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

--------------------------------------- DE 28 DE JUNHO DE 2018 --------------------------------- 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------------------

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

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

4 - Período da ordem do dia; ---------------------------------------------------------------------------

5 - Apresentação e análise das propostas de Concessão de Medalhas de Freguesia. --------

----Aberta a sessão, o Sr. Presidente da Mesa cumprimentou os presentes e comunicou que 

foram entregues na Mesa requerimentos a solicitar as substituições da Sra. Deputada Lurdes 

Pinho, do PSD/CDS-PP, pela Sra. Sofia Silva Valente (anexo 1), da Sra. Deputada Joana 

Amaral, pelo Sr. José Manuel Mortágua (anexo II) e do Sr. Deputado Aníbal Teixeira, do PS, 

pela Sra. Sarah Almeida (anexo 3), os quais foram aceites. -----------------------------------------

---- No período antes da Ordem do dia, a Sra. Deputada Patrícia Bastos, PSD/CDS-PP, referiu 

a omissão da "Proposta de Constituição de uma Comissão para elaborar um Regulamento de 

Freguesia para Apoio ao Associativismo" na Ordem de Trabalhos da Assembleia, conforme 

ficou assumido em 26 de abril de 2018 - pág. 2, 3º parágrafo da respetiva ata. -------------------

---- O Sr. Presidente da Mesa informou não ter sido oportuno tratar deste assunto, que será 

agendado em Assembleia próxima. ---------------------------------------------------------------------

---- A mesma Sra. Deputada entendeu que o termo "acusatório" atribuído ao Sr. Deputado 

António Oliveira do PSD/CDS-PP, pág. 2, 6º parágrafo, seria forte, mas à falta de outro 

termo mais adequado, mantem-se. Aludiu ainda a uma informação que considera incompleta, 

na pág. 7, ponto 7, 2º parágrafo: não foi explícito o "esclarecimento" prestado pela Sra. 

Tesoureira à Sra. Deputada Lurdes Pinho, que perguntou se já estava orçamentada a pessoa 

contratada; a Secretária da Mesa justificou que não foi possível ouvir todo o diálogo que se 

tinha estabelecido entre as duas intervenientes; então, a Sra. Tesoureira esclareceu que a 

pessoa contratada estava efetivamente orçamentada. Assim a ata deve ser corrigida com esta 
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informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A ata de 26 de abril de 2018 foi posta à aprovação, sendo aprovada com onze votos a 

favor e duas abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------

---- No Ponto 2, Informações Gerais a prestar pelo Executivo da Junta de Freguesia 

(anexo IV), o Sr. Presidente da Junta começou por referir que todos sabem o que se tem 

passado com a Caixa Geral de Depósitos - encerramento da agência de Avanca, previsto para 

o dia 2 de Julho de 2018 - e informou que tem havido apoios na luta pela sua manutenção. ---

---- Pediu esclarecimentos ao Sr. Deputado António Oliveira, PSD/CDS-PP quanto aos 

documentos que este prometeu apresentar, comprovativos das suas afirmações na Assembleia 

de 26 de Abril de 2018, pág. 2, 5º parágrafo - o qual se escusou com alegado atraso nas atas 

das Assembleias Municipais e não apresentou qualquer documento. ------------------------------

---- O Sr. Deputado José Augusto Silva do PSD/CDS-PP perguntou qual o ponto de situação 

da Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Presidente disse que a reunião com os responsáveis, 

havida na semana anterior, fora inconclusiva e que a decisão de encerrar a agência de Avanca 

estava tomada. Considera que o que está a acontecer é uma ofensa ao povo, prevalecendo o 

"grande capital" sem regras e aumentando as dificuldades para os cidadãos mais carenciados. 

---- O mesmo Sr. Deputado José Augusto perguntou se não seria preciso outro ATM para 

Avanca. O Sr. Presidente da Junta respondeu afirmativamente. ------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Mesa entendeu que seria conveniente pedir a outra instituição 

bancária - que não a Caixa Geral de Depósitos - para colocar outro ATM em Avanca.  --------

---- Perguntou se havia mais alguma questão sobre o assunto. --------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Junta citou a tomada de posição do PS, perante o Ministro das 

Finanças, sobre o encerramento de várias dependências da CGD, e remeteu para uma notícia 

do Diário de Aveiro, do dia 28 de junho de 2018 (anexo V). ----------------------------------------

---- O Sr. Deputado José Augusto, PSD/CDS-PP, a propósito do item "Segurança e 

Iluminação", alertou para a falta de iluminação pública a poente da freguesia, que nalguns 

pontos não é ligada e noutros só é ligada depois das 22:00 horas. ----------------------------------

---- O Sr. Secretário do Executivo informou que já ligou à EDP, mas a situação ainda não foi 

resolvida; sabendo que é uma zona perigosa, sem luz, vai voltar a insistir. -----------------------

---- A Sra. Deputada Patrícia Bastos, PSD/CDS-PP, sugeriu que os moradores façam um 

reforço dessas reclamações. ------------------------------------------------------------------------------
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---- Referente ao item "Educação", o Sr. Deputado José Augusto, PSD/CDS-PP, perguntou 

pela situação da Escola e do Centro de Saúde. ---------------------------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Junta começou por lamentar que nesta Assembleia nunca tenha 

havido uma moção para apoiar o Executivo nas suas diligências; informou que, sobre a 

Escola, há um projeto apresentado 15 dias antes das últimas eleições autárquicas (2017); 

quanto à Unidade de Saúde, enviou um email ao Sr. Dr. Pedro Almeida (Diretor da ACES do 

Baixo Vouga) mas não obteve qualquer resposta; citou uma declaração do Presidente da 

Câmara Municipal de Estarreja ao Jornal Notícias de Avanca, em que as obras estariam 

previstas para o início de 2019. Acrescentou que a Junta se tem esforçado, mas Avanca 

continua a regredir; e se Avanca hoje tem alguma coisa deve-o ao privado. ----------------------

---- A Sra. Deputada Sofia Valente, PSD/CDS-PP, considerou que não há ofertas - referindo-

se a oportunidades de desenvolvimento(?). O Sr. Presidente da Junta afirmou que o PDM 

piorou as hipóteses. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Teceram-se algumas considerações sobre a escassa participação da população na 

discussão prévia à elaboração do PDM. ----------------------------------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Assembleia lembrou que no dia da sua "discussão" em Avanca 

poucas pessoas compareceram, mas o PDM já estava feito - já era um facto consumado e não 

uma proposta a analisar. ----------------------------------------------------------------------------------

---- A Sra. Tesoureira, voltando ao assunto da Unidade de Saúde, confirmou que, em 

Assembleia Municipal de Dezembro de 2017, o Presidente da Junta perguntou o que se 

passava com a Unidade de Saúde de Avanca e foi-lhe respondido que talvez em dezembro 

(de 2018) as obras estejam prontas. ---------------------------------------------------------------------

---- Por outro lado, se já estão orçamentadas (as obras na Unidade de Saúde), pergunta porque 

não se fazem? -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Mesa, referindo-se à situação da Escola (EB,2,3) considerou que só 

faz sentido fazer-se uma discussão sobre a mesma, com a presença da Direção do 

Agrupamento e da Câmara Municipal de Estarreja. Quanto à Unidade de Saúde, já falou com 

o Diretor da ACES, e há uma hipótese de que venha cá em setembro próximo, podendo 

negociar-se e ultrapassar-se esta questão, em conjunto com o Município. -------------------------

---- Quanto a eventual moção de apoio, considerou que pode não ter resultados práticos, 

mesmo que assinada por todos; o que falta é haver mais compromissos. Temos que ter as 
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pessoas "certas" na Assembleia, e que o Presidente da Junta, como chefe do Executivo, deve 

continuar a liderar as iniciativas de interesse comunitário. ------------------------------------------

---- No Ponto 3 - Período de intervenção aberto ao público --------------------------------------

---- O Sr. Alfredo (?) lembrou que muito do desenvolvimento de Avanca, a que assistiu, se 

deveu ao empenho de pessoas que estão em lugares-chave (no panorama político do país (?) e 

que conseguiram piscinas, escolas, postos médicos… Será que está na altura de contactar 

essas pessoas, para que possam influenciar na resolução de problemas actuais? Será que está 

na altura de convidar uma entidade bancária para Avanca, com a certeza de que será um 

sucesso, desde que haja adesão das pessoas e dos capitais da freguesia? As infraestruturas 

têm que crescer e dar condições de desenvolvimento, mas tem acontecido o contrário. ---------

---- O professor Manuel Ribeiro disse que foi gratificante ficar a par de certos assuntos 

importantes para Avanca, mas esperava saber algo sobre uma reunião que teria havido com a 

Caixa Geral de Depósitos. --------------------------------------------------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Mesa informou que na referida reunião, a decisão do encerramento 

tinha sido radical; o Sr. Manuel Ribeiro teme que a Caixa Agrícola possa também fechar. ----

---- O Sr. Presidente da Mesa lembrou que o sistema bancário mudou muito, a Caixa Geral de 

Depósitos em dois anos encerrou duzentas agências em todo o país. Vê com dificuldade que 

as entidades não mutualistas ou de cariz social mudem esta situação. Uma hipótese seria a 

substituição desta entidade bancária (Caixa) por outra. ----------------------------------------------

---- Na sequência de algumas opiniões à volta do assunto, o Sr. Manuel Ribeiro sugeriu que 

fique em ata que deve ser contactada outra entidade bancária para Avanca. ----------------------

---- No Ponto 5 - Apresentação e análise das propostas de Concessão de Medalhas da 

Freguesia, o Sr. Presidente da Junta apresentou os nomes das Personalidades, 

Estabelecimento de Ensino e Associação a condecorar: Augusto da Rocha Ferreira, Padre 

António Valente de Matos, Escola EB,2,3 Professor Doutor Egas Moniz e Associação de 

Caçadores e Pescadores de Avanca. ---------------------------------------------------------------------

---- A justificação para estas condecorações, encontra-se expressa no texto elaborado pelo 

Executivo da Junta de Freguesia, em 12 de junho de 2018, cuja versão integral se anexa a esta 

ata (anexo VI). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Sr. Presidente da Mesa opinou que estas entidades lhe parecem bem escolhidas. --------

---- Posta à votação, a proposta global foi aprovada e subscrita por unanimidade. ---------------

---- O Sr. Presidente da Mesa deu conhecimento de uma carta entregue pelo Presidente da 

Junta, enviada em 11 de maio ao Dr. Pedro Almeida com resposta em 14 de maio (anexo 

VII), a qual leu à Assembleia. Considerou que o seu teor é burocracia implantada ao mais alto 

nível, e que não defende os interesses dos utentes dos Cuidados de Saúde de Avanca. ------- 

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. -----------------------------------------------------------------------

Avanca, 28 de junho de 2018 ---------------------------------------------------------------------------- 


