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ACTA NO 16

ACTA DA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE QUIAIoS, DE 30 DE
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS

Local - Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Quiaios---------

Presidente

- António José Bento

1a Secretária

-

Marinheiro (Somos Figueira - SF) ------

Aldina Maria Pereira de Sá (SF) -------

20 Secretário - Victor José Figueiredo Cabete (SF)

Membros - Antero José Abreu Loureiro (PS) -----Agostinho Manuel Pereira da Cruz (CDU)
Carlos Manuel da Silva Rabadão (SF) ------Armando Carvalho Rodrigues do Nascimento (PS)
Maria Helena Gonçalves Jorge (PS) -----José Alberto Azenha Loureiro (PS)

Abertura da Sessão

-

-------

Vinte e uma horas e trinta minutos.

- Compareceram todos os elementos. -------Presidente da Assembleia de Freguesia - Após a verificação do quórum, deu por
Presenças

abertos os trabalhos, lendo a respetiva ordem dos mesmos. ---------

Informou que

a Sra. Presidente do Executivo

acabou de informar que devido

a

um

problema de saúde estará ausente no início da Sessão, pelo que os restantes elementos do
Executivo

a representarão na mesma, não se sabendo se a Sra. Presidente ainda

poderá

comparecer maÍs tarde.
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Relativamente à Acta da última Sessão, informou duma alteração realizada ao rascunho da
mesma/ que tinha sido previamente distribuído. Colocou a Acta no 15 a votação, tendo sido
aprovada por maioria com o voto favorável dos elementos presentes/ e com a abstenção do
Sr. Agostinho Cruz.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1.1. LEITURA DO EXPEDIENTE---------

Presidente da Assembleia de Freguesia

-

Informou que toda a correspondência foi

distribuída por email ao longo do período, que constou num convite para o aniversário da
Associação de Desenvolvimento da Murtinheira (ADM); convite para a procissão do Sr. Dos

Aflitos, enviado pela ADM; convite para a comemoração do Dia da Freguesia; um ofício do
Grupo Parlamentar do PCP, que será discutido mais adiante; convite para o 35o Festival de
Folclore do Rancho Folclórico e Regional de Quiaios; e de um email do Sr. Agostinho Cruz

de troca de correspondência com um técnico da Câmara a propósito do prolongamento
duma via na Praia de Quiaios.

Presidente da Assembleia de Freguesia

-

Relativamente

à

gravação das Sessões,

informou que foi informado pela Sra. Presidente que estaria o novo sistema de gravação
montado no início da semana. Entretanto entrou em contacto com

a

Foz Sistemas para

saber se tinham sido realizados testes, ou se seria necessário ir fazê-los antes da Sessão, e

foi informado que na altura em que a proposta foi realizada havia stock do material, e que
no momento em que foi feita a encomenda

já não havia stock. Assim, o material ainda

não

chegou, e a atual Sessão ainda será gravada para computador. Foi ainda informado que o

material que virá será um modelo mais recente do que

foi

encomendado, devido

a

descontinuidade do produto

p
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Informou a Assembleia que na Sessão Solene comemorativa do aniversário da ADM, o Sr.
Agostinho Cruz interrompeu a mesma, tendo abordado directamente o Sr. Vereador que
presidia à mesma, identificando-se como elemento da Assembleia de Freguesia. Aborda o

tema porque uma vez que o Sr. Agostinho se apresentou nesta condição, considera ser seu

dever informar os restantes elementos sobre

o

sucedido, num acto que considera

desrespeitoso para a instituição que é a ADM, e para

a própria Assembleia de

Freguesia,

que se encontrava representada pelo seu Presidente. Não julga que se trate duma opinião,

julga que se trata de uma falta de respeito institucional. Informou que lhe foi dito que não
havia espaço à intervenção do público, mesmo assim insistiu, e considera que tal acto foi
desrespeitador e não dignifica a Assembleia. Concluiu informando que este reparo não tem
a ver com o conteúdo da intervenção, mas com a forma.

Agostinho Cruz
intervenção foi

já

-

Não considera que tenha interrompido

a

Sessão Solene, pois

a

sua

no fim. Responsabiliza-se pelo seu acto sem que tal afecte a Assembleia

de Freguesia. Considera que as pessoas têm um conceito de Sessão Solene que não é

seu,

e que têm preconceitos por quem faz uma coisa destas.

o

Entende que alguns

Íntervenientes na Sessão eram políticos, que ficam vulneráveis fora da sua zona de
conforto, e que é nessas situações que as perguntas lhes devem ser colocadas.

Presidente da Assembleia de Freguesia

-

Finaliza o tema esclarecendo que a Sessão

ainda não tinha terminado, pois ainda não tinha sido tocado

e

cantado

o

Hino

da

instituição, e que os políticos presentes representavam as instituições convidadas

Presidente da Assembleia de Freguesia

-

Leu uma proposta de Louvor, apresentada

pelos elementos eleitos do PS, aos elementos organizadores do 4o WoodRock Festival, pela

qualidade do festival, e por promover a Freguesia (Anexo A),
Colocou a proposta de Louvor a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
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1.2. TNTERVENçõES DE ÍNDOLE GERAL

Agostinho Cruz - Questionou como está a questão do

PRODER. Abordou

a questão

da

remoção das areias nas passadeiras na praia, afirmando que a época balnear começou e

que

a areia não tinha sido removida.

Lembrou que faltam corrimões

e travessas, e

questionou quem é que paga a sua substituição. Abordou o levantamento do piso na rua da

Serra, lembrando que continua a dúvida a quem pertence a sua manutenção. Alertou para

os buracos que existem na estrada junto ao Farol ate à Bandeira, que precisa de ser
arranjada; para o estado da estrada do "enforca-cães"; abordou as promessas feitas pela
Câmara para revisão do PDM, em que estava prometida
Questionou se chegou

a estrada circular a

a ser solicitado por parte do Executivo o parecer à

Quiaios.

CCDR que a

Assembleia solicitou; lembrou que colocou uma questão ao Executivo sobre

a

estrada

florestal, e que ainda não obteve resposta. Questionou se o voto aprovado na última sessão
sobre informação do plano de saúde para

o norte do concelho foi enviado. Referiu que

parece que estão resolvidos os problemas da concessão do bar das Piscinas, segundo
informação das actas do Executivo; quanto ao Parque de Campismo, não foi ainda nada
pago da concessão, e pretende saber o que é que podemos fazer sobre o assunto.

Presidente da Assembleia de Freguesia

-

Informou que enviou o ofício a solicitar

a

informação sobre o plano de saúde na semana seguinte à última sessão, e leu o ofício.-----

Secretário do Executivo
saúde para

-

Informou que o ofício a solicitar informação sobre o plano de

o norte do concelho foi enviado para a Câmara, mas que ainda não houve

resposta. Quanto

à questão de não ter sido pago nada da

concessão

do Parque

de

Campismo, estão a fazer diligências para entregar a questão a um advogado.

Tesoureira do Executivo

-

Informou que não houve mais nenhuma novidade quanto

à

questão do PRODER. Relativamente às estradas florestais, a informação que têm por parte

do ICNF é que não estão interessados em as arranjar. Informou que está em andamento
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revitalização da zona da Serra. Quanto ao parecer
pedido.

à CCDR, informou que ainda não foi

----

Antero Loureiro

-

Afirmou que fica a sensação de que não há interesse no arranjo das

estradas florestais, e que estas foram abandonadas. Lamenta que a estrada na Serra e

a

das Matas Nacionais estejam naquele estado.

Victor Cabete - Referiu que parece que há dois países diferentes, pois

passou

recentemente na Estrada Atlântica que começa junto ao Carriço, e que esta parece uma
autoestrada. Já no concelho da Figueira, não se consegue transitar em lado nenhum.-------

Armando Nascimento

-

Considera que a questão da estrada das Matas Nacionais só se

resolve em conjunto com as duas freguesias envolvidas, Quiaios e Bom-Sucesso, pois há a
necessidade de ter boas acessibilidades.

Congratula-se por o verão ter decorrido sem incidentes. Refere que ficou com a ideia que

este verão

foi mais movimentado que os anteriores, em parte devido às

melhores

condições climatérÍcas que existiram, e que viu muitos turistas e estrangeiros. Congratula-

se também pelas festas de verão, que trouxeram muita gente à Praia, e que tal é patente
nas receitas tanto da piscina como do parque de campismo. Refere que a piscina teve mais

4000 euros de receita relativamente

a 201.5, e exactamente a mesma verba para o

campismo. Considera que os apoios das entidades oficiais não foram os melhores, como é o
caso da APA, em que algumas passadeiras têm deficiências como tábuas arrancadas, e que

nunca viu ninguém desta instituição pela Praia

a fazer intervenções. Refere que víu

elementos da Junta a realizar trabalhos pontuais, mas que deveria haver apoio por parte da
Câmara e da APA para aumentar

a qualidade da oferta a quem nos visita. No entanto,

considera que este verão foi muito positivo.

Presidente da Assembleia de Freguesia

-

Abordou

o

ofício enviado pelo Grupo

Parlamentar do PCP, em que este solicita que a Assembleia se pronuncie sobre a iniciativa

p. 5/8

Rua da Fígueira da Foz, 27 - Quiaios
3080-544 Figueira da Foz - PORTUGAL

Tel: (+351) 231 919 260 I Fax: (+351) 233910229
ger

al@iÊquiaios pt I www,jÍ-quiaios.pr

FRecuesn oe Qurnros

legislativa deste Grupo, relativa à reorganização administrativa, para reversão das últimas
alterações aos limites das freguesias. ------

Após discussão do assunto,

e visto esta Assembleia entender não se enquadrar nesta

iniciativa, pois pronunciou-se na altura sobre o assunto e por unanimidade, optou-se por

nada acrescentar ao gue se disse na altura,

e responder isso mesmo a este Grupo

Parlamentar. ---------

Agostinho Cruz

-

Abordou ainda

a

questão das pinturas nas estradas da freguesia,

nomeadamente o Largo do Vidas na Murtinheira, que ao não ter sido pintado originou muita

confusão este verão. Lembrou que tinha sido afirmado numa sessão anterior que os
técnicos da Câmara tinham informado que onde houvesse passeios a estrada junto aos
mesmos não era pintada,

e que há um contrassenso nesta afirmação, pois a

Rua de

Poiares, na Praia, tem passeios e as laterais pintadas.

Abordou o prolongamento da via na estrada junto à GNR, em que a Sra. Presidente tinha

afirmado que

o projecto estava na Câmara. Referiu o

email distribuído sobre

a

sua

interpelação ao Eng. Fernando Contente, em que este desmente o que a Sra. Presidente

tinha afirmado, que

o

processo estaria com este. Informou que após esta troca de

correspondência solicitou informações ao

questionando

Sr. Vereador e ao Sr. Director das

Obras,

em que situação se encontrava este processo, e que indicassem

concretamente com quem este estava. Foi informado pelo Sr. Vereador que este se
encontrava na Divisão de Obras, com vista à elaboração duma planta cadastral que permita

a identificação dos proprietários dos terrenos. Refere que não foi informado há quanto
tempo este processo se encontra neste departamento; que entende que a obra tem que ser

feita; e que colocará maís questões ao Sr, Vereador para que a mesma avance. Tendo sido
aprovado pela Assembleia em dezembro de 2013, entende que não se tem feito o suficiente
para que esta obra seja realizada.

p
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Armando Nascimento

-

Entente que o único propósito do Sr. Agostinho relativamente

a

esta questão é colocar em causa a seriedade da Sra. Presidente de Junta. Considera que a
questão foi colocada directamente a um técnico da Câmara quando se deveria ter solicitado

à Junta que questionasse novamente a Câmara. Tem a Sra. Presidente como uma pessoa
séria, e não como uma mentirosa. Refere que na última sessão a Sra. Presidente disse que

por vezes baralha os nomes, e que referiu de facto o Eng. Fernando Contente, mas que
deveria ser o Departamento de Obras a responder directamente a esta questão, e não

o

técnico.

Agostinho Cruz

-

Contente porque

a Sra.

Finaliza o tema referindo que só elaborou um email ao Eng. Fernando

Presidente tinha informado que era com este técnico que

o

processo estava.

2. PERÍODO DE TNTERVENçÃO DO PÚBLTCO
Presidente da Assembleia de Freguesia

-

Deu a palavra ao público presente, não tendo

ninguém usado da palavra

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1.

APRECTAçÃO

DA TNFORMAçÃO

ESCRTTA

DA ATTVTDADE DA JUNTA DE

FREGUESIA----------

Secretário e Tesoureira do Executivo

-

Esclareceram

as dúvídas levantadas

pelos

elementos da Assembleia relativamente à Actividade da Junta de Freguesia (Anexo B).-----

Presidente da Assembleia de Freguesia

- Colocou a acta das deliberações

da sessão

a

aprovação em minuta, tendo esta sido aprovada por unanimidade.
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Presidente da Assembleia de Freguesia

-

QutAtos

E não havendo mais assuntos a tratar, ele,

Presidente, declarou encerrada a sessão, pelas vinte e três horas e vinte minutos do dia

trinta de Setembro de dois mil e dezasseis, da qual, para constar se lavrou a presente acta
sob a responsabilidade dos secretários da mesa da Assembleia de Freguesia, e que depois
vai ser assinada nos termos da lei.

O Presidente
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