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

------------------------------------------DE 29 DE JUNHO DE 2017------------------------------------ 

------ Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezassete, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de Avanca, pelas vinte e uma horas, no Edifício Sede da Junta de Freguesia, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

1 - Período de Intervenção Aberto ao Público; -------------------------------------------------------- 

2 - Período Antes da Ordem do Dia;--------------------------------------------------------------------- 

3 - Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia Anterior;------------------------------------------ 

4 - Informações Gerais a Prestar pelo Executivo da Junta de Freguesia; --------------------------- 

5 - Apreciação da Situação Financeira da Junta de Freguesia. -------------------------------------- 

------ Faltou a esta sessão a Sra. Deputada Diana Silva, do PSD/CDS-PP e o Sr. Deputado 

Firmino Pereira Homem também do PSD/CDS-PP. -------------------------------------------------- 

------ Foram entregues na Mesa requerimentos a solicitar a substituição da Sra. Deputada 

Susana Maria Pereira Valente, do PS, pela Sra. Sarah Almeida (anexo 1) e a substituição da 

Sra. Deputada Soraia Raquel Valente Silva, do PS, pelo Sr. Magno Justiniano Chaves da 

Fonseca (anexo 2), os quais foram aceites. ------------------------------------------------------------- 

------ Aberta a sessão, iniciaram-se os trabalhos agendados pelo segundo ponto da Ordem de 

Trabalhos, Período Antes da Ordem o Dia, tendo sido apresentado pelo Partido Socialista um 

voto de pesar pelos trágicos acontecimentos em Pedrogão Grande que foi aprovado por 

unanimidade. Foi também aceite por unanimidade a proposta da Sra. Deputada Teresa Matos, 

do PS, em dar a conhecer oficialmente à Câmara Municipal de Pedrógão Grande, deste voto 

de pesar (anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao primeiro ponto, "Período de Intervenção Aberto ao Público", da O.T. 

nenhuma intervenção se registou. ----------------------------------------------------------------------- 

------No terceiro ponto, Aprovação da ata da Assembleia Anterior, depois de corrigidas as 

alterações à ata da Assembleia de 12-12-16 e à da Assembleia de 26-04-17 estas foram 

aprovadas por unanimidade. No que respeita à ata da sessão anterior datada de 10-05-17 esta 

foi aprovada por maioria com dez (10) votos a favor e uma (1) abstenção do Sr. Deputado 

Albino Resende, do PSD/CDS-PP. A Sra. Deputada Lurdes Pinho quis saber se relativamente 
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à situação do posto médico de Avanca tinha ou não havido contactos com as autoridades 

ligadas à Saúde que se deslocaram a Avanca aquando das Jornadas Médicas, promovidas pela 

Unidade de Cuidados Continuados. O Sr. Presidente do Executivo, José Jorge Borges, do PS, 

informou que vai haver intervenções no Centro de Saúde de Avanca e o Sr. Deputado João 

Tavares, do PS, disse que o Sr. Diretor Executivo do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 

desconhecia muitas das falhas do referido Centro de Saúde e ao tomar conhecimento dos 

fatos manifestou vontade de resolver alguns problemas nessa área. O Sr. Presidente do 

Executivo da Junta de Freguesia comprometeu-se a levar este assunto à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Relativamente ao quarto ponto, "Informações Gerais a Prestar pelo Executivo da Junta 

de Freguesia", o Sr. Presidente do Executivo, Sr. José Jorge Borges, fez um resumo do 

documento entregue aquando da convocatória desta Assembleia (anexo 4) onde constam as 

ações levadas a cabo, designadamente: de eventos; da atividade escolar; da praga que está a 

infestar os citrinos; da habitação social; da inauguração da escultura de homenagem às 

Leiteiras de Avanca; das infraestruturas; das Assembleias Municipais; e de Reuniões 

Diversas (anexo 4). A Sra. Deputada Lurdes Pinho quis saber qual o montante da 

comparticipação da Junta de Freguesia na publicação do livro "Moçambique no Coração" e 

foi informada de ter sido de 500,00€. A Sra. Deputada Teresa Matos, elogiou o discurso da 

concidadã Albertina Florentina, representante das mulheres guerreiras Leiteiras de Avanca e 

deu os parabéns ao Executivo pela iniciativa. O Sr. Deputado João Tavares elogiou e 

agradeceu à Junta de Freguesia o apoio dado às Jornadas de Saúde promovidas pela Unidade 

de Cuidados Continuados de Avanca. O Sr. Deputado Albino Resende perguntou se a 

Câmara Municipal tinha passado a administração da Casa Museu Egas Moniz para a Junta de 

Freguesia e se a entrega das medalhas de mérito tinha alguma coisa a ver com a data das 

eleições, tendo sido informado que não. O Sr. Presidente da Mesa acrescentou que é 

importante dar vida à Casa Museu, que a estátua de homenagem à Leiteira foi uma ação 

fundamental para as antigas Mulheres Leiteiras de Avanca e que o Largo de S. Sebastião 

carece duma placa toponímica com a sua identificação. O Sr. Presidente da Junta disse que o 

Executivo está a diligenciar nesse sentido não sendo fácil concretizar esse processo. ----------- 

------ Quanto ao quinto ponto, Apreciação da Situação Financeira da Junta de Freguesia, 

depois de esclarecidas pequenas dúvidas o documento foi aprovado por unanimidade. --------- 
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------ Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e trinta 

minutos, da qual lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai ser assinada pelo 

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

 


