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--------------------------------------ACTA NÚMERO OITO--------------------------------------------- 

  ---------------------------------DE 4 DE FEVEREIRO DE 2014-------------------------------------- 

 

No dia quatro de Fevereiro de dois mil e catorze, 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 Jorge da Silva Valente Borges, 

Presidente da Junta Freguesia e com a presença dos executivos senhores Secretário, José 

Fernando Valente Guimarães, Tesoureira Lúcia Maria Alves Souto e do vogal Domingos 

José de Pinho Rodrigues Espanha. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência do vogal Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues, por 

motivos de ordem pessoal.--------------------------------------------------------------------------------  

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

numero sete.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE - PREPARAÇÃO EDIÇÃO LIVRO 

"AVANCA E SEUS AUTARCAS" REUNIÃO COM A SENHORA DOUTORA 

TELMA CORREIA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte e três de Janeiro do corrente ano, 

pelas dezasseis horas, reuniu nesta Junta de Freguesia com a Doutora Telma Correia, com o 

objectivo de tratar de assuntos relativos à produção e apresentação da terceira edição do livro 

"Avanca e os seus Autarcas", cuja edição estava prevista apresentar na comemoração da 

elevação de Avanca a Vila, aquando da passagem do seu quadragésimo primeiro aniversário.- 

Que na referida reunião, esteve também presente o Senhor Secretário, José Guimarães e da 

mesma resultou ter sido decidido, de forma unanime, que a Doutora Telma, faça a 

compilação do mandato do Executivo iniciado em dois mil e nove e concluído em dois mil e 

treze e o integre no livro que se pretendia publicar em Março do corrente ano e que se reporta 

ao anterior mandato e que por este motivo, passará a ser apresentado por altura do mês de 

Julho do corrente ano integrado nos festejos em honra da Padroeira, Santa Marinha.------------ 
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Esclarece ainda o Senhor Presidente, que com o objectivo de preparar a edição, foi decidido 

que a Doutora Telma entre oportunamente em contacto com o Doutor Delfim Bismark, no 

sentido de agendar uma reunião, entre estes e o Executivo desta Junta de Freguesia.------------ 

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

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE - ALARGAMENTO DA RUA DE 

LOMBÃO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que abordou as herdeiras do Senhor Manuel " 

Pita", na primeira semana de Janeiro do corrente ano, não tendo conseguido obter por parte 

das mesmas, autorização para o alargamento da Rua referenciada em Titulo.--------------------- 

O Senhor Presidente lamenta o facto, reforçando que esta Junta tudo fez para as referidas 

Senhoras dessem autorização para o alargamento.----------------------------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento lamentando o facto das referidas Senhoras não anuir ao 

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

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE - XIV CONGRESSO DA ANAFRE.----- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes a forma como decorreu o XIV Congresso 

da Anafre, realizado nos dias trinta e um de Janeiro, um e dois de Fevereiro do corrente ano, 

no Centro de Congressos de Aveiro.--------------------------------------------------------------------- 

Esclarece que sendo esta Junta de Freguesia sócia da Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE), a mesma, em devido tempo, fez duas inscrições a fim de representar no referido 

Congresso o Executivo e a Assembleia. (Só era possível inscrever uma pessoa de cada 

órgão).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim o Executivo fez-se representar nos três dias acima indicados, por ele, Presidente José 

Borges e a Assembleia de Freguesia fez-se representar pelo Membro da Assembleia, Teresa 

Matos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Congresso teve a participação/presença de cerca de oitocentos e cinquenta Congressistas, 

ou seja elementos de Juntas e Assembleias de Freguesia, todos devidamente identificados e 

cerca de duzentos Observadores, estes também elementos de Executivos ou Assembleia de 

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

Que foram apresentadas à Mesa doze Moções, todas elas votadas e aprovadas. Sendo que em 

todas as Moções era focada e pedida, a revogação das Leis 73/2013 de 3 de Setembro 

(estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais) e a 
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75/2013 de 12 de Setembro (estabelece o Regime Jurídico de Transferência de Competências 

do Estado para as Autarquias Locais).------------------------------------------------------------------- 

Que no domingo, dia dois, (até às onze horas) procedeu-se à votação electrónica para a 

eleição dos órgãos da Anafre. Seguiu-se a constituição das novas mesas do Congresso e 

Conselho Directivo e por volta das treze horas a sessão solene de encerramento, com o 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional da Anafre, recém-eleito Presidente do Concelho 

Directivo, Cândido Moreira, seguindo-se o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Aveiro Doutor Ribau Esteves, encerrando com o Ministro-adjunto e do Desenvolvimento 

Regional, Miguel Poiares Maduro.----------------------------------------------------------------------- 

Refere o Senhor Presidente ter sido esta a primeira vez que participou de forma activa com 

direito a votar num Congresso da Anafre, sendo que já participou num Congresso, mas como 

observador sem direito a voto.---------------------------------------------------------------------------- 

No seu entender, o Congresso foi proveitoso e útil, com grande importância para as 

Freguesias, dando oportunidade de se discutir mais uma vez as agregações das Freguesias e 

reprovar as Leis que assim fizeram decidir, tenho ficado decidido levar à Assembleia da 

Republica a manifestada vontade dos Autarcas, contra as Leis 73 e 75 entre outras Leis que 

mereceram igualmente reprovação.---------------------------------------------------------------------- 

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

FURTO "CANDEEIROS" CASAS DE BANHO - CAVE EDIFÍCIO JUNTA DE 

FREGUESIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que desconhecidos furtaram dos sanitários 

públicos, situados na cave do edifício sede da Junta, na noite de vinte e três para vinte e 

quatro de Janeiro, três das quatros iluminarias existentes no tecto dos referidos sanitários. 

Dois dos sanitários dos Homens e um dos sanitários das senhoras. Mais informou que 

solicitou ao electricista para repor a iluminação mas com lâmpadas de casquilho, ou seja a 

iluminação mais simples possível, lamentando a prática de tal acto.-------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento repudiando o acto descrito.----------------------------------- 

RUA DE MACIEIRA - ABERTURA/LIMPEZA DAS VALAS ÁGUA 

PLUVIAIS/REPOSIÇÃO PISO COM TOUT-VENANT.---------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que nos dias vinte e quatro e vinte e sete do mês 

de Janeiro do corrente ano, a Câmara Municipal de Estarreja, destacou para a referida rua 
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uma máquina retroescavadora e um camião, a fim de proceder à abertura/limpeza das valas e 

transportes dos inertes retirados das mesmas e fazer com que a água corra efectivamente pela 

vala, em vez de ser pela rua, como vinha a acontecer.------------------------------------------------ 

Mais informou, ter ficado pessoalmente satisfeito, pois como é do conhecimento do 

Executivo, o pedido para a realização deste trabalho, bem como de outros, foi feito 

recentemente pelo Executivo, com carácter de urgência, pelo que tenciona mais uma vez 

manifestar o agradecimento deste Executivo ao Senhor Presidente da Câmara, Doutor 

Diamantino Sabina.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, corroborando com a intenção do Senhor Presidente.----- 

FORMALIZAÇÃO CONTRATO COM A MEO (TELEFONE /INTERNET).------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o que foi anteriormente 

decidido pelo Executivo, no dia vinte e oito de Janeiro do corrente ano, reuniu no Edifício 

Sede da Junta de Freguesia, com o Senhor Mário Gomes, que representava a MEO e em cuja 

reunião esteve também presente o Secretário, Senhor José Guimarães, cuja a reunião teve por 

objectivo obter alguns esclarecimentos sobre a aderência à MEO. Que na referida reunião e 

após explicações prestadas pelo Senhor Mário Gomes, ele, Presidente, em nome do 

Executivo, assinou contrato para a prestação de serviços de telefone e internet relativamente 

ao edifício sede desta Junta, com a empresa MEO. Mais informou, que do contrato resulta o 

fornecimento de um computador portátil, pelo valor de cento e cinquenta euros.----------------- 

Recorda, que esta decisão prende-se com o facto de obter mais qualidade, no que se refere à 

internet e menor custo mensal, relativamente ao actual.---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ratificando por unanimidade a decisão tomada pelo 

Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CEMITÉRIO - CEDÊNCIA DE SEPULTURA CARENCIADO - CANTEIRO DEZ - 

COVAL CENTO E CINCO.---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte e nove de Janeiro do corrente 

ano, por lhe ter sido solicitado, tomou a decisão de acordo com as normas existentes nesta 

Junta, de conceder a sepultura número cento e cinco do canteiro número dez, para ali ser 

sepultada a Senhora Gracinda Ferreira, por seus familiares não disporem de sepultura 

concessionada por esta Junta de Freguesia e não estarem interessados em adquirir uma.-------- 
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Os presentes tomaram conhecimento, ratificando por unanimidade a decisão que em devido 

tempo teve de ser tomada pelo Senhor Presidente.----------------------------------------------------- 

ANÚNCIOS NA RÁDIO VOZ DA RIA RELATIVOS À CASA MUSEU EGAS 

MONIZ, SEM FAZER REFERÊNCIA À FREGUESIA DE AVANCA.---------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que sintonizando a Rádio Voz da Ria, ouve com 

frequência fazer publicidade à Casa Museu Egas Moniz, mas que na referida publicidade 

nunca é feita referência à sua localização ou seja na Freguesia de Avanca, facto que considera 

ser de injustiça e lhe causa até alguma intriga, pelo que tenciona dar conta desta facto à 

Câmara Municipal de Estarreja e também à Rádio Voz da Ria.------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento apoiando incondicionalmente o Senhor Presidente, na 

sua manifestação de desagrado.--------------------------------------------------------------------------- 

COLOCAÇÃO DE BARREIRAS/OBSTÁCULOS NA PRAÇA JÚLIO NEVES.-------- 

O Executivo colocou em análise, o facto de ultimamente e com frequência se verificar a 

circulação de viaturas na Praça Júlio Neves, colocando em perigo os transeuntes, 

nomeadamente crianças que normalmente brincam nesta zona da Praça.-------------------------- 

Desta forma e apôs troca de impressões o Executivo decidiu por unanimidade solicitar 

orçamentos, a mais que uma empresa, com o intuito de proceder à colocação de 

barreiras/obstáculos amovíveis na referida Praça, e desta forma impeça a circulação de 

viaturas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E COESÃO SOCIAL - CARTÃO SENIOR.---------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado por esta Junta no dia trinta e um de Janeiro do corrente ano, a solicitar as 

situações de óbito na lista de beneficiários do cartão em titulo residentes na Freguesia de 

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

Os presentes tomaram conhecimento decidindo por unanimidade anuir ao pedido.-------------- 

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E COESÃO SOCIAL - ASSUNTOS AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO.------ 

O Senhor Presidente informou os presentes do email, datado de vinte e nove de Janeiro do 

corrente ano, a esta Junta de Freguesia, a convocar o Senhor Presidente da Junta para uma 
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reunião de trabalho a realizar no dia seis de Fevereiro, pelas dezoito horas, na Câmara 

Municipal de Estarreja, para troca de impressões sobre alguns projetos em curso a nível da 

ação social (Programa Casa Melhor, Projeto Habitação Freguesias, Passeio Sénior, Matinés 

Dançantes).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente que vai estar presente na referida reunião em 

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

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

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO AO 

PRESIDENTE - POSTE DE ILUMINAÇÃO DERRUBADO NO PASSEIO DA 

URBANIZAÇÃO QUINTA DO OUTEIRO.-------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do email, datado de trinta de Janeiro do corrente 

ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, a informar que relativamente ao assunto 

referenciado em titulo, foi remetido para o Setor de Obras por Administração Direta ao 

cuidado do Senhor Miguel Félix. Mais informou o Senhor Presidente que o referido poste foi 

retirado e isolado o espaço no dia trinta de Janeiro do corrente ano.-------------------------------- 

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

EMAIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - JOSÉ COSTA PINTO - 

AGENDAMENTO PODA DE ÁRVORES FREGUESIA DE AVANCA.--------------------- 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de vinte e sete de Janeiro do corrente 

ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual em resposta ao email enviado pelo Senhor 

Presidente no dia dez de Janeiro do corrente ano, informava que a poda de árvores na 

Freguesia de Avanca está incluída na conservação de jardins e zonas ajardinadas é da 

competência das Juntas de Freguesia, mediante celebração de contrato protocolo, e que os 

serviços da Câmara não dispõem de meios humanos para concretizar este trabalho especifico 

nas Freguesias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento ficando a aguardar pela celebração do contrato 

protocolo para á posteriori decidir sobre o assunto.---------------------------------------------------- 

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO AO 

PRESIDENTE - PROCESSO CONTENCIOSO PROFIJARDIM.---------------------------- 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de trinta de Janeiro do corrente ano, 

enviado a esta Junta de Freguesia, em resposta ao solicitado pelo Senhor Presidente desta 
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Junta, a informava que apesar das diligências realizadas pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Doutor Diamantino Sabina, nomeadamente parecer da Divisão administrativa e 

Jurídica, com base na exposição remetida e face à posição previamente tomada, não será 

possível assumir a referida despesa.--------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a informação da Câmara Municipal de 

Estarreja, decidiram contactar o Senhor Doutor Lucena e Vale no sentido de chegar a um 

acordo que satisfaça ambas as partes.-------------------------------------------------------------------- 

EMAIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO AO 

PRESIDENTE - TAMPA DE TELEFONES/SINAL DE OBRAS PT.------------------------ 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de trinta de Janeiro do corrente ano, 

enviado a esta Junta de Freguesia, o qual dava resposta ao solicitado pelo Senhor Presidente, 

a informar que a PT comunicações vai proceder à reparação da caixa, sita na Rua Doutor 

António Duarte de Oliveira, durante a próxima semana.---------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E 

JURÍDICA SUBUNIDADE DE EXPEDIENTE GERAL E NOTARIADO - EDITAIS 

DE CONVOCAÇÃO PARA O DIA DA DEFESA NACIONAL.-------------------------------

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 495, datado de vinte de Janeiro do 

corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informava a convocação para o 

dia da defesa nacional, sendo acompanhado de um exemplar do Edital relativo ao assunto 

referenciado em titulo, bem como, os Editais de Avisos Importantes para residentes em 

território nacional e no estrangeiro, onde solicitava a sua afixação.--------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar os respectivos Editais.------------------ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE - 

"LEVANTAMENTO DE PLACAS TOPONÍMICAS EM FALTA DA FREGUESIA DE 

AVANCA".------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de vinte e três de Janeiro do corrente 

ano, a solicitar o envio do levantamento das placas toponímicas em falta na Freguesia de 

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

O Senhor Presidente solicitou ao Executivo que se empenhasse neste assunto indicando Ruas 

que não têm ainda placas ou que necessitem de substituição (placas antigas).--------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram envidar todos os esforços, para que a breve 

prazo se tenha o referido levantamento.----------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO AO 

PRESIDENTE - REUNIÃO COM O DOUTOR MANUEL GARRIDO PAIS SILVA.---  

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de vinte e três de Janeiro do corrente 

ano, endereçada a esta junta, a solicitar a informação da data em que o Senhor Doutor Manuel 

Garrido Pais Silva se deslocará a Avanca.-------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento decidiram informar os referidos serviços logo que 

tenham a confirmação.------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - REDE SOCIAL DE ESTARREJA - 

CONVOCATÓRIA 32º PLENÁRIO DO CLAS.--------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o email, datado de trinta e um de Janeiro 

do corrente ano, endereçado a esta Junta, a convocar o Executivo para o 32º Plenário do 

CLAS, a realizar-se no dia catorze de Fevereiro do corrente ano, pelas catorze horas e trinta 

minutos, na Associação de Solidariedade Social - Filantrópica Veirense, na Rua Miguel 

Valente de Almeida, nº24 - Veiros. Mais informa o Senhor Presidente que a referida 

convocatória vem acompanhada da Ata do anterior plenário, Relatório de Actividades de 

2013 e Plano de Ação/2014 (proposta).----------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que se vão fazer representar pelo Senhor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO AO 

PRESIDENTE - SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA REPOSIÇÃO 

TELHADO/RECONSTRUÇAO PAREDE HABITAÇÃO COMUNIDADE CIGANA.--- 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de vinte e três de Janeiro do corrente 

ano, endereçado a esta Junta, a informar que a resolução deste caso passa pelo programa 

Habitação Freguesias, este programa prevê a transferência de verbas para as Freguesias (PPI 

2014 - verba prevista: 30.000,00 euros que, por delegação de competências, executam as 

obras de requalificação. Estes valores estavam normalmente incluídos nos protocolos.--------- 

Refere ainda o email, "que com a entrada em vigor da lei 75/2013 teremos que ver agora qual 

a forma correta para "oficializar" este tipo de apoios".----------------------------------------------- 
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Mais informa o Senhor Presidente que neste email foi ainda solicitado o envio de um 

orçamento com o custos da reparação (materiais).----------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram enviar o referido orçamento.------------------ 

COMARCA DE BAIXO VOUGA - ESTARREJA - JUÍZO DE FAMÍLIA E 

MENORES - NOTIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu os presentes o processo 625/13.4ETR com a referência 20983386, 

datado de trinta de Janeiro do corrente ano, da referida comarca, endereçado a esta Junta, a 

informar/notificar que na qualidade de senhorio de que dado o acordo e decisão judicial, o 

direito ao arrendamento da casa de morada de família dos requerentes sita Rua 

Peneda,202,3860-080 Avanca, se transferiu para a autora: Maria Júlia Oliveira Almeida, 

nascida em 02-03-1978, nacional de Portugal, NIF - 188969250, BI - 7411047, residente na 

Rua da Peneda, 202, 3860-080 Avanca.---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo alterar o contrato de arrendamento.------------ 

EMAIL COMERCIAL KIMIPLAN - CAMPANHA DE HERBICIDA.--------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o email, datado de vinte e quatro de 

Janeiro do corrente ano, endereçado a esta Junta, a informar sobre a campanha de Herbicida 

levada a cabo pela empresa referenciada em titulo, a decorrer do dia vinte e um de Janeiro até 

ao dia três de Fevereiro, e que consta do seguinte: "1 litro dissolve-se em 200 litros de água, 

para aplicar em silvas fazer 1 litro para 100 litros de água. Certificado de compatibilidade 

ambiental, Documento do Ministério da Agricultura e Documento do fabricante".-------------- 

Os presentes tomaram conhecimento decidiram analisar a referida proposta 

pormenorizadamente.-------------------------------------------------------------------------------------- 

EMAIL DO SENHOR ANDRÉ CABRAL - ATENDIMENTO KELLY SERVICES.----- 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de treze de Janeiro do corrente ano, 

endereçado a esta Junta, a solicitar um espaço físico no edifício sede da Junta de Freguesia 

para atendimento mensal, com o objectivo de recrutar candidatos/prestadores de serviços em 

empresas situadas nas zonas de Loureiro e Avanca.--------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir ao referido pedido.----------------------- 

EMAIL DA SENHORA MARIA MANUEL - VOLUNTARIADO.--------------------------- 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de vinte e oito de Janeiro do corrente 

ano, endereçado a esta Junta, a propor a disponibilidade da Senhora referenciada em titulo, de 
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criar um espaço nas instalações da Junta de Freguesia para proceder às marcações de 

consultas ou pedidos de medicamentos, via internet, de forma a colmatar as dificuldades que 

actualmente os utentes têm em marcar consultas no Posto Médico de Avanca. Mais informa o 

Senhor Presidente que a referida Senhora se disponibiliza a prestar este serviço de uma forma 

totalmente gratuita, nos dias de mercado, ou seja, quartas e sextas-feiras da parte da manha, 

das nove às dez.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir ao pedido, sendo que primeiro o 

executivo terá de criar as condições necessárias para o bom funcionamento do referido 

serviço.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUISIÇÃO DE UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DAS INSTALAÇÕES DO 

EDIFÍCIO ESCOLA DE ÁGUA LEVADA - SENHOR CARLOS VITOR COSTA 

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

O Senhor Presidente leu os presentes a requisição feita pelo Senhor referenciado em título, no 

dia vinte e oito de Janeiro do corrente ano, a solicitar a cedência das instalações do Edifício 

da Ex-Escola de Água Levada (Sala Multiusos e Campo de treino), às segundas, quartas, 

sextas-feiras das dezoito horas e trinta minutos até às vinte horas e trinta minutos e sábados 

das dezasseis às dezoito horas.---------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir ao pedido, recomendando uma 

utilização prudente e responsável.------------------------------------------------------------------------ 

EMAIL DO SENHOR MARCO VALENTE - PEDIDO DE INFORMAÇÕES.------------ 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de vinte e dois de Janeiro do corrente 

ano, endereçado a esta junta, a solicitar informações sobre os espaços que possam estar 

vazios no mercado Júlio Neves, pretendendo um espaço fechado (loja) para a criação de um 

mini mercado com preços low-cost, colocação de um balcão para agente EDP, para estar 

aberto todos os dias incluindo fins de semana.--------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento analisaram o referido email e decidiram não anuir ao 

pedido, devido ao mercado ter um Regulamento próprio onde consta poder estar aberto e a 

funcionar apenas ás quartas e sextas- feiras.------------------------------------------------------------ 

EMAIL SENHOR ALVARO ALMEIDA - REPORTAGEM NORTE TV - PEDIDO DE 

GRAVAÇÃO DE PROGRAMA.----------------------------------------------------------------- 



  

Ata n.º 3/2014 

Pág. n.º 11 

 

 

O Senhor Presidente leu os presentes o email, datado de vinte e dois de Janeiro do corrente 

ano, endereçado a esta Junta, a propor a deslocação a Avanca de uma equipa de reportagem 

com o intuito de fazer uma gravação para á posterior ser exibida pela Norte TV através de 

duas plataformas, a Internet e o MEO, cujo a duração será de trinta minutos e terá o custo de 

trezentos euros mais a taxa de IVA em vigor.---------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade não anuir ao pedido.------- 

ORÇAMENTO PARA PODA DAS ÁRVORES DA FREGUESIA - "VÁLEGA 

JARDINS ESPAÇOS VERDES, LDA".-------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o orçamento para poda das árvores na 

Freguesia, solicitado por esta Junta, entregue pela empresa referenciada em título, no dia 

quatro de Janeiro do corrente ano, no valor de dois mil quatrocentos e sessenta euros mais 

taxa de IVA em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento decidindo dar conhecimento à Câmara Municipal de 

Estarreja.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONCESSÃO DO COVAL NÚMERO CINQUENTA E SETE DO CANTEIRO 

NÚMERO DEZ-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou pela concessão do coval número cinquenta e sete do canteiro número 

dez, no valor de dois mil e quinhentos euros, para concessão perpétua, ficando registado com 

o Alvará número um de dois mil e catorze, a favor de Albino Valente de Matos, residente na 

Rua Camilo Pessanha, 23 - 1ºEsq., 430-098 Porto.---------------------------------------------------- 

Os documentos de suporte à presente deliberação, ficam arquivados na pasta do Cemitério, 

coval número cinquenta e sete e do canteiro número dez,-------------------------------------------- 

AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ - COVAL NÚMERO DEZASSEIS DO 

CANTEIRO NÚMERO QUATRO.------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número dezasseis do Canteiro número quatro, registado 

em nome de Lino Rodrigues de Matos, por Relação de Bens de Urraca Lucinda de Oliveira 

Luzes, esposa de Lino Rodrigues de Matos, com testamento lavrado no Cartório Notarial de 

Estarreja de treze de Agosto de mil novecentos e setenta e três, passe a pertencer a Dulcínea 

Rodrigues de Matos, portadora do Bilhete de Identidade número sete milhões setecentos e 

noventa e seis mil e sessenta, emitido em vinte e dois de Agosto de dois mil e dois, pelo 
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Arquivo de Identificação de Aveiro, com o Número de Identificação Fiscal cento e cinco 

milhões oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e sessenta e três, viúva, residente na Rua 

Doutor António Duarte de Oliveira, número cento e setenta e seis, C.P. três mil oitocentos e 

sessenta - zero cinquenta e um Avanca.----------------------------------------------------------------- 

O novo documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação do 

herdeiro/titular, denomina-se "ALVARÁ - Averbamento de 04/02/2014".------------------------ 

O documento que deu origem à presente deliberação, fica arquivado na pasta do Cemitério e 

no seu correspondente coval e canteiro.-----------------------------------------------------------------

AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ - COVAL NÚMERO CENTO E 

QUATRO DO CANTEIRO NÚMERO QUATRO.------------------------------------------------  

O Executivo deliberou que o coval número cento e quatro do Canteiro número quatro, 

registado em nome de António Valente de Matos, passe a pertencer por doação a Boaventura 

de Oliveira Matos, portador do Bilhete de Identidade número três milhões duzentos e vinte e 

sete mil seiscentos e trinta e quatro, número de Identificação Fiscal cento e quarenta e seis 

milhões cento e setenta e seis mil e seiscentos, casado com Maria Augusta Resende da Costa 

Matos, portadora do Bilhete de Identidade número um milhão novecentos e nove mil 

seiscentos e vinte e sete, número de Identificação Fiscal cento e quarenta e seis milhões cento 

e setenta e seis mil quinhentos e noventa e seis, residente na Rua do Morgado, número um, 

C.P. três mil oitocentos e sessenta - cento e vinte e sete Avanca, Concelho de Estarreja.-------

O novo documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação do 

herdeiro/titular, denomina-se "ALVARÁ - Averbamento de 04/02/2014".------------------------ 

O documento que deu origem à presente deliberação, fica arquivado na pasta do Cemitério e 

no seu correspondente coval e canteiro.----------------------------------------------------------------- 

AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ - COVAL NÚMERO DEZASETE DO 

CANTEIRO NÚMERO DOIS.------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número dezassete do Canteiro número dois, registado em 

nome de João Maria Soares, passe a pertencer por Declaração de Doação de Sepultura a; 

Paulo Armando Soares Tavares, portador do Cartão de Cidadão número dez milhões 

quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e dezanove, Válido até sete de Março de dois mil 

e dezasseis, casado com Isabel Maria Soares Pinto Tavares, residentes na Rua da Ervideira, 

número seiscentos e setenta e dois, C.P. três mil oitocentos e oitenta - quinhentos e quarenta e 
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dois Válega; Maria Jesus Pinto Borges Leite, portadora do Cartão de Cidadão número sete 

milhões duzentos e quarenta e nove mil duzentos e vinte e dois, válido até treze de Novembro 

de dois mil e catorze, casada com João Maria Pais Leite, residentes na Rua da Primeira Igreja 

número duzentos e dois, C.P. três mil oitocentos e oitenta - quinhentos e quarenta e um 

Válega; Matilde Soares Borges Ferreira, portadora do Bilhete de Identidade número nove 

milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil e duzentos, válido até vinte e nove de Janeiro de 

dois mil e catorze, casada com Sidónio Duarte Guedes Ferreira, residentes na Rua das 

Lavouras número quatrocentos e cinquenta e nove, C.P. três mil oitocentos e oitenta - 

quinhentos e sessenta e um Válega.---------------------------------------------------------------------- 

O novo documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação do 

herdeiro/titular, denomina-se "ALVARÁ Nº 647/2013 - Averbamento de 04/02/2014".-------- 

O documento que deu origem à presente deliberação, fica arquivado na pasta do Cemitério e 

no seu correspondente coval e canteiro.----------------------------------------------------------------- 

AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ - COVAL NÚMERO CENTO E 

CINCO DO CANTEIRO NUMERO QUATRO.--------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número cento e cinco do Canteiro número quatro, com 

registo em nome da Família Martins Tavares, passe a pertencer por Relação de Bens a; Maria 

José Silva Matos, nascida a dezasseis de Outubro de mil novecentos e sessenta e sete, 

portadora do Bilhete de Identidade número sete milhões setecentos e vinte e três mil 

setecentos e um, número de Identificação Fiscal duzentos milhões trezentos e noventa e dois 

mil quatrocentos e vinte e cinco, casada com Ludgero Bejo Chicharo, nascido a quinze de 

Dezembro de mil novecentos e sessenta e seis, portador do Bilhete de Identidade número seis 

milhões seiscentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e nove, número de 

Identificação Fiscal cento e trinta e sete milhões novecentos e cinco mil setecentos e quarenta 

e dois, residentes na Rua das Chousinhas, número cento e sessenta e três, C.P. três mil e 

oitocentos e sessenta - zero noventa e três Avanca; Isabel Maria da Silva Matos Azevedo, 

nascida a cinco de Junho de mil novecentos e sessenta e nove, portadora do Cartão de 

Cidadão número oito milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e dois, 

número de Identificação Fiscal cento e noventa e sete milhões trezentos e oito mil quinhentos 

e setenta, casada com Joaquim José Furtado Azevedo, portador do Bilhete de Identidade 

número nove milhões quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e quatro, número de 
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Identificação Fiscal cento e oitenta e cinco milhões novecentos e noventa e cinco mil 

novecentos e quarenta e dois, residentes na Rua Doutor Federico Júlio C/Madeira - Lote sete 

R/Chão A - C.P. oito mil e seiscentos - cento e sessenta e quatro Lagos; Emília Celeste da 

Silva Matos, nascida a cinco de Agosto de mil novecentos e setenta, portadora do Cartão de 

Cidadão número nove milhões e sessenta e um mil oitocentos e vinte e dois, número de 

Identificação Fiscal cento e noventa e sete milhões trezentos e oito mil quinhentos e oitenta e 

nove, casada com Cesar António Matos Maia, portador do Bilhete de Identidade número dez 

milhões oitocentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta e um, número de Identificação 

Fiscal duzentos e catorze milhões noventa e oito mil duzentos e sessenta e cinco, residentes 

na Rua das Arroteias, número vinte, C.P. três mil oitocentos e sessenta - zero quarenta e nove 

Avanca; Fernanda Maria da Silva Matos, nascida a dezoito de Fevereiro de mil novecentos e 

setenta e três, portadora do Bilhete de Identidade número dez milhões cento e vinte e oito mil 

quinhentos e noventa e três, número de Identificação Fiscal duzentos e quatro milhões 

setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e setenta e nove, casada com Carlos Alberto da Silva 

Correia Rocha, portador dom Cartão de Cidadão número dez milhões quinhentos e noventa e 

dois mil e cem, número de Identificação Fiscal cento e noventa e seis milhões seiscentos e 

quarenta mil e setenta e cinco, residentes na Rua das Chousinhas, número cento e sessenta e 

um, C.P. três mil e oitocentos e sessenta - zero noventa e três Avanca; Cláudia Sofia da Silva 

Matos, nascida a dezasseis de Novembro de mil novecentos e setenta e oito, portadora do 

Cartão de Cidadão número cento e catorze milhões seiscentos e vinte quatrocentos e 

cinquenta e oito, número de Identificação Fiscal duzentos e quatro milhões vinte e sete mil e 

cinquenta e cinco, casada com António José Tavares Rodrigues, portador do Cartão de 

Cidadão número onze milhões duzentos e catorze mil cento e quarenta e seis, número de 

Identificação Fiscal duzentos e dezasseis milhões novecentos e trinta e nove mil quinhentos e 

dezoito, residentes na Rua dez de Julho, Bloco dois, quarenta e dois R/Chão Direito C.P. três 

mil oitocentos e setenta - quatrocentos e oito Torreira.----------------------------------------------- 

O novo documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação dos 

herdeiros/titulares, denomina-se "ALVARÁ - Averbamento de 04/02/2014".-------------------- 

O documento que deu origem à presente deliberação, fica arquivado na pasta do Cemitério e 

no seu correspondente coval e canteiro.----------------------------------------------------------------- 
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EXPEDIENTE.--------------------------------------------------------------------------------------------

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do Executivo da Junta 

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

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às zero horas.--------------------

Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte 

e por mim vai ser assinada José Fernando Valente 

Guimarães,________________________________________ que a secretariou, e por todos 

os membros do Executivo presentes.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 


