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------------------------------------ ACTA NÚMERO TREZE------------------------------------------ 
 -----------------------------------DE 23 DE ABRIL DE 2014----------------------------------------- 

 
No dia vinte e três de Abril de dois mil e catorze, nesta Vila de Avanca, no Edifício Sede da 

Junta de Freguesia, pelas dezassete 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.------------------------------------------- 

O Senhor Presidente começou por justificar o adiamento desta reunião que estando agendada 

para o dia quinze do corrente mês por motivos que são do conhecimento geral do Executivo e 

por acordo unânime do mesmo, só hoje se pode realizar.--------------------------------------------- 

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

numero doze.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

VISITA À FREGUESIA C/ENGENHEIRO COSTA PINTO – PREVI AMENTE 

AGENDADA.------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o solicitado pelo Executivo, 

através de email, no dia nove do corrente mês e ano, pelas dez horas, no edifício sede desta 

Junta de Freguesia, recebeu em representação da Câmara Municipal de Estarreja, o 

Engenheiro Costa Pinto, iniciando de seguida com ele e em viatura da Câmara, uma visita por 

algumas das ruas da Freguesia, tais como; Rua do Seixo, rua do Carrascal, rua do Tapado, rua 

Comendador Adelino Dias Costa, rua do Outeiro da Bandeira e rua do Pinheiro. ---------------- 

Mais informou, que a visita tinha por objectivo colocar o Engenheiro Costa Pinto ao corrente 

de algumas situações/anomalias verificadas pelo Executivo e conseguir soluções para as 

mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, na rua do Seixo e junto ao Parque foto voltaico da EDP renováveis, foi possível 

contactar com o engenheiro Carlos Teixeira, responsável por aquele parque, que prestou 

informações úteis sobre espaço, referindo que as obras estão em fase de conclusão, prevendo-
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se o seu fim e a entrada em funcionamento daquele parque foto voltaico em Junho ou Julho 

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

Prosseguindo, na rua Outeiro da Bandeira, constataram que a referida rua necessita de 

urgente reparação, mas que falta ainda ultimar negociações com os proprietários da Quinta 

das Águias, pelo que as obras de alargamento e beneficiação só terão lugar em dois mil e 

quinze, ficando decidido que até lá, a Câmara Municipal irá remediar a situação, tapando os 

buracos existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Já na rua Comendador Adelino Dias Conta, junto à habitação número dois, do Senhor Luís 

Matos, verificaram que o piso da rua em asfalto, não encosta ao passeio, devido ao recuo da 

habitação, recentemente construída e ao facto de terem sido construídos passeios em redor do 

muro da mesma, pelo que o Presidente da Junta solicitou ao Engenheiro Costa Pinto que 

fosse em breve normalizada aquela situação, ao que o Engenheiro respondeu ser esse trabalho 

executado aquando da colocação do piso na rua do Lombão. --------------------------------------- 

Nas restantes ruas foi igualmente verificada a necessidade de proceder a pequenos 

melhoramentos, os quais foram registados pelo Engenheiro Costa Pinto, que referiu ir a 

Câmara dar-lhes solução. --------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescentou o Senhor Presidente que a visita terminou cerca das doze horas e trinta minutos 

e que a considerou útil e importante para uma melhor resolução dos assuntos que ele colocou 

ao técnico, representante da Câmara Municipal de Estarreja. --------------------------------------- 

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

RECEBIDA VISITA DO SENHOR VENTURA COSTA PINTO - REP RESENTANTE 

DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS CONCELHOS D E 

ESTARREJA E MURTOSA - ACRCEM.---------------------- ------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia oito do corrente mês e ano no período 

da tarde recebeu, conjuntamente com o Secretário, Senhor José Guimarães, no edifício sede 

desta Junta de Freguesia, o Senhor Ventura, o qual em representação da Associação referida 

em título, fez entrega de uma lembrança alusiva à “Comemoração da Inauguração 15-09-

2013” da Associação em título e de uma carta, na qual agradecia o apoio que esta Junta de 

Freguesia tem dispensado àquela Associação e solicitava apoio para a conclusão da sede que 

construíram em Feijó-Almada. --------------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento, decidindo que a lembrança recebida vai ser exposta 

nesta Junta de Freguesia, passando a fazer parte do espólio e que seja emitido um cheque no 

valor de trinta euros, endossado à Associação em título e sejam igualmente oferecidos dois 

livros com os títulos “Crónicas em prosa de mar e verso de cordel” e “Pedro Reis - O 

Artístico” e ainda uma leiteira em miniatura com alusão a esta Junta de Freguesia, a fim de 

poderem chegar e serem entregues à referida Associação antes do dia quatro de Maio do 

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

CONFRARIA DA BROA D`AVANCA - ROTA DOS LAVADOUROS (2 5/04/2014). ---- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia nove do corrente mês e ano no período 

da tarde, a solicitação da acima referida Confraria, reuniu no edifício sede desta Junta, com os 

Senhores Firmino Dias e Matias Guimarães, os quais em representação da Confraria 

solicitaram apoio a esta Junta para o evento denominado roteiro dos lavadouros, que a 

referida Confraria vai levar a efeito no dia vinte e cinco de Abril do corrente ano, nesta 

Freguesia, prevendo que no evento participem cerca de cem pessoas. ----------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram-se pela oferta de bonés alusivos ao 41º 

aniversário de elevação de Avanca a Vila, com a inscrição do logótipo da Confraria e “Rota 

dos Lavadouros 2014”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA.----------- -------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com a convocatória recebida, ele, 

Presidente esteve em representação do Executivo na Reunião do Conselho Municipal de 

Segurança, realizada no dia quinze de Abril do corrente ano pelas catorze horas e trinta 

minutos, no edifício dos Paços do Concelho – Estarreja e que na referida reunião estiveram 

presentes o Senhor Presidente da Câmara, Doutor Diamantino Sabina, a sua secretária Paula 

Almeida, a Senhora Lucinda, a Senhora Procuradora do Tribunal da Comarca do Baixo 

Vouga – Estarreja, o Senhor Comandante da GNR do Posto de Estarreja, o Senhor 

Comandante do Bombeiros de Estarreja, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 

Estarreja Doutor Carlos Amador, a representante da Segurança Social, o Engenheiro Saul de 

Pardilhó, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Pardilhó, o representante da Junta de 

Salreu Engenheiro Manuel Pinho, entre outras pessoas.---------------------------------------------- 

Foram colocados assuntos relacionados com a segurança e nomeadamente o sentimento da 

ausência da mesma, com algumas críticas à justiça e ao procedimento policial e tomando a 
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palavra por várias vezes a Procuradora do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga – Estarreja e 

o Comandante do Posto da GNR de Estarreja estes, referiram estarem atentos à situação e a 

proceder de acordo com a lei, admitindo contudo que em alguns casos a lei deverá ser 

alterada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu ter ali manifestado a preocupação do Executivo desta Junta, no 

que se refere ao aumento de furtos em habitações na Freguesia de Avanca, nomeadamente na 

zona de Samouqueiro e solicitou reforço de policiamento, tendo o Senhor Presidente da 

Câmara, Doutor Diamantino Sabina referido que iria em breve reunir com membros do 

Governo e que iria solicitar o reforço dos postos da GNR de Avanca e Estarreja.---------------- 

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

“1º CAMPEONATO HOQUEI PATINS 3X3 EM AVANCA” REUNIÃO  COM 

REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PATINAGEM. -------------- 

O Secretário, Senhor José Guimarães, informou os presentes que não tendo sido possível ao 

Senhor Presidente, ele, em representação do Executivo, acompanhado dos vogais Senhores 

Jacinto Álvaro e Domingos Espanha, reuniu no edifício sede desta Junta de Freguesia, no dia 

quinze do corrente mês e ano, pelas quinze horas e trinta minutos, com o objectivo de obter o 

máximo de informação em relação à organização do campeonato em título, que terá início em 

Avanca nos dias doze e treze de Julho do corrente ano e explicou pormenorizadamente as 

necessidades, bem como o envolvimento e apoios que esta Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal de Estarreja terão de acordo com o que foi proposto prestar ao referido evento.-----  

Os presentes tomaram conhecimento, manifestando todos mais uma vez darem incondicional 

apoio, para que tudo decorra como se deseja e saía prestigiada Avanca e naturalmente o 

concelho de Estarreja. ------------------------------------------------------------------------------------- 

REUNIÃO PAÇOS CONCELHO – ESTARREJA C/MEMBROS DA COM ISSÃO DA 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE ESTARREJA DI A 17/04/2014. - 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com a convocatória do Gabinete de 

Apoio ao Presidente do Município de Estarreja endereçada via email para este Executivo, 

esteve presente e em representação do Executivo na reunião da Comissão em título realizada 

nos Paços do Concelho no dia dezassete do corrente mês e ano. Mais informou que os 

assuntos tratados tiveram a ver com a prevenção de incêndios na área do concelho de 

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

“INSPEÇÃO PERIÓDICA” FEITA À CARRINHA DA JUNTA FREG UESIA.----------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia dezassete do corrente mês e ano, foi 

submetida à inspecção periódica a carrinha desta Junta de Freguesia, tendo sido aprovada. ---- 

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

12º TORNEIO DR. EGAS MONIZ DIAS 18 e 19 ABRIL---------------------------------------- 

O Senhor Presidente recordou os presentes que a Associação Atlética de Avanca, vai levar a 

efeito nos dias 18 e 19 do corrente mês, o seu 12º torneio de futebol juvenil Dr. Egas Moniz, 

que contará com a participação de cerca de meio milhar de pequenos atletas (Porto, Braga, 

Guimarães etc.) mais familiares e amigos, facto que animará Avanca e traz certamente 

alguma mais-valia e que tal como foi decido em reunião anterior, o Executivo vai colaborar 

com a oferta de quinhentas esferográficas alusivas ao evento com o objectivo de serem 

oferecidas aos jovens atletas e quarenta pequenos sacos com o logótipo desta Junta de 

Freguesia contendo cada um mapa da Freguesia e um galhardete. --------------------------------- 

Mais informou o presidente que no dia onze do corrente mês e ano, pelas dezanove horas, a 

convite da Associação Atlética de Avanca, esteve em representação do Executivo no 

Complexo da Associação Atlética na apresentação do calendário do evento à comunicação 

Social, onde também esteve presente o Vice-presidente da Câmara Municipal Engenheiro 

Adolfo Vidal, sendo que no dia dezanove do corrente mês e ano, pelas treze horas, esteve 

igualmente no mesmo complexo, em representação do Executivo, no enceramento do torneio 

em título. Refere ainda que pelo que observou e pelas informações disponíveis este torneio 

esteve bem organizado foi bastante participado, tendo decorrido num bom ambiente, pelo que 

se poderá felicitar a Associação Atlética de Avanca. ------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, reconhecendo o esforço e a mais-valia que é para os 

jovens atletas e para Avanca, eventos desta natureza. ------------------------------------------------ 

CAMPEONATO NACIONAL DE BIKE POLO. ----------------- -------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o solicitado, este Executivo, 

através da Tesoureira Senhora Lúcia Souto está a apoiar a organização do Campeonato 

Nacional de Bike Polo, que se vai realizar nos dias 25, 26 e 27 de Abril do corrente ano, no 

ringue do Parque do Mato – Avanca, cuja prova conta para o apuramento europeu. ------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento, disponibilizando-se para contribuir no que for 

necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2ª FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente relembrou os presentes que esta Junta está a organizar e vai levar a 

efeito no dia 1 de Maio, na Praça Júlio Neves – Avanca, a 2ª feira de exposição de artesanato 

e que, desta forma se estará a dar às pessoas a oportunidade de expor os seus trabalhos e de 

fazerem elas próprias, descobertas do seu potencial tantas vezes durante anos escondido e que 

pela informação que dispõe, poder-se-á apontar para a meia centena de presenças/inscrições. - 

Mais refere que a técnica superior Helena Coelho, tem-se dedicado ao evento e vindo a 

desenvolver com grande entusiasmo, um trabalho organizativo e de inscrições. ----------------- 

O Senhor Presidente solicitou o apoio e empenho do Executivo neste e noutros eventos. ------ 

Os presentes tomaram conhecimento, disponibilizando-se para contribuir no que lhes for 

solicitado e possível. --------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMPEZA ESPAÇO VERDE IMEDIAÇÕES DO RIO CANCELO. --- ---------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia nove do corrente mês e ano no período 

da manhã, tendo passado pela rua do Cancelo, verificou junto o espaço verde junto ao rio 

Cancelo, bem como junto ao lavadouro havia sido aparado e limpo, verificando também que 

as árvores existentes junto ao rio, se encontravam podadas e tratadas. Que logo ali averiguou 

que quem havia procedido ao corte da erva e procedido à limpeza, bem como ao tratamento 

das árvores, haviam sido os Senhores Manuel Augusto Oliveira Matos, residente naquela rua 

do Cancelo, no número dezoito e Armando Ventura Matos Pereira Vidal, residente na 

mesma, rua número vinte e quatro. Esclarece que ficou agradavelmente surpreendido e tendo 

deste facto dado conhecimento ao Secretário, Senhor José Guimarães e à Tesoureira, Senhora 

Lúcia Souto, estes ficaram igualmente agradados, concordando com o Presidente, que a 

ambos os Senhores e num gesto de reconhecimento, fosse oferecida uma medalha alusiva aos 

quarenta anos da elevação de Avanca a Vila e um colete reflector, objectos que lhes foram 

entregues pelo Presidente e Secretário no dia catorze do corrente mês e ano. Acrescenta o 

Senhor Presidente que fez também uma carta de agradecimento e reconhecimento, que 

enviou aos identificados e leu aos presentes. ----------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento, ratificando tudo o que foi feito pelos três elementos do 

Executivo. Sendo unânimes em referir que se houvesse um maior número de pessoas a 

colaborar na limpeza, a Freguesia estaria certamente bem mais asseada. --------------------------    

ACESSO AO LAVADOURO PENEDA/PORTO TONCE – EXECUÇÃO RAMPA EM 

CIMENTO. ------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que tendo sido solicitado pela esposa do Senhor 

Júlio, o apoio desta Junta para que fosse tornado mais acessível à cadeira de rodas usada pelo 

seu marido o piso de acesso ao Lavadouro em título, no início deste mês de Abril foi por 

trabalhadores desta Junta de Freguesia executada em cimento uma espécie de passadeira, 

entre a rua e a porta de entrada da habitação, para que a cadeira de rodas “deslize” mais 

facilmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REPARAÇÂO PISO ESTRADA NACIONAL DUZENTOS E VINTE E QUATRO 

TRAÇO DOIS, TAMBÈM CONHECIDA POR RUA PROFESSOR DOUT OR EGAS 

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

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte e dois do corrente mês e ano, 

deram início os trabalhos de melhoramento/reposição do piso da rua acima referida, que 

compreende o troço entre a Capela de Santo António/Estrada Nacional cento e nove e o 

entroncamento com a rua do Mato, referindo também, que este Executivo já havia solicitado 

várias vezes a reparação desta artéria. ------------------------------------------------------------------- 

Acrescenta, que tinha a informação que a Câmara Municipal de Estarreja estaria na 

disposição de proceder aos trabalhos com a anuência do Instituto de Estradas de Portugal, 

mas que é este Instituto que está a levar a efeito os referidos trabalhos. --------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, congratulando-se com a realização dos trabalhos que se 

justificam e eram de extrema necessidade. -------------------------------------------------------------   

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO PÚ BLICA – 

PAÇOS DO CONCELHO - ESTARREJA. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que ontem dia vinte e dois do corrente mês e ano, 

de acordo com o previamente agendado/publicado, ele, Presidente conjuntamente como 

Secretário, Senhor José Guimarães, estiveram em representação do Executivo no edifício dos 

Paços do Concelho - Estarreja na apresentação pública do Orçamento Participativo 
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Municipal, que teve início pelas vinte e uma horas e foi conduzido pelo Presidente e Vice – 

Presidente da Câmara, respectivamente Doutor Diamantino Sabina e Engenheiro Adolfo 

Vidal. Refere ainda que registou com agrado o interesse patenteado pelos jovens 

Avancanenses ali presentes, que seriam cerca de dezoito, sendo que no total estariam ali cerca 

de quarenta pessoas de todo o concelho.---------------------------------------------------------------- 

Na apresentação foram colocadas questões pelo público presente que mereceram respostas 

dos dois Executivos do Município, sendo também referido que a próxima Assembleia 

Participativa seria realizada em Avanca no dia seis de Maio do corrente ano pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, sendo que aqui, já poderiam ser apresentados/entregues em mão pelos 

seus autores, propostas/Orçamentos Participativos. --------------------------------------------------- 

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

VISITA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRANSITO À FREGUESI A. ----------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o agendado por email, hoje, 

dia vinte e três pelas catorze horas e vinte minutos visitou a Freguesia a Comissão em título, 

com o objectivo de verificar “in loco” alguns dos casos apresentados por este Executivo e 

sugestões apresentadas por munícipes, nomeadamente sobre a colocação de sinalização de 

regulação de prioridade nos cruzamentos com as ruas de Porto Brejo/Buxos e 

Pinheiro/Várzea, sendo que ele, Presidente esteve presente e acompanhou os trabalhos.-------- 

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

FALECIMENTO DO JARDINEIRO BERNARDO EDUARDO. ------- ---------------------- 

O Senhor Presidente recorda aos presentes que tendo falecido no dia vinte e oito de Março do 

corrente ano em Ramalde – Porto, o jardineiro Senhor Bernardo Eduardo, responsável pelo 

tratamento dos espaços verdes desta Junta de Freguesia, ele, Presidente, conjuntamente com o 

Secretário Senhor José Guimarães, e o Senhor Matias membro da Assembleia de Freguesia 

no dia vinte e nove da parte da manhã se deslocaram a Ramalde a fim de participarem nas 

cerimónias fúnebres que se realizaram pelas onze horas. -------------------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 

INSCRIÇÕES PARA A HABITAÇÃO SOCIAL RUA PENEDA PORTO  TONCE.------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que as inscrições para a habitação social sita na 

Rua Peneda Porto Tonce encerraram no dia vinte e dois do corrente mês e ano, tendo-se 

verificado a recepção de oito candidaturas.-------------------------------------------------------------  
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As candidaturas apôs ser analisadas pelo Executivo vão ser entregues à Comissão de 

Freguesia para decisão final.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE – ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU – 25  DE MAIO DE 

2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Estarreja em quinze de Abril do corrente ano, a solicitar a esta Junta de Freguesia a afixação 

de dois éditos com vista ao ato eleitoral acima mencionado e que torna público o 

desdobramento em seis secções de voto da Assembleia de Voto da Freguesia de Avanca.------

O Executivo presente tomou conhecimento e deu cumprimento à fixação dos editais, 

remetendo à posteriori as respectivas certidões de afixação à Câmara Municipal.---------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE – DATA DA ASSEMBLEIA ORÇAMENTO PARTICIPA TIVO NA 

FREGUESIA DE AVANCA.------------------------------- -------------------------------------------- 

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

Estarreja em catorze de Abril do corrente ano, a informar esta Junta de Freguesia que está 

agendada a Assembleia Participativa para o dia seis de Maio do corrente ano, será publicitada 

através de flyer para todos os residentes do concelho com toda a informação relacionada com 

esta acção.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE COMUNIC AÇÃO, 

RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO – CONVITE À CONVERSA CO M …CARLOS 

TÊ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Estarreja em dezassete de Abril do corrente ano, a convidar o Executivo desta Junta de 

Freguesia a estar presente na sessão de à “conversa com… Carlos Tê”, no dia vinte e três do 

corrente mês e ano, pelas vinte e uma horas e trinta minutos na Biblioteca Municipal de 

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

Os presentes tomaram conhecimento e por compromissos assumidos anteriormente o 
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Executivo não se fez representar.------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE - CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA MINICIP AL.--------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de Estarreja em 

dezassete de Abril do corrente ano, a convocar o Senhor Presidente para a sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, a realizar no dia trinta do corrente mês e ano, pelas vinte horas e trinta 

minutos no Edifício dos Paços do Concelho.----------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – SUBUNIDADE DE 

APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA – CATÁLOGO D E 

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS.---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de Estarreja em 

catorze de Abril do corrente ano, a apresentar a empresa Beiracruz especializada em 

consumpção aeróbica em edifícios de gavetões e em sepulturas, construção de edifícios de 

ossários, gavetões/jazigo, sepulturas perpétuas e columbários.-------------------------------------- 

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

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE COMUNIC AÇÃO 

RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO – “CONVITE” INÉDITOS DE  ABEL 

SALAZAR.------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de Estarreja em 

vinte e dois de Abril do corrente ano, a convidar o Executivo desta Junta de Freguesia a estar 

presente na inauguração da exposição de pintura, Inéditos de Abel Salazar, no dia vinte e 

quatro de Abril do corrente ano, pelas vinte e uma horas, na Casa Municipal da Cultura no 

âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus.--------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE – MOÇÃO EM DEFESA DOS DOENTES ONCOLÓGICOS.-------------- 

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

Estarreja de dois de Abril do corrente ano, bem como uma copia da “Moção em defesa dos 

doentes oncológicos” e do oficio nº1029, de onze de Março do corrente ano, da Câmara 

Municipal de Elvas e Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 
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respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE – APROVAÇÃO DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO E CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS.------------------------------ ------------------------------------------- 

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

Estarreja em dois de Abril do corrente ano, a solicitar a esta Junta de Freguesia que lhe sejam 

remetidas informação sobre a aprovação dos Acordos de Execução e Contractos 

Interadministrativos analisados e remetidos a votação na Assembleia de Freguesia.------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes ter já enviado a informação solicitada pela 

Câmara Municipal, em quinze de Abril do corrente ano e que consta do seguinte: “Tendo sido 

realizada no dia catorze de Abril a Assembleia de Freguesia na qual foram colocados a 

apreciação, aceitação e votação os Protocolos de Delegação de Competências desta Junta, 

pela Câmara Municipal de Estarreja para o corrente ano, os mesmos foram votados 

favoravelmente com onze votos a favor e duas abstenções.”----------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – DIVISÃO ADMINISTRAT IVA E 

JURÍDICA SUBUNIDADE DE TAXAS, LICENÇAS, MERCADOS E METROLOGIA 

– MEDIDAS DE APOIO AO COMERCIO LOCAL – MERCADO MUNI CIPAL DE 

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

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

Estarreja em nove de Abril do corrente ano, 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 – GABINETE DO VICE-PR ESIDENTE – 

ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU – LOCAIS PÚBLICOS  PARA 

AFIXAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL.------------------ -------------------------------- 

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

Estarreja em onze de Abril do corrente ano, a solicitar a esta Junta de Freguesia a afixação do 

édito acima referido.--------------------------------------------------------------------------------------
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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 – GABINETE DE COMUNIC AÇÃO, 

RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO – “CONVITE” EXPOSIÇÃO D E 

FOTOGRAFIA “À SOMBRA DOS LIVROS”.------------------ ---------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de Estarreja em 

dois de Abril do corrente ano, a convidar o Executivo desta Junta de Freguesia a estar 

presente na exposição de fotografia referenciada em titulo, pelas dezassete horas na 

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

Os presentes tomaram conhecimento e por compromissos assumidos anteriormente o 

Executivo não se pode fazer representar.---------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE COMUNIC AÇÃO, 

RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO – “CONVITE” EXPOSIÇÃO C ARTAZES 25 

DE ABRIL”.----------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de Estarreja em 

dois de Abril do corrente ano, a convidar o Executivo desta Junta de Freguesia a estar 

presente na exposição referenciada em titulo, no dia cinco de Abril do corrente ano, pelas 

dezassete horas no Cine-Teatro de Estarreja.----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes ter estado presente na referida exposição, tendo 

ficado agradado com os cartazes expostos/afixados.-------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – VIRGÍNIA COSTA – AP OSENTAÇÃO.- 

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

enviado pela Senhora Virgínia Costa, em um de Abril do corrente ano, a informar ter sido o 

ultimo dia de trabalho efectivo na referida Câmara pelo motivo referenciado em titulo, ao 

qual agradece toda a colaboração prestada por todos ao longo do seu percurso laboral.--------- 

O Senhor Presidente informou os presentes ter enviado à referida Senhora um email a 

agradecer a colaboração que sempre dispensou a este e anteriores Executivos.------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento corroborando com o email enviado pelo Senhor 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE COMUNIC AÇÃO, 
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RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO – OBSERVARIA’14 “CONVIT E”.----------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de Estarreja em 

oito de Abril do corrente ano, a convidar o Executivo desta Junta de Freguesia a estar 

presente no evento referenciado em titulo, no dia doze do corrente mês e ano, pelas dez horas 

no Parque do Antuâ, junto ao Multiusos.---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por compromissos assumidos anteriormente o 

Executivo não se pode fazer representar.---------------------------------------------------------------- 

DGAI – ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL – CENTRO DE RECOLHA DE 

RESULTADOS ELEITORAIS – ESCRUTÍNIO PROVISÓRIO DA EL EIÇÃO PARA 

O PARLAMENTO EUROPEU COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS – OF ICIO Nº 

2266.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o oficio recebido da DGAI (Direcção Geral de 

Administração Interna) em oito de Abril do corrente ano, a comunicar que na próxima eleição 

do Parlamento Europeu vai ser esta Junta a transmitir os resultados ao Centro de Recolha de 

Resultados Eleitorais (CRRE) da DGAI.---------------------------------------------------------------- 

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

ASSOCIAÇÃO MOTARDS AMIGOS DE AVANCA – XVº CONVÍVIO AMA.----------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Associação em titulo em onze de 

Abril do corrente ano, a solicitar patrocínio para o XV Convívio AMA, a levar a efeito no dia 

sete de Junho do corrente ano nas imediações do Pavilhão Gimnodesportivo e Parque do 

Mato em Avanca, terá a participação de cerca de quinze a vinte grupos de motards.------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e acordaram decidir à posterior sobre o patrocínio a 

atribuir aos AMA.------------------------------------------------------------------------------------------ 

GRUPO DE CICLOTURISMO DE AVANCA – PEDIDO DE PATROCÍ NIO PARA 

REALIZAÇÃO DO 25º CONVÍVIO DE CICLOTURISMO.-------- --------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Associação em titulo em oito de 

Abril do corrente ano, a solicitar patrocínio para a realização do vigésimo quinto convívio de 

cicloturismo, a levar a efeito no dia quinze de Junho do corrente ano em Avanca e terá a 

participação de cerca de trezentos ciclistas.------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade analisar melhor a proposta 

e à posterior decidir.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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AMA – MOTARDS AMIGOS DE AVANCA- CONVITE PARA O 15º CONVÍVIO 

MOTARD.-------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

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

de Abril do corrente ano, a convidar o Executivo da Junta de Freguesia a estar presente no 

15º convívio motard, a realizar no dia sete de Junho do corrente ano, no espaço envolvente do 

pavilhão gimnodesportivo de Avanca.------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que se vão fazer representar no referido 

convívio.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFRARIA DA BROA D’AVANCA – PEDIDO DE SALA PARA RE UNIÃO DO 

CAPÍTULO DA CONFRARIA DA BROA D’AVANCA.------------ ---------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Associação em titulo em dezassete 

de Abril do corrente ano, a solicitar uma sala da sede da Junta de Freguesia para a realização 

do Capítulo, pelas vinte e uma horas do dia vinte e nove de Abril do corrente ano.-------------- 

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

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

AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ – COVAL NÚMERO QUA RENTA E 

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

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

registado em nome de António Maria Pereira Homem e sua esposa Virgínia do Rosário 

Henriques Borges Homem, passe a pertencer ao único filho e legítimo herdeiro; António 

Manuel Borges Homem, portador do Cartão de Cidadão nº 11440024, válido até 31/08/2014, 

NIF nº 209012811, casado com Catarina Ribau Vieira, portadora do Cartão de Cidadão nº 

11574929, válido até 01/09/2014, NIF nº 227619536, residentes na Rua Infante D. Henrique, 

nº 5 – 4ºDt.º - 3810-121 Aveiro.-------------------------------------------------------------------------- 

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

herdeiros/titulares, denomina-se “ALVARÁ – Averbamento de 23/04/2014”.-------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às vinte horas e quinze 

minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para constar se lavrou a presente ata, 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.-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 


