 
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E por todos os membros do Executivo presentes. ---------------------------------------- 


