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---------------------------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA----------------------------- 

-------------------------------------------DE 29 DE JUNHO DE 2021---------------------------------- 

--- Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma 

horas, reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia de Avanca, no Edifício Sede da 

Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------- 

--- 1 – Período antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------------

--- 2 – Informações gerais a prestar pelo Executivo da Junta de Freguesia; -----------------

--- 3 – Período de intervenção aberto ao público;---------------------------------------------------

--- 4 – Leitura e aprovação da ata nº 1/2021 da Assembleia de Freguesia; -------------------

--- 5 – Período da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------

--- Faltaram a esta Assembleia os Senhores/as deputados António Carlos Oliveira e Patrícia 

Bastos, da coligação PSD/CDS-PP; e Francisco Magalhães, da CDU. -----------------------------

--- Deram entrada na Mesa desta Assembleia os seguintes requerimentos: ------------------------

--- Pedido de substituição do Sr. Deputado José Augusto Silva pela Sra. Maria Adelina 

Homem, da coligação PSD/CDS-PP (anexo I); da bancada do PS deu entrada o pedido de 

substituição da Sra. Deputada Maria Teresa Matos pelo Sr. José Mortágua (anexo II), 

substituição do Sr. Deputado Aníbal Teixeira pela Sra. Susana Valente (anexo III), 

substituição do Sr. Deputado João Tavares pela Sra. Sara Almeida (anexo IV) e a substituição 

da Sra. Deputada Sofia Matos pela Sra. Daniela Costa. ----------------------------------------------

--- Todas estas petições foram aceites pela Mesa. -----------------------------------------------------

--- No primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, “Período antes da ordem do dia”, o Sr. 

Presidente da Mesa da Assembleia, José António Costa, do PS e na qualidade de elemento da 

direção da Associação Artística de Avanca, em resposta a um convite da Junta de Freguesia 

para uma reunião de planeamento e participação na semana gastronómica, disse que aquela 

Associação não iria estar presente devido à época pandémica que se atravessa e disse ainda 

que não é altura de promover eventos deste tipo. ------------------------------------------------------

--- O Sr. Presidente passou ao quarto ponto de Ordem de Trabalhos, “Leitura e aprovação 
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da ata Nº 1/2021 da Assembleia de Freguesia” e a Sra. Deputada Lurdes Pinho, da 

coligação PSD/CDS-PP, disse que a redação da ata deveria estar mais contextualizada e 

objetiva porque quem não esteve presente na reunião não iria perceber o que lá se passara. ---

---Não havendo mais intervenções, a ata foi posta à votação sendo aprovada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--- No segundo ponto da Ordem de Trabalhos, “Informações gerais a prestar pelo 

Executivo da Junta de Freguesia”, o Sr. Presidente do Executivo, José Jorge Borges, do PS, 

para além da informação digital das atividades do Executivo, atempadamente enviada aos 

Srs. Deputados, deu realce ao torneio da malha organizado pela ARCAL e apoiado pela 

Junta; ao agendamento de vacinação contra a Covid19; à pavimentação da Rua das Brejas; à 

demolição duma habitação degradada na Rua Prof. Dr. Egas Moniz e à construção de um 

passeio na frente da dita habitação; à C. M. Estarreja que procedeu à limpeza e demolição de 

uma parte do que restava do edifício onde outrora funcionou a Cooperativa de Avanca; à 

pintura artística do muro do Mercado Júlio Neves, o que o torna mais apetecível; à rua Padre 

Boaventura onde foi rasgado o pavimento para instalação de saneamento. A reposição desse 

pavimento será da responsabilidade da C.M. Estarreja e da ADRA. -------------------------------

--- O Sr. Deputado Matias Guimarães, do PS, referiu que a pavimentação da Rua das Brejas 

foi feita apenas até às últimas habitações ali existentes e questionou a colocação do restante 

piso da referida Rua. Defende que deveria ser asfaltado o resto da Rua e o acesso que nos 

leva até à Capela de S. Gonçalo, tão caprichosamente restaurada pelo nosso conterrâneo Sr. 

Bernardino Cabral. O Sr. Presidente do Executivo informou que esse lanço irá ser melhorado 

com material fresado. --------------------------------------------------------------------------------------

--- No terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, “Período de intervenção aberto ao público”, 

não há nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------

--- Relativamente ao quarto ponto, “Período antes da ordem do dia”, o Sr. Presidente da 

Assembleia interrogou o Executivo se haveria mais qualquer ponto a discutir ao que foi dito 

que não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Assim e nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, da qual lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 

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


