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---------------ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA---------------- 

-------------------------------------DE 21 DE JUNHO DE 2018----------------------------------------- 

----Aos vinte e um dias do mês de Junho do ano de 2018 reuniu a Assembleia Extraordinária 

de Freguesia de Avanca, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no auditório do Centro 

Paroquial de Avanca, em conformidade com o disposto no n.º 1 do Artigo 45º do Decreto-Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------ 

1. - Ponto Único – Discussão e Tomada de Posição Pública relativamente ao anunciado 

encerramento da Agência da Caixa Geral de Depósitos de Avanca (2 de julho de 2018). ------- 

---- O Presidente da Assembleia deu as boas vindas aos presentes. ------------------------------- 

---- Foram apresentados à Mesa da Assembleia dois pedidos de substituição dos Deputados 

Maria de Lurdes Matos Pinho da Coligação PSD/CDS-PP pela Senhora Sofia Silva Valente 

(Anexo I) e Joana Filipa da Cruz Amaral do PS-Partido Socialista, pela Senhora Sarah 

Almeida (Anexo II), os quais foram aceites. ----------------------------------------------------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia começou por esclarecer que esta reunião tinha a ver com 

a discussão e tomada de posição pública, relativamente ao anunciado encerramento da 

agência da Caixa Geral de Depósitos, em Avanca. ---------------------------------------------------- 

---- Foi decidido fazer esta discussão num espaço digno, amplo, aberto a toda a população 

para que todos possam tomar parte, como manifestação pública sobre o que é melhor para 

Avanca. Declarou aberta a Sessão e informou que podiam usar da palavra o Sr. Presidente da 

Junta, os Membros da Assembleia de Freguesia e as pessoas do Público que pretendessem 

intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Sr. Presidente da Junta tomou a palavra, começando por agradecer ao pároco de 

Avanca a cedência das instalações do Auditório e ao Sr. Almerindo pelo equipamento e apoio 

sonoro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Saudou a Assembleia de Freguesia, os elementos do Executivo e todo o Público presente.  

---- Informou que foi convidado o Sr. Presidente da Câmara, o qual não pode vir por outros 

compromissos. Também foi convidado o Sr. Teixeira Valente (Presidente da SEMA) que não 

pode comparecer. Foi ainda convidado um representante da CGD, verificando que não 

compareceu ninguém. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Em seguida leu a sua intervenção escrita, cuja versão integral se anexa a esta acta (Anexo 

III), onde citou uma série de cartas, documentos, publicações, diligências e agendamento de 

reuniões (Anexo IV), informando ainda que teve oportunidade de explanar a sua indignação 

na Rádio Voz da Ria, pretendendo assim alertar o Público para as consequências do 

encerramento da referida agência bancária, para os Avancanenses. -------------------------------- 

---- Da Assembleia de Freguesia, tomaram a palavra os seguintes Deputados: ------------------- 

---- Patrícia Bastos da Coligação PSD/CDS-PP, que afirmou estar solidária com a tomada de 

posição da Junta de Freguesia de Avanca e da Câmara Municipal, assim como os restantes 

elementos da Coligação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Raul Oliveira do PCP tomou a palavra para ler uma intervenção cujo conteúdo integral se 

anexa a esta ata (Anexo V). ------------------------------------------------------------------------------- 

---- João Tavares do PS- Partido Socialista, agradeceu ao Presidente da Assembleia, ao 

Executivo da Junta e aos colegas de bancada e disse que este é um dia triste para a nossa 

freguesia; considerou que …este encerramento já foi decidido, por isso o que está a decorrer 

aqui, hoje, não vai trazer de volta a CGD; anteontem discutia-se se a Escola vai fechar, ontem 

discutiam-se os problemas do Centro de Saúde, hoje discute-se o encerramento da CGD; este 

é um processo que se vem arrastando e perguntou o que será necessário fazer para não haver 

o encerramento da entidade bancária ainda existente – a Caixa Agrícola. ------------------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia lembrou que o sistema bancário tem sido bastante 

alterado   com as novas tecnologias, mas há que acautelar as necessidades dos mais idosos, 

que não usam esses meios tecnológicos e têm dificuldades em deslocar-se a Estarreja. A 

CGD de Avanca, não serve só Avanca, mas também localidades limítrofes; o seu 

encerramento é uma perda muito importante para a nossa terra. ------------------------------------ 

---- Não é um banco qualquer, é um banco público, português, e estas decisões são tomadas 

sem ter em conta as Pessoas. ----------------------------------------------------------------------------- 

---- Há uma carta, que nem sequer vem dos serviços centrais da CGD, assinada por uma 

gerente local - de Estarreja - comunicando à “Freguesia de Avanca” em 15 de junho, que a 

Agência da CGD (de Avanca) vai estar sediada em Estarreja a partir de 2 de julho (Anexo 

VI). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Isto é uma falta de respeito pela população de Avanca. ----------------------------------------- 

---- Esta Assembleia tem importância afirmativa, já que somos uma terra de gente séria, 
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decente e que “se sente”. Devemos dignificar a nossa terra. Esta é uma forma de a população 

e os elementos da Autarquia se afirmarem. ------------------------------------------------------------ 

---- Os presentes deverão estar à vontade para intervir e prestigiar a nossa tomada de posição. 

---- Pediu a palavra o Sr. José Amador, de Avanca. -------------------------------------------------- 

---- Na sua intervenção, lembrou que, apesar de ter vindo para Avanca uma agência da CGD, 

a maior parte do capital e contas mantiveram-se sediadas em Estarreja. Apelou à mobilização 

das pessoas que não se preocupam com o que se passa, para que deixem de se acomodar, e 

passemos todos a ser mais ativos, quando se trata de resolver estes e outros problemas, que 

prejudicam a vida da Comunidade. Sugeriu que se apelasse a Avancanenses que, pelos seus 

cargos políticos, estão “próximos” das estruturas centrais de decisão da CGD, para que 

intercedam a favor da terra. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia lembrou que o facto de o dinheiro estar em Estarreja não 

é o problema; o que interessa é poder movimentá-lo aqui – o que será impossível sem ter a 

agência fisicamente em Avanca. ------------------------------------------------------------------------- 

---- O Sr. António José Pereira, de Avanca, disse que, o que se passa em Avanca, passa-se em 

outros pontos do país. Também se referiu à deslocalização das contas e do capital de Avanca 

para outras dependências da CGD. Disse que a agência em Avanca, e o acesso físico dos 

clientes aos serviços da CGD, contribui para a manutenção do emprego dos seus 

funcionários. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Disse ainda que, se aparecer um documento para assinar, ele assina. ------------------------- 

---- A Sra. D. Maria Manuel, de Avanca, questionou se vai ou não ser possível manter-se a 

CGD em Avanca, tendo em conta que, por um lado vai haver uma reunião com uma 

representante da Caixa e, por outro, que foi afirmado pelo Deputado João (Tavares) que já 

não haverá hipótese de impedir o encerramento. ------------------------------------------------------ 

---- O Sr. Presidente da Junta respondeu que não nos damos por vencidos e “enquanto há vida 

há esperança”. A Junta de Freguesia está empenhada em resolver este problema, e vai 

continuar, estando, como se pode constatar, a pedir apoio à Comunidade. O Presidente da 

Câmara e a SEMA está connosco e, se for necessário, pode avançar-se para outras formas de 

reivindicação dos interesses dos Avancanenses. ------------------------------------------------------- 

---- A Sra. Tesoureira da Junta de Freguesia sugeriu que, pelo menos os presentes assinassem 

um documento de apoio ao Presidente da Junta, para a reunião do dia seguinte com uma 
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mandatária nacional da CGD. ---------------------------------------------------------------------------- 

---- Pediu a palavra a Sra. D. Maria Elvira, comerciante em Avanca, que considerou reduzida 

a presença de pessoas na Assembleia e questionou o Presidente da Junta sobre as razões para 

esse facto. Acha que se deve fazer pressão para que a CGD não encerre, por ser uma mais 

valia, e fazer falta ao povo; se assim não for, aos poucos Avanca vai “morrendo”. -------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia retorquiu que não estava assim tão pouca gente e que 

valia a pena fazer um abaixo assinado, de apoio ao Presidente da Junta. -------------------------- 

---- Tomou a palavra o Sr. Rui Teixeira Valente, de Avanca, e que trabalha em Ovar, que 

afirmou ver com agrado esta iniciativa do abaixo assinado. ----------------------------------------- 

---- O Sr. José António Ribeiro Costa, de Avanca, alertou para o facto da escassez de 

estacionamentos na zona da CGD em Estarreja, o que acrescenta ainda mais dificuldades de 

acesso dos cidadãos mais idosos e/ou com dificuldades de mobilidade. A alternativa de 

utilização do comboio para se deslocarem à CGD em Estarreja ainda é mais complicada. ----- 

---- Nesta fase dos trabalhos, foi elaborado um abaixo assinado de apoio ao Presidente da 

Junta, o qual foi assinado pelos elementos da Assembleia, pelos elementos do Executivo e 

pelos elementos do público que o pretenderam. ------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia comunicou que, na próxima Assembleia Ordinária de 

Freguesia, fará um ponto da situação, no período antes da Ordem do Dia. ------------------------ 

---- O Sr. Armando Tavares elogiou pessoalmente o trabalho do Executivo. Acha injusto a 

CGD fechar em Avanca. Só vê uma atitude a tomar: retirar tudo da CGD. ----------------------- 

---- O Sr. Manuel Firmino, de Válega, sugeriu que seria útil o Sr. Presidente da Junta 

informar a representante da CGD na reunião do dia seguinte, de que há um abaixo-assinado a 

decorrer na freguesia, até à próxima terça-feira (dia 26 de junho). --------------------------------- 

---- O Sr. Manuel Ribeiro, residente em Avanca há 40 anos, sugeriu que cada um faça um 

texto, com o seu caso, e que o envie à Administração da CGD, para que se tente chegar às 

entidades responsáveis, e se tente evitar o encerramento. -------------------------------------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia concorda com a hipótese de ficar para terça-feira o fecho 

do abaixo-assinado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Deu por encerrada a Sessão cerca das vinte e duas horas e quarenta minutos, da qual 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Presidente da Mesa 

e por mim que a secretariei. ------------------------------------------------------------------------------ 


