
 

ABAIXO-ASSINADO CONTRA O FECHO DA ESTAÇÃO 

DOS CORREIOS - CTT - NA FREGUESIA DE AVANCA, 

CONCELHO DE ESTARREJA. 

Exmo Sr. Presidente, da Assembleia da República  

  

ASSUNTO: ABAIXO-ASSINADO CONTRA O FECHO DA ESTAÇÃO DOS CORREIOS - CTT - NA 

FREGUESIA DE AVANCA, CONCELHO DE ESTARREJA.  

  

Conforme assunto supracitado, os Avancanenses presentes na última Assembleia Extraordinária da 

Junta de Freguesia da Avanca, decidiram criar um movimento de cidadãos que os representasse e, 

organizassem as diferentes formas de luta, na demonstração clara de oposição ao fecho dos CTT em 

Avanca.  

Neste sentido, numa primeira ação, remetemos a Vossa Ex a. um abaixo assinado, recolhido de porta 

em porta, onde se manifesta a oposição da pretensão dos CTT de encerrarem a Estação e, se solicita 

a vossa Ex a. apoio nesta causa.  

Sendo Avanca a maior Freguesia do concelho, distando de Estarreja 7km. e com uma população muito  

  

envelhecida e dependente,  não  podemos  aceitar  o fecho  da estação  dos CTT, que apresenta  um 

movimento de cerca de cem atendimentos diários, sendo  na sua maioria levantamentos de reformas, 

pensões e apoios financeiros.  

Na verdade,  numa  freguesia  com  7.000  mil  habitantes,  na  sua  maioria  reformados  e  pessoas 

dependentes de outrem, é um sinal de desumanidade e abandono retirar um serviço tão necessário a 

estes habitantes.   Estes habitantes,  que outrora construíram Avanca, são agora abandonados  pelas 

entidades e serviços que sempre tiveram e dos quais mais precisam "neste tempo das suas vidas"  

Os cidadãos de Avanca, estão conscientes  de quão difícil será    a reversão da posição dos CTT, 

essencialmente depois de colocada em prática. Todavia, estão também dispostos a encetar qualquer 

tipo de luta, nomeadamente o boicote às próximas eleições.  

Face ao exposto, solicitamos uma vez mais a atenção de Vossa Ex a. para esta situação, tanto mais 

que esta posição dos CTT não respeita sequer o compromisso  assinado com o Estado a quando da 

privatização.  

Com os melhores cumprimentos  

O Movimento de Cidadãos  

  

A Junta de Freguesia de Avanca  

José Borges 
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Movimento de Cidadões 


