
  

Ata n.º 3/2020 

Pág. n.º 1 

 

 

Livro:Pág.216 

 

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

-----------------------------------DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020------------------------------------ 

---Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, 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.Leitura e aprovação da Ata n.º 2/2020 da Assembleia de Freguesia; ------------------------ 

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

6.Apresentação pelo Executivo para a Aprovação da 2ª Alteração Modificativa do 

Orçamento para o Ano económico de 2020; -------------------------------------------------------- 

7.Discussão e Votação doas Opções do Plano e Orçamento para o Ano de 2020, sob 

proposta do Executivo da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------- 

---Foi pedida a substituição da Deputada Joana Filipa da Cruz Amaral Amaro pelo Senhor 

José Manuel Pires Mortágua, a qual foi aceite. -------------------------------------------------------- 

---Registou-se a ausência não justificada do Deputado da Coligação PSD/CDS-PP José 

Augusto Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No Ponto 1, Período antes da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia deu as boas 

vindas aos presentes e declarou aberta a Sessão. ------------------------------------------------- 

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

Presidente da Junta saudou os presentes e referiu ser um dia triste para Avanca, pela perda de 

um Avancanense, Sr. Jorge Amador, que no próprio dia foi a enterrar; referiu ser uma pessoa 

de bem, um cidadão que muito fez pelo Associativismo, nomeadamente ligado às 

Associações desportivas mais relevantes na Vila, a Artística dedicada ao Andebol, e a 

Atlética dedicada ao Futebol. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- Para além da informação escrita apresentada no documento que foi previamente fornecido, 

(Anexo I) o Presidente da Junta deu várias informações: -------------------------------------------- 

--- Esclareceu que as iluminações de Natal instaladas em Avanca ainda não foram ligadas, 
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apesar do pedido e de várias diligências junto da EDP, desde o início de novembro; depois de 

vários contactos não se encontrava o processo; quando foi possível localizá-lo, foi assegurado 

que esta mesma semana será ligada a iluminação de Natal na Freguesia. O Presidente da 

Junta lamenta a irresponsabilidade evidenciada pela EDP, na resolução deste assunto. --------- 

--- Referiu que as ruas da zona de Roçomil, Agueiros e proximidades estão a ser 

intervencionadas pelos serviços da AdRA, estando as obras a cargo de uma empresa de 

Oliveira de Azeméis, cujo empreiteiro não tem sido muito cumpridor; em Outubro o 

presidente participou numa reunião em Agueiros, tendo manifestado o seu desagrado pelas 

condições das estradas, cheias de lama, provocando imensos incómodos aos moradores e aos 

utilizadores – peões e automobilistas; foi enviado email para a Câmara de Estarreja e, como 

resposta aos problemas apresentados, o empreiteiro comprometeu-se a resolver o assunto se 

não houvesse chuva; tem havido chuva pelo que a situação continua a agravar-se; no próprio 

dia da Assembleia houve reunião na Câmara de Estarreja com o Presidente da Câmara, dois 

representantes da AdRA, Presidente da Junta de Avanca, Engenheira Fiscal da Câmara e o 

empreiteiro em causa, seguida de visita ao local, onde se percebiam alguns “remendos” 

recentes, mas continuando tudo enlameado; o empreiteiro prometeu resolver rapidamente a 

situação e asfaltar brevemente as vias intervencionadas. Os residentes solicitam 

insistentemente apoio da Junta de Freguesia, cuja capacidade de intervenção é bastante 

limitada, visto tratar-se de estradas municipais. ------------------------------------------------------- 

--- O Presidente informou que a Junta de Freguesia continua a fornecer máscaras cirúrgicas a 

diversas instituições que enunciou e estão descritas nas “Informações” escritas; no período 

desde Junho até à data foram fornecidas cerca de 6000 máscaras. ---------------------------------- 

--- Referiu que em dois de Dezembro a ADICO completou cem anos de existência, sendo 

uma empresa de sucesso, a laborar ininterruptamente, em Avanca, com gestão familiar, sendo 

uma referência a nível nacional e internacional; por iniciativa da Junta de Freguesia foi 

erguida uma coluna em cimento, simbolizando a força de quem labora, encimada pela 

estrutura metálica de um modelo de cadeira que já foi premiada. No solo fica a inscrição da 

Junta de Freguesia de Avanca. --------------------------------------------------------------------------- 

--- As obras na Rua do Samouqueiro, que a Junta gostaria de acabar neste ano de 2020, não 

podem continuar por falta de peças especiais que estão a ser produzidas e estão atrasadas; 

assim as obras só poderão continuar em 2021. -------------------------------------------------------- 
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--- A casa de habitação que ardeu, cuja recuperação tem sido apoiada pela Junta, tem as 

primeiras obras – no valor de 10000 euros – prestes a serem acabadas. --------------------------- 

No próximo dia dezasseis, quarta-feira, para animar um pouco esta época natalícia, que este 

ano tem menos movimento e animação pública, vai passar um motard vestido de Pai Natal, 

no mercado e em algumas ruas de Avanca. ------------------------------------------------------------ 

--- O Concurso de Montras de Natal teve a aderência de doze a quinze montras. ---------------- 

--- Tem havido reuniões do Gabinete de Crise no Concelho, sendo do conhecimento público 

que a situação da pandemia tem atingido proporções indesejáveis. --------------------------------- 

--- Houve uma família em confinamento obrigatório por COVID-19, que fez um pedido de 

ajuda de bens alimentares, sendo prestada essa ajuda pela Junta, até à recuperação das 

pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Deputado Matias Guimarães, do PS, que exerceu a sua atividade profissional na ADICO 

ao longo de cinquenta anos, esclareceu que a cadeira que representa a ADICO no padrão 

comemorativo, começou a ser fabricada na década de 40 do século passado e tem nome 

próprio: é a “Cadeira Portuguesa”, que pode encontrar-se em todo o país e em muitos outros 

países.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Deputada Lurdes Pinho da Coligação PSD/CDS-PP, perguntou se a localização foi 

decidida pela Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente confirmou.------------------------------------------------------------------------------- 

--- A mesma Deputada justificou a pergunta, por lhe parecer que o local é escondido, 

sugerindo que poderia ter sido noutro local, mais central. ------------------------------------------- 

--- O Vogal do Executivo Daniel Silva esclareceu que se pretende dispersar o que há de valor 

por diversos locais da Freguesia, em vez de concentrar tudo no centro, no mesmo local; 

acresce que o local escolhido é local de passagem para vários serviços da freguesia, e fica 

numa via de acesso do centro à zona onde se encontra implementada a empresa 

homenageada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A mesma Deputada perguntou quem é o responsável pelas verbas para a recuperação da 

casa de habitação que ardeu (acima referida). --------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Junta informou que são da responsabilidade da Câmara que delega na 

Junta a realização das obras. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- A mesma Deputada quis confirmar se a Rua de Fundões é uma pequena rua, sem saída, 
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pondo a questão de se justificar a colocação duma lomba. ------------------------------------------- 

--- O Presidente disse que se justifica pelos moradores e utilizadores – há várias crianças e há 

automobilistas que passam com mais velocidade, com maior risco para os moradores, tendo-

se já verificado um acidente envolvendo uma automobilista e uma criança. ---------------------- 

--- A mesma Deputada justificou a questão que colocou, pelo facto de haver ruas em Avanca 

com muito trânsito, sendo inclusive rotas de acesso a outras localidades e outros concelhos 

vizinhos, onde se verificam acidentes, inclusive um mortal, e não está prevista a colocação de 

lombas, parecendo-lhe bastante mais premente do que em Fundões – referindo-se 

concretamente à Rua Dr. António Duarte de Oliveira. ----------------------------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia chamou a atenção para a entrada da Rua do Pinheiro para a 

EN 109, que é muito acanhada, sem visibilidade e perigosa. Sugeriu que a dita Rua pudesse 

ter apenas um sentido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Deputada Lurdes Pinho acrescentou que há uma série de ruas em Avanca que não têm 

STOPs definidos; ainda que devam ser seguidas as leis da prioridade, são várias ruas 

secundárias a entrar na rua principal, potenciando problemas por não haver STOPs definidos. 

Terminado o período de discussão das Informações do Executivo, o Presidente da Mesa 

apresentou e leu três propostas/recomendações do PCP apresentadas pelo respetivo Deputado 

Raul Oliveira. (Anexo II).  -------------------------------------------------------------------------------- 

--- Proposta n.º I – Uma vedação para proteção de peões nas curvas dos passeios junto à via 

pública, nos locais com mais tráfego. O autor da proposta esclarece que seria em algumas 

ruas mais centrais. O presidente da Assembleia disse que deverá fazer-se chegar à Câmara. --- 

--- Proposta n.º II – Que se faça mais desinfeção nos contentores do lixo e nos próprios locais, 

o que raramente é feito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Junta considerou o assunto pertinente. ------------------------------------------ 

--- O Presidente da Mesa acrescentou que ainda há pessoas que colocam lixo, diferenciado ou 

não, fora dos contentores. --------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Junta esclareceu que a Câmara está em negociação com a empresa que faz 

a desinfeção. A última foi feita em 31 de Maio deste ano. ------------------------------------------- 

--- O Deputado confirmou que viu a desinfeção dos contentores e dos locais em Maio. -------- 

--- O Presidente da Mesa considera que as organizações se perdem se não houver uma 

sistematização dos procedimentos e de quem os faz. ------------------------------------------------- 
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--- O Presidente da Junta mostrou uma foto dum cartaz de controlo de “Última limpeza e 

desinfeção”, que se pode considerar uma boa prática, registando data, hora e agente. ----------- 

--- Proposta III – Que a recolha do lixo seja feita até às vinte e duas horas, para não 

incomodar o descanso das pessoas e das crianças. Atualmente é feita entre as vinte e três e as 

seis horas da manhã. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa considerou que será um assunto difícil de resolver, embora se possa 

tentar saber se tem solução. Perguntou à Assembleia se havia mais alguma questão. ----------- 

--- O Deputado do PCP Raúl Oliveira, voltando às Informações escritas do Executivo, quis 

saber se as Ruas da Tendeira e do Carrascal estão concluídas. 

--- O Presidente da Junta Informou que a Rua da Tendeira está concluída e a do Carrascal 

está feita até ao fim das habitações, tal como estava planeado. ------------------------------------- 

--- O mesmo Deputado continuou, perguntando se no Item da limpeza das ruas estão 

mencionadas todas as ruas da freguesia e se todas as mencionadas foram limpas no período 

de três meses, pondo em causa que isso seja possível. ----------------------------------------------- 

--- O Presidente da Junta esclareceu que a Junta de Freguesia tem uma empresa contratada 

para a limpeza de sessenta ruas em cada três meses. Não é um trabalho tão bom como 

gostariam que fosse, mas as ruas mencionadas são efetivamente limpas. -------------------------- 

--- O Deputado Raul concluiu que a Junta é digna de louvor pelo trabalho que tem 

desenvolvido neste capítulo. ----------------------------------------------------------------------------- 

--- No Ponto 4, Leitura e Aprovação da Acta n.º 2/2020 da Assembleia de Freguesia, o 

Presidente da Mesa colocou à discussão; não havendo intervenções passou-se á votação 

sendo aprovada com nove votos a favor, e três abstenções dos Deputados do PCP, da 

Coligação PSD/CDS-PP e do PS – os dois últimos por ausência na referida sessão. ------------ 

--- Após a votação o Deputado do PCP Raúl Oliveira levantou uma questão relativamente à 

contagem dos votos do PS na Acta anterior, a qual foi esclarecida pela Secretária da Mesa; 

ainda assim o Deputado pediu tempo para se informar melhor, ficando a Acta aprovada 

condicionalmente, o que foi aceite em consenso geral pela Assembleia. -------------------------- 

--- No Ponto 5, Período da ordem do dia, passou-se de imediato ao seguinte; --------------- 

--- No Ponto 6, Apresentação pelo Executivo para a Aprovação da 2ª Alteração 

Modificativa do Orçamento para o Ano económico de 2020 (ANEXO III) o Presidente da 

Assembleia solicitou detalhes específicos ao Presidente do Executivo, o qual  esclareceu que 
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houve obras que não eram esperadas e foi necessário alterar algumas verbas da Câmara; 

houve verbas que não foram gastas pelas incapacidades geradas pela pandemia (COVID-19) 

e que foram orientadas para outros fins. ---------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia perguntou quais os valores em causa. ----------------------------- 

--- O Presidente da Junta informou que foram cerca de cinquenta mil euros. Acrescentou que 

a Câmara foi generosa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- A Deputada Lurdes Pinho, da Coligação PSD/CDS-PP, fez notar que nas luzes do Natal 

estão a gastar mais do que o orçamentado; para as Associações gastaram mais do que o 

orçamentado (página 3 – alteração ao orçamento das despesas de 2020). ------------------------- 

--- A Tesoureira informou que as despesas com a iluminação de Natal têm a ver com a 

adjudicação à empresa fornecedora; quanto às Associações, está previsto aumentar os 

subsídios até final do ano, bem como às Instituições de Solidariedade Social, nomeadamente 

Salão Paroquial, Conferência de S. Vicente de Paulo e Bombeiros de Estarreja. As verbas 

ainda refletem os valores a entregar para os EPIs (equipamentos de proteção individual). --- 

--- A Deputada Lurdes Pinho informou que no projeto “Juntos Construímos” (página 4 da 

alteração do orçamento das despesas de 2020) não tem havido adesões, pela situação em que 

nos encontramos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Posto à votação o documento foi aprovado com oito votos a favor e quatro abstenções, dos 

Deputados da Coligação PSD/CDS-PP e do PCP. ---------------------------------------------------- 

--- No Ponto 7, Discussão e Votação das Opções do Plano e Orçamento para o Ano de 

2020 (ANEXO IV) sob proposta do Executivo da Junta de Freguesia, o Presidente da 

Assembleia solicitou ao Presidente do Executivo a apresentação das grandes linhas do 

documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente começou por afirmar que a Junta de Freguesia gostaria de fazer muito com o 

orçamento que tem; gostariam de fazer algo na Ribeira do Mourão, com apoio da Câmara 

para infraestruturas, que apoiem as pessoas que gostam de se deslocar ao local, já que 

qualquer obra excede em orçamento a capacidade da Junta de Freguesia; a Junta também vai 

pugnando pelo Saneamento Básico, nomeadamente em Água Levada; ---------------------------- 

gostariam de adquirir terrenos para criar um espaço de lazer, de passeio, para a Festa de Santa 

Marinha – nesse sentido tem havido dificuldades mas tem esperança de que no próximo ano 

seja possível; é preciso adquirir mais EPIs; este ano também houve a ajuda da máquina de 
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lavar na Unidade de Saúde de Avanca; espera-se que as Coletividades voltem a ter atividades; 

considerou que não há muitas diferenças em relação ao ano anterior. ------------------------------ 

--- Desejou que a Freguesia continue próspera e limpa; informou que a Câmara já alertou que 

não será um ano de grandes verbas a distribuir pelas Juntas de Freguesia; estava previsto que 

as Juntas recebessem as verbas por delegação do Governo – o que implicaria um aumento do 

staff – mas mantém-se o sistema durante mais um ano. ---------------------------------------------- 

--- O Deputado Matias Guimarães quis saber se não há ceia de Natal, o que foi confirmado. -- 

--- O Presidente da Assembleia afirmou: que nunca houve um projecto para avançar com o 

parque de lazer, e que não há oportunidade de lançar as bases desse trabalho; que a Junta tem 

valor financeiro e falta uma zona onde as pessoas se sintam bem; que conhece outras 

localidades onde há zonas de lazer, com aproveitamento dos rios, por exemplo; que já houve 

um erro, deixando avançar com a construção no centro e essa construção vai avançando. ------ 

--- O Presidente da Junta disse que o assunto está pensado. ----------------------------------------- 

--- A Deputada Lurdes Pinho da Coligação PSD/CDS-PP fez notar que não está pensado no 

Orçamento; se existe esse projeto não está expresso. ------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia lembrou que o dinheiro que está no Banco não rende e perde 

valor de compra. Alertou para o facto de a CIRA, no projeto de desassoreamento da Ria, não 

chega à Ribeira do Mourão, e pergunta por que razão não se faz o desassoreamento desta 

zona da Ribeira do Mourão; afirmou que, mesmo com maré cheia, não se entra de barco na 

Ribeira do Mourão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Junta informou que já foi enviada uma carta ao Ministro do Ambiente, e 

sabe-se que no fundo da Ribeira do Mourão terá sido encontrado mercúrio em grau elevado, a 

um nível profundo; na sua opinião poderá eventualmente ser orçamentada uma intervenção 

pela POLIS, juntamente com as Ribeiras de Pardilhó, mais próximas. ---------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia disse que aparentemente não será um trabalho muito 

dispendioso; pôs em causa a existência de mercúrio proveniente dos efluentes da Uniteca, 

porque essa empresa tem um efluente direto que vai para a zona do Bico, no Largo do 

Laranjo; a CIRES é que tem efluentes para cá, mas não tem mercúrio. ---------------------------- 

--- O Presidente da Junta reiterou que foi entregue um documento em mão ao Sr. Ministro do 

Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia reiterou que a Ribeira do Mourão é importante para Avanca, 
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assim como o parque de lazer. --------------------------------------------------------------------------- 

--- O Deputado José Mortágua do PS, também falou na hipótese de passadiços desde o Clube 

de Caça e Pesca até à Casa Museu Egas Moniz.  ------------------------------------------------------ 

--- O Deputado Aníbal Teixeira do PS, referiu não perceber porque é que a Ribeira do 

Mourão está abandonada; era um local onde havia peixe, enguias, carpas, as crianças – agora 

homens – aprendiam a nadar; a Ribeira fazia as ligações pela Ria até Aveiro; sendo Avanca 

uma terra com uma indústria de cerâmica, aliás o centro dessa atividade antes de Aveiro, 

depois teve os lacticínios – com destaque para a Favorita – e era da Ribeira do Mourão que os 

produtos seguiam pela Ria para Aveiro.----------------------------------------------------------------- 

--- Acrescentou que em Avanca não há uma instalação onde se preservem as memórias dos 

lacticínios de Avanca; recordou que a Favorita foi a primeira fábrica de queijo e de 

chocolates em Avanca. Referiu-se à afirmação prévia de que existe dinheiro para a aquisição 

de terrenos para evitar o avanço da construção e fazer nascer algo de lazer em Avanca; 

também aproveitou para falar da falta de equipamentos sanitários para quem utiliza os 

comboios, à partida e à chegada na estação da CP em Avanca, acabando por conspurcar 

equipamentos existentes na estação. -------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia opinou que também há muita falta de educação e de civismo, 

além do vandalismo que é outra realidade; referiu que o dinheiro parado não rende, e que se 

deve pensar em utilizá-lo convenientemente a favor da terra; alertou para o risco de surgirem 

projetos megalómanos que levam a uma perda progressiva da qualidade de vida dos 

habitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Referiu a localização de Avanca, a norte da indústria química de Estarreja; tem 

acompanhado que a qualidade do ar nesta zona é considerada das piores do País; considera 

que a Junta tem autoridade para chamar a atenção do Município para este problema que 

desvaloriza tudo em redor; há outra coisa que não vê, e que é legalmente  imposto às 

empresas: numa zona altamente industrializada e com indústria que pode ser perigosa, 

pergunta como é que não se fazem simulacros de situações de risco, relacionadas com 

produtos altamente nocivos, tóxicos e letais? ---------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Junta informou que as empresas fazem simulacros com Bombeiros e com 

a Proteção Civil, e o que a população deve fazer em caso de acidentes. -------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia considerou que só nas empresas é pouco; que deve ser 
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extensivo à população, que deve saber como atuar. --------------------------------------------------- 

--- A Deputada Lurdes Pinho da Coligação PSD/CDS-PP, referiu a incidência de cancros 

nesta região, que pode ser o custo da poluição em que a população vive constantemente, não 

havendo sequer qualquer reembolso que pudesse reverter a seu favor. ---------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia informou que houve estudos, e que as condições são melhores 

do que antigamente, mas os focos perigosos mantêm-se. -------------------------------------------- 

--- O Deputado Aníbal Teixeira, do PS, referiu a ocorrência que houve e continua a haver, de 

pomares de citrinos que aparecem totalmente “queimados” nesta zona e sempre ficaram sem 

explicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia finalizou dizendo que esta questão deve ser sempre debatida 

na Assembleia Municipal, insistindo na defesa da qualidade do ar na região. Deixou no ar 

uma questão que lhe parece pertinente: se há indústrias em Estarreja e em Avanca, e Estarreja 

e Avanca não crescem, porquê? -------------------------------------------------------------------------- 

--- Após estas considerações que foram surgindo na sequência da discussão do Orçamento 

para 2021, este documento foi posto à votação, sendo aprovado por maioria de nove votos a 

favor e três abstenções dos Deputados da Coligação PSD/CDS-PP. ------------------------------- 

--- O Presidente da Assembleia desejou Bom Natal para todos, lembrando que as coisas não 

estão fáceis e que há falta de consciência da situação catastrófica do país. ------------------------ 

--- Desejou que o próximo ano de 2021 traga Esperança e Luz para todos. ----------------------- 

--- Por nada mais haver a tratar, deu por terminada a reunião cerca das vinte e duas horas e 

cinquenta minutos, da qual se lavra a presente Acta, a qual depois de lida e aprovada vai ser 

assinada pelo Presidente da Mesa e por mim, Primeira Secretária, que a elaborei. --------------- 

 

 

  

 


