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------------------------------------ ACTA NÚMERO ONZE-------------------------------------------- 
 -----------------------------------DE 18 DE MARÇO DE 2014----------------------------------------- 

 
No dia dezoito de Março 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, vogais Jacinto Álvaro 

Rodrigues e Domingos José de Pinho Rodrigues Espanha.------------------------------------------- 

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

numero dez.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VISITA SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOU TOR ANÍBAL 

CAVACO SILVA À FÁBRICA NESTLÉ – AVANCA ENGLOBADA NA  

COMEMORAÇÃIO DO 90º ANIVERSÁRIO DA NESTLÉ EM PORTUG AL – 

AVANCA--------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia dez do corrente mês e ano, esteve em 

representação do Executivo, presente na Fábrica da Nestlé – Avanca, participando nas 

cerimónias do 90º aniversário da referida fábrica em Portugal – Avanca, em cuja cerimónia 

esteve presente Sua Excelência o Presidente da Republica, Professor Doutor Aníbal Cavaco 

Silva e o Ministro da Economia Doutor António Pires de Lima.------------------------------------ 

Mais informou que a cerimónia decorreu dentro da normalidade e que em nome da Junta de 

Freguesia de Avanca ofereceu ao Senhor Presidente da República dois livros da primeira e 

segunda edição “Avanca e os seus Autarcas” e uma medalha alusiva aos quarente anos de 

elevação de Avanca a Vila.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

COMEMORAÇÃO DO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA  

ELAVAÇÃO DE AVANCA A VILA.------------------------- ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente tendo em consideração a comemoração do aniversário em titulo, 
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realizado no dia catorze do corrente mês e ano que se alargou até ao dia quinze, colocou aos 

presentes para analise a forma como decorreu a referida efeméride.-------------------------------- 

Os presentes trocaram impressões, referindo que de uma forma geral o evento decorreu de 

forma animada e participada quanto possível, considerando que coincidiu com uma sexta-

feira, pelo que foi à noite no jantar convívio e concerto musical, que concentrou o maior 

número de pessoas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Já no sábado, a partir das catorze horas, integrado no programa, teve lugar na Praça Júlio 

Neves a “terceira exposição de motas antigas/contemporâneas”, a qual tendo o apoio da Junta 

de Freguesia, foi organizada pala Associação Amigos Motards de Avanca, registando 

também um razoável número de veículos de duas rodas, cerca de cinquenta.--------------------- 

Refere e recorda o Senhor Presidente, que lamenta o facto ter tido de se ausentar no dia 

catorze pelas vinte horas, mas que teve mesmo de o fazer, pois estava agendada a Assembleia 

Municipal para esse dia, com inicio às vinte horas e trinta minutos, sendo que momentos 

antes de se ausentar, pronunciou um modesto discurso (no seu entender) no qual fez 

agradecimento a todos os que se empenharam para a realização do evento e fez também o 

apelo aos Jovens Avancanenses para se envolverem mais na vida social da nossa Terra-

Avanca, exercendo o sentimento de “Avancanismo” e encorajou o recente organizado 

movimento Jovem “Viver Avanca”. Referiu também, ter registado com especial agrado, o 

facto do Executivo, acompanhado de elementos da Assembleia, a técnica superior desta Junta 

e o Senhor Carlos Victor com o acordeão, se terem deslocado pelas dez horas, ao Mercado 

Júlio Neves e ali terem feito entrega de um colete reflector, alusivo à Junta de Freguesia, a 

cada um dos comerciantes. Que não havendo muitos vendedores/compradores, acha que foi 

um agradável momento que animou quem no mercado se encontrava, nomeadamente os 

vendedores que apreciaram os acordes produzidos pelo acordeão, tocado pelo Senhor Carlos 

Victor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – CATORZE DE MARÇO.----------- --------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o agendado, esteve presente e 

tomou parte da Assembleia Municipal, realizada no dia catorze do corrente mês e ano, a qual 

decorreu dentro da normalidade e terminou pelas zero horas e quinze minutos do dia quinze e 

que, na referida Assembleia, solicitou a palavra para referir que a Vila de Avanca fazia 

naquela data quarenta e um anos que fora elevada a Vila, motivo porque havia festa em 
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Avanca e o Município devia estar também orgulhoso, convidando os presentes, (caso da 

Assembleia terminasse a tempo), para tomar um café em Avanca.---------------------------------- 

Informou também ter sido apresentado, colocado a votação e aprovado o “Orçamento 

Participativo”, prevendo-se que cada Freguesia seja comtemplada com a verba de dez mil 

euros, sendo que os cidadãos devem fazer e apresentar a aprovação um projecto que seja 

considerado mais-valia para a localidade e que os orçamentos apresentados pelos cidadãos, 

serão votados pala internet.-------------------------------------------------------------------------------- 

Foi também colocado a votação a Moção do Município de Évora endereçada aos Municípios 

e Freguesias, a qual se reporta um despacho do Ministério da Saúde, (trinta de Outubro de 

dois mil e treze) que com a sua entrada em vigor, criará dificuldades na aquisição de 

medicamentos por parte dos doentes oncológicos.----------------------------------------------------- 

Foi ainda referido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Doutor Diamantino Sabina, 

que por solicitação do Município em breve irá surgir na A-1 placas com a informação CASA 

MUSEO EGAS MONIZ e BIORIA.--------------------------------------------------------------------- 

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

PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO ASSEMBLEIA FREGUESIA.- ------------------ 

O Senhor Presidente solicitou ao Executivo, nomeadamente ao Senhor Secretário e Senhora 

Tesoureira, que desenvolvam esforço no sentido de conjuntamente com ele, Presidente, 

organizarem o expediente necessário a levar à Assembleia de Freguesia que se irá realizar no 

dia catorze de Abril do corrente ano.-------------------------------------------------------------------- 

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

FURTO POR ARROMBAMENTO EM QUATRO LOJAS DO MERCADO J ÚLIO 

NEVES – AVANCA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que desconhecidos na noite de oito para nove do 

corrente mês de Março, tentaram furtar por meio de arrombamento das portas as lojas número 

dois, onde são vendidas plantas e árvores, parecendo nada ter levado. A loja número sete, 

onde é vendido pão, desta tendo furtado um computador, destinado à venda e contabilidade. 

A loja número vinte e dois onde é vendido peixe fresco e congelado, daqui tendo furtado 

pequena quantidade de peixe congelado e a loja número vinte e três, a qual se encontrava 

vazia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que soube da ocorrência no domingo, dia nove, eram cerca de dez horas e quinze minutos e 
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logo se fez comparecer no local, juntamente com o Secretário Senhor José Guimarães e do 

vogal, Senhor Jacinto Álvaro. Que após ter confirmado o facto descrito, telefonou à GNR 

solicitando a sua comparência e que a mesma tendo comparecido registou a ocorrência, 

fazendo as respectivas anotações. Foi também dado conhecimento do caso aos responsáveis 

pela loja número sete, padaria três Reis, os quais ali se deslocaram e ao responsável pela loja 

número vinte e dois, tendo igualmente ali comparecido o Senhor Dionísio.----------------------- 

O valor do furto nas duas lojas e danos provocados nas quatro, ronda os novecentos euros.---- 

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

FURTO ATRAVÉS ARROMBAMENTO DE JANELA DO RÉS-DO-CHÃO , NO 

BLOCO HABITACIONAL SITO NA RUA PENEDA/PORTO TONCE –  AVANCA.---- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia onze de Março do corrente ano, pelas 

dezoito horas foi informado através de telemóvel, de que duas das janelas do rés-do-chão do 

bloco habitacional Social, desta Junta de Freguesia, que está por alugar, se encontravam 

abertas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que em face da notícia recebida, de imediato se fez deslocar para o local acompanhado do 

Secretário, Senhor José Guimarães e da Tesoureira, Senhora Lúcia Souto. Ali chegados, 

verificaram todos, que efectivamente duas das janelas do rés-do-chão do referido bloco se 

encontravam abertas e já no interior do edifício verificaram que havia sido furtado um fogão 

e uma placa de encastrar da maraca teka, no valor aproximado de quatrocentos euros, que 

existia e se encontrava afixado no móvel da cozinha doT2 do referido rés-do-chão, lado 

esquerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescentou ter solicitado a comparência no local da GNR do Posto de Avanca, que tendo 

comparecido registou a ocorrência.---------------------------------------------------------------------- 

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

MATINÉ DANÇANTE – SÉNIORES E FAMILIARES – EDIFÍCIO EX-ESCOLA 

ÁGUA LEVADA .----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente relembrou que a primeira matiné dançante do Concelho se realiza na 

Freguesia de Avanca e no edifício da ex-escola de água Levada, no dia trinta do corrente mês 

e ano, no período da tarde e solicitou aos presentes que colaborem e se envolvam na 

preparação e recepção dos seniores aquando do referido evento.------------------------------------ 

A este propósito, o Senhor Presidente propôs aos presentes, que esta Junta de Freguesia 
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patrocine um pequeno lanche, com o objectivo de ser oferecido aos seniores presentes na 

data.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta, decidindo por unanimidade 

anuir à proposta do Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------ 

EMAIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – CAMPA DO  DRº EGAS 

MONIZ.--------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado para a Câmara Municipal de Estarreja, 

no dia dezoito de Março do corrente ano, a agradecer o empenho no arranjo da campa do 

Doutor Egas Moniz.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA SUBUNIDADE DE VIAS – LARGO DE 

ÁGUA LEVADA – OBSTÁCULO PARA ACALMIA DE TRÁFEGO.--- -------------------- 

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

recepcionado por esta Junta no dia dezoito de Março do corrente ano, em resposta ao 

solicitado por este Executivo referindo que apôs visita ao local em dezanove de Fevereiro, a 

Comissão de Transito é da opinião que, é pertinente o ordenamento do local pelo que sugere 

a elaboração de um estudo.-------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informa que a DOMA já está a proceder ao levantamento topográfico da área.------------ 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA SUBUNIDADE DE VIAS – 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS AO LONGO DA EN 109 – FREGUESIA DE 

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

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

recepcionado por esta Junta no dia dezoito de Março do corrente ano, em resposta ao 

solicitado por este Executivo e apôs visita ao local em dezanove de Fevereiro do corrente 

ano, a Comissão de Transito é da opinião que, é pertinente a construção de passeios onde tal 

for possível, nomeadamente entre o “Restaurante Teimoso e os semáforos da Bandeira”.------ 

Mais informa que a jurisdição da Estrada pertence à EP – Estradas de Portugal, deverá tal 

sugestão ser enviada aquela entidade, para consideração no projecto de requalificação da EN 

109.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE – RECLAMAÇÃO DO CIDADÃO ANTÓNIO MARTINS DA SILVA – 

RUA DO SEIXO.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia dezassete de Março do corrente ano, em resposta ao 

solicitado por este Executivo, a informar que a referida Rua dispõe de rede de drenagem de 

águas pluviais com o respectivo sistema de recepção (sargetas), pelo que o problema não será 

de difícil resolução. Irão proceder á elaboração de levantamento topográfico para aferir da 

ligação dessas águas acumuladas á rede de águas pluviais existente, havendo possibilidade de 

resolução do problema no de dois mil e catorze.------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE – GRADEAMENTO DE PROTEÇÃO SOLTO/CALCINAD O NA RUA 

DE ARCÃ JUNTO AO MOINHO.--------------------------- -----------------------------------------

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia onze de Março do corrente ano, em resposta ao solicitado 

por este Executivo, a informar que vão proceder à sua reparação com a maior brevidade.------ 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – ESTACIONAMENTO DE V EÍCULOS 

PESADOS EM AVANCA NAS BAIAS DE ESTACIONAMENTO DA QU INTA DO 

OUTEIRO.------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia dezassete de Março do corrente ano, a informar que os 

acessos à Quinta do Outeiro se encontram sinalizados, com proibição de circulação de 

veículos pesados, bem como estes acessos foram abertos à circulação a pedido da Junta de 

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

Mais informou que a GNR tem vindo a levantar autos de contra-ordenação no local.------------ 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – EDITAL REGULAMENTO PARA 

APOIO À CONSERVAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE PESSOAS 
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CARENCIADAS DO MUNICÍPIO DE ESTARREJA.------------- ------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de 

Estarreja a solicitar a esta Junta de Freguesia a afixação do édito acima referido.---------------

O Executivo presente tomou conhecimento e deu cumprimento à fixação do edital, remetendo 

à posteriori a respectiva certidão de afixação à Câmara Municipal.--------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – CRIANÇAS À GUARDA D E AVÓS 

COM INSUFICIÊNCIA ECONOMICA – ACESSO À PISCINA.---- ------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia dezassete de Março do corrente ano, em resposta ao 

solicitado por este Executivo, a informar que segundo o regulamento do CDL os estudantes, 

atletas, sócios ou utentes, a solicitação do estabelecimento de ensino, associações de caracter 

social e associações desportivas, devidamente legalizadas, desde que a natureza do seu 

pedido possa justificar a isenção, estão devidamente autorizados a frequentar a piscina.-------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – REDE SOCIAL DE ESTA RREJA – 

INSCRIÇÃO EXPOSIÇÃO REDE SOCIAL DEZOITO DE MAIO.--- ----------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia doze de Março do corrente ano, a solicitar uma resposta 

sobre a presença da Junta de Freguesia na exposição da Rede Social de Estarreja a realizar no 

dia dezoito de Maio do corrente ano.-------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade se fazer representar no 

referido evento.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMAIL DAS ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, SA – LEVANTAME NTO DE 

CADASTRO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE 

ESTARREJA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia dezassete de Março do corrente ano, a informar que iria 

proceder ao levantamento do cadastro das águas residuais nas Freguesias de Avanca, Beduído 

e Veiros, Canelas e Fermelã, Pardilhó e Salreu, no Concelho de Estarreja.------------------------ 

Mais informou que estes trabalhos vão ser realizados pela ERI Engenharia, SA, no período 

compreendido entre quinze de Janeiro e oito de Abril do corrente ano, e que os colaboradores 
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da empresa em questão estarão devidamente identificados.------------------------------------------ 

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

DIREÇÃO GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS –  TRABALHO 

COMUNITÁRIO – AMILCAR DA SILVA SOARES.------------- ------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia sete de Março do corrente ano, a propor a colocação do 

arguido em epígrafe para cumprimento de sessenta horas de trabalho comunitário, no âmbito 

de suspensão provisória de processo.-------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir à referida proposta.---------------------- 

GNR- POSTO DE AVANCA – PARQUE DE ESTACIONAMENTO CEN TRO 

PAROQUIAL AVANCA.---------------------------------- ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia dez de Março do corrente ano, a informar que se confirma 

a placa “Privado Centro Paroquial” colocada no respectivo sinal e que a mesma está 

aparafusada, pelo que não foi possível aos elementos desta Guarda retirá-la.--------------------- 

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

GNR – POSTO DE AVANCA – QUADRAGÉSSIMO PRIMEIRO ANIV ERSÁRIO DE 

ELEVAÇÃO DE AVANCA A VILA.------------------------- ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia doze de Março do corrente ano, a informar que o Senhor 

Sargento-Ajudante lamentavelmente não vai poder estar presente, pelo facto de ter sido 

nomeado para comandar uma operação, composta por várias valências da GNR, a qual 

coincide com a data da nossa festividade.--------------------------------------------------------------- 

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

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE AVANCA – TORNEIO DOUTOR EGAS  MONIZ.----- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia dez de Março do corrente ano, solicitar uma lembranças, 

na medida do possível, para oferecer aos participantes, no intuito de dignificar, ainda mais o 

bom nome de Avanca.------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente ter sido convidado para estar presente no último dia do 

Torneio (dezanove de Abril), para proceder à entrega de troféus.----------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e oportunamente vão decidir qual o apoio a dar à 

referida Associação.---------------------------------------------------------------------------------------- 

EMAIL DO SENHOR AVELINO SILVA – RUA REGEDOR ALBINO RESENDE.----- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia dez de Março do corrente ano, a solicitar a limpeza da Rua 

referenciada em titulo para que o piso não se degrade, visto que segundo o Senhor Avelino 

Silva, nunca foi aplicado uma camada de alcatrão de desgaste.-------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, logo que os serviços tenham oportunidade irão 

proceder à limpeza da referida Rua.---------------------------------------------------------------------- 

ROTARY CLUBE DE ESTRREJA – CONVITE PARA JANTAR/PALE STRA COM O 

PROFESSOR EDUARDO PINTO DA COSTA.--------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia doze de Março do corrente ano, a convidar o Executivo a 

estar presente no referido jantar/palestra a realizar no dia vinte e sete do corrente mês, pelas 

vinte e uma horas e quinze minutos, no Hotel Eurosol.----------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão envidar todos os esforços para estar presentes.----- 

ACÚSTICA MÉDICA – SOLICITAÇÃO DE APOIO A RASTREIO A UDITIVO COM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS.----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia seis de Março do corrente ano, a solicitar uma sala para 

efectuar o referido rasteio, no dia vinte e um de Março do corrente ano.--------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram não anuir ao solicitado por falta de 

disponibilidade de salas a quando da data proposta.--------------------------------------------------- 

FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DE PORTUGAL – PRIMEIRO CAMPE ONATO 

NACIONAL 3X3 HÓQUEI EM PATINS – PARQUE DO MATO EM A VANCA.--------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email referenciado em titulo, 

recepcionado por esta Junta no dia treze de Março do corrente ano, a solicitar a cedência do 

Ringue do Parque do Mato, dos balneários do Pavilhão Gimnodesportivo e zonas envolventes 

ao mesmo para a realização do primeiro Campeonato Nacional 3x3 de Hóquei em patins, a 

realizar nos dias doze e treze de Julho do corrente ano.----------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e apôs troca de impressões decidiram anuir ao referido 
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pedido, aguardando todo o apoio possível por parte da Câmara Municipal de Estarreja.--------  

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

AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ – COVAL NÚMERO SET ENTA E 

UM DO CANTEIRO NÚMERO DOIS.------------------------ -------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número setenta e um do Canteiro número dois, registado 

em nome de Patrocínia de Oliveira, passe a pertencer por Declaração de Doação de Sepultura 

a; ½: a Emília Lopes de Matos, nascida a 31/07/1944, portadora do Bilhete de Identidade n.º 189 614 

2, com Contribuinte n.º 139 086 811, viúva, residente na Rua Corte Real, n.º 20, 3860-672 Avanca; e 

seus filhos Domingos Manuel Lopes de Matos, nascido a 29/07/1961, portador do Cartão Cidadão n.º 

552 851 6, com Contribuinte n.º 173 764 959, casado com, Maria Goreti Frias Pereira de Matos, 

nascida a 21/12/1961, portadora do Cartão Cidadão n.º 662 153 4, com Contribuinte n.º 133 359 905, 

residentes na Quinta do Bom Retiro - lote 41 r/chão esq. - 2600 Vila Franca de Xira e Luís Miguel de 

Oliveira Matos, nascido a 09/03/1975, portador do catão Cidadão n.º 105 132 04, com Contribuinte 

n.º 167 981 781, casado com, Maria Emília Garrido Santos, nascida a 23/09/1982, portadora do 

Cartão Cidadão n.º 121 916 84, residentes na Rua Corte Real, n.º 20, 3860-672 Avanca. Outro ½ 

a:Rosa Marques de Matos, nascido 08/11/1947, portadora do Cartão de Cidadão n.º 050 050 058, com 

Contribuinte n.º 170 994 520, divorciada, residente na Rua Agostinho Leite, n.º 162, 3860-357 

Estarreja e seus irmão João António Marques Matos, nascido a 25/01/1951, portador do Bilhete de 

Identidade n.º 525 426 7, com Contribuinte n.º 185 661 602, casado com, Maria Isilda Duarte Pereira 

Matos, residentes na 16, Rue De La Terrasse, França; Maria Isabel Marques de Matos Ferreira, 

nascida a 13/04/1952, portadora do Bilhete de Identidade n.º 669 168 4, com Contribuinte n.º 185 661 

610, viúva, residente na Route de Montana, 39 - Suíça; Maria Lúcia Marques de Matos, nascida a 

05/09/1953, portadora do Cartão de Cidadão n.º 065 206 87, com Contribuinte n.º 116 941 677, 

casado com, Avelino Oliveira Nogueira, nascido a 27/03/1949, portador do Bilhete de Identidade n.º 

548 900 8, com Contribuinte n.º 118 790 005, residentes na Rua do Pinhal, n.º 514, 3720-063 Oliveiro 

de Azeméis; Almerindo Marques de Matos, nascido a 18/08/1954, portador do Bilhete de Identidade 

n.º 555 527 3, com Contribuinte n.º 185 661 599, casado com Maria da Conceição Soares Henriques, 

nascida a 10/06/1955, portadora do Bilhete de Identidade n.º 554 948 2, com Contribuinte n.º 230 643 

850, residentes na 2, Rue de Strasbourg - França; Alcino Marques de Matos, nascido a 13/12/1956, 

portadora do Cartão de Cidadão n.º 071 697 12, com Contribuinte n.º 172 211 662, divorciado, 

residente na Avenida do Loureiro, 585, 3885 - 080 Loureiro.-------------------------------------------------- 

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

herdeiros/titulares, denomina-se “ALVARÁ – Averbamento de 18/03/2014”.-------------------- 
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O documento que deu origem à presente deliberação, fica arquivado na pasta do Cemitério e 

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

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 vinte e três horas e quarenta 

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

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

e por mim vai ser assinada José Fernando Valente 

Guimarães,________________________________________ que a secretariou, e por todos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 


