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Assembleia de Freguesia de Dezembro 2020 

Informações da Presidente de Junta 

 

1. INFORMAÇÕES DIVERSAS: 

a. A Liga Portuguesa Contra o Cancro solicitou um pedido de colaboração da Junta de Freguesia, 

no seu Peditório Nacional, que se realizou entre de 29 de outubro a 2 de novembro, o Executivo 

deliberou colaborar no referido pedido, tendo sido autorização pelo Pároco responsável para 

efetuar o peditório no final da eucaristia de dia 31 de outubro.   

 

b. Estando a aproximar-se a época natalícia, o Executivo deliberou a exemplo do ano anterior, dar 

continuidade ao "Projeto M80" e proceder à entrega de uma pequena lembrança a todos os 

idosos da Freguesia com 80 anos ou mais. Este ano as lembranças voltarão a ser 

manufaturadas por voluntários que tricotaram cachecóis e “botinhas de lã” que irão ser 

distribuídos juntamente com as tradicionais broas doces. Informamos que a nossa freguesia 

mantém mais ou menos a mesma percentagem de recenseados com 80 anos ou mais anos 

comparativamente aos anos anteriores. Esta distribuição será feita nos próximos fins de 

semana respeitando todas as Normas de Segurança da prevenção do contágio da Covid 19. 

 
c. A exemplo do que vem acontecendo nos anos anteriores, foram oferecidos pela firma Verallia 

Portugal, SA. 45 de cabazes com bens alimentares, que serão distribuídos por famílias 

carenciadas da Freguesia. 

   

2 - REUNIÕES com a CMFF: 

 - Reunião a 30.10.2020 – Sr. Presidente da CMFF 

Foram abordados vários assuntos do interesse da Freguesia que se anexam a este documento. 

- Reunião dia 26.10.2020 – Sede Junta Freguesia – CMFF (vereadora urbanismo e outros 

representantes CMFF) e representantes da MEO 

- Abordada situação da implantação da antena de telecomunicações na freguesia, esclarecimento de dúvidas. 

- Reunião dia 9.12.2020 – sede da Junta de Freguesia – CMFF, representantes da MEO e 

representantes do Centro Social e Paroquial Àqua Viva.   

- Sessão de esclarecimento. 
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3 - CORRESPONDÊNCIA TROCADA COM A CMFF 

 

01 de outubro  

1 - E-mail enviado ao Presidente da CMFF, Dr. Carlos Monteiro, Eng. Paulo Renato e Eng. 

Ana Callapez 

Assunto: Equipamentos limitadores de velocidade 

“O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara vem, por este meio, solicitar a melhor atenção de 

V. Exas. para um problema já testemunhado por vós e vivido todos os dias por todos quantos circulam ou 

vivem junto das vias rodoviárias principais desta freguesia. 

Nas ruas 5 de janeiro, da Liberdade, da Tapada e 20 de Junho é constante um trânsito muito intenso e a 

velocidades não adequadas a povoações. A circulação de camiões, como automóveis, como motociclos faz-se 

assiduamente a altas velocidades e são comuns as queixas de moradores na GNR. 

Nalguns destes troços embora existam bandas de controlo de velocidade, tais equipamentos não impedem o 

cada vez maior perigo de circulação e vida junto a estas vias. 

Assim, vimos solicitar que novamente se visitem estes locais e se estudem formas mais eficientes de controlo 

de velocidade e aumento da segurança de todos quantos circulam e vivem junto destas vias.” 

Sem resposta. 

 

2 - E-mail enviado ao Presidente da CMFF, Dr. Carlos Monteiro 

Assunto: Implantação Antena de Telecomunicações Moinhos da Gândara 

“O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara vem, por este meio, solicitar a V. Exa. melhor 

atenção descrita em assunto. 

A implantação de uma antena de Telecomunicações nesta freguesia, no lugar de Ribas, tem suscitado muitas 

dúvidas e posições diferenciadas entre os fregueses. 

Dado que a este Executivo não coube e não cabe legalmente qualquer responsabilidade de licenciamento ou 

autorização num processo deste tipo e entende não deter conhecimentos, nem competências técnicas para 

avaliação imparcial e fundamentada, o mesmo tem mantido uma posição atenta e facilitadora de comunicação 

entre os fregueses e as entidades responsáveis (e-mail enviado a V. Ex. a 23.7.2020, exposição do Centro 

Social e Paroquial Áqua Viva). 

Sabemos ainda da existência de uma petição para a mudança de localização da dita antena, apresentada por 

fregueses desta freguesia, que terá chegado aos serviços do município (a mesma foi-nos dada a conhecer pelos 

impulsionadores). 

Assim e porque o assunto foi novamente levantado em assembleia de freguesia a 29.9.2020, solicitamos a 

realização de uma avaliação técnica independente da situação (que cremos estar a ser feita) (pode/não pode, 

deve/não deve estar a antena implantada naquele local?) 

Agradecendo a atenção dispensada e aguardando V. resposta,” 

Resposta: Descrita no ponto cima. 
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13 de outubro: 

E-mail enviado ao Presidente da CMFF, Dr. Carlos Monteiro, Eng. António Paredes 

Assunto: Pedido de Informação - Obras de ampliação do cemitério de Ribas 

“O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara, vem, mais uma vez, por este meio, solicitar 

informação sobre o patamar de desenvolvimento do concurso público para as obras de ampliação do cemitério 

de Ribas.  

Aproveitando a oportunidade, reenviamos dúvida endossada a Vªs. Ex.ªs em julho passado (e-mail em anexo) 

a qual não teve resposta: a profundidade das nossas sepulturas será de 1,65m ou de 1,15m? Esperamos que a 

primeira opção tenha sido a escolhida já que não fará qualquer sentido mantermos construções deste género 

de sepultura simples. 

Sendo uma das primeiras prioridades deste Executivo, vai escasseando o tempo de realização, bem como o 

número de covatos existentes (cerca de 12), daí a nossa preocupação e atenção constantes! 

Sem outro assunto de momento e aguardando Vªs respostas.” 

Resposta encaminhada pelo Sr. Presidente da CMFF, a 14 de outubro: 

“Em julho a presidente da junta manifestou que pretendia sepulturas duplas, o concurso estava a decorrer, mas 

em sede de erros e omissões corrigimos o projeto de acordo com a vontade da Junta de Freguesias e com a 

validação do Sr. Presidente, sendo que naturalmente ia atrasar o processo.  

O concurso está em fase de adjudicação cuja empresa Gil Dias tem a proposta economicamente mais 

vantajosa. 

Resumindo o concurso está em conclusão e o projeto tem sepulturas duplas com 1,65m de profundidade. 

Com os melhores cumprimentos, 

Rui Afonso Silva” 

Resposta mais atual: constante da reunião de dia 30.10.2020. 

 

03 de dezembro 

E-mail enviado ao Presidente da CMFF, Dr. Carlos Monteiro, Eng. Paulo Renato e Eng.ª Ana 

Callapez 

Assunto: Avaliação de locais via pública sem sinalização 

“O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara vem, por este meio, solicitar a vossa deslocação e 

consequente avaliação de duas situações que consideramos "comprometedoras" da circulação viária, tendo já 

acontecido acidentes nesses mesmos locais. 

Assim, agradecemos avaliação da necessidade de sinalização: 

1) com sinais de "STOP" ou de "estrada sem prioridade" os seguintes entroncamentos: 

a) Rua Nª Sr.ª da Saúde com o Beco da Padaria;  

b) Rua Nª Sr.ª da Saúde com a Travessa com o mesmo nome. 

2) com sinalização de perigo "Berma Baixa" ou "Risco de Queda" na Rua 5 de Janeiro, no sentido Ribas - 

Alhadas a partir do entroncamento com a Rua da Esperança até ao entroncamento com a Rua do Olhinho. 
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Aproveitamos ainda para relembrar as outras situações identificadas no e-mail enviado a 19 de maio  

a) a colocação da placa sinalizadora de início de freguesia na fronteira com Ferreira-a- Nova (Rua da Fontita); 

b) a colocação da placa indicadora de início de localidade - Azenha da Amieira - fronteira da freguesia com 

Santana. 

Gratos pela atenção dispensada e aguardando Vª resposta, 

Sem resposta. 

 

4 - CORRESPONDÊNCIA TROCADA COM A ÁGUAS DA FIGUEIRA 

 

20 de outubro 

Assunto: Degradação/Reposição de Pavimento 

“Ex.mo Sr. Eng. Nuno Simões, 

Reportando ao assunto em epígrafe, vimos por este meio uma vez mais relembrar a reparação solicitada em e-

mail enviado no dia 18 de setembro, que até à data não sofreu qualquer intervenção da vossa parte, e com as 

chuvas intensas que se fazem sentir, o tout-venant aplicado vai desaparecendo, ficando assim o corte mais 

profundo e ainda mais perigoso para quem por ali circula, sendo esta via uma artéria principal da freguesia com 

bastante movimento. 

• Reposição de pavimento, no cruzamento entre a Rua 5 de Janeiro e Rua do Cabeço, na localidade de 

Ribas.  Reforçamos ainda o alerta de que esta situação já motivou um acidente.” 

Resposta do Eng. Nuno Simões: 

“Sra. Presidente Célia Oliveira, 

Apresentando novamente as minhas desculpas pelo nosso atraso, venho informar que enquanto se mantiverem 

estas condições de instabilidade climatérica e não propícias para a realização dos trabalhos de pavimentação, 

não poderemos realizá-la.  

No entanto e porque temos mais casos para resolver venho informar que a mesma será incluída no lote de 

casos a considerar nesses trabalhos. Logo que tenhamos estabelecido a data iremos informá-la.” 

Concluído. 

 

24 de novembro 

Assunto: Degradação/Reposição de Pavimento 

“Exmo. Sr. Eng. Nuno Simões, 

Vimos por este meio solicitar que os Vossos serviços tomem as providências necessárias para reparação das 

seguintes situações: 

1) Reparação da fixação de tampa de saneamento na Rua 20 de junho, Quinta dos Vigários, junto à habitação 

nº 139, perto do limite da nossa freguesia com a Freguesia do Bom-Sucesso, no sentido Castanheiro; 

(RESOLVIDO) 
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2) Reparação das situações perigosas da Rua da Fontita, Casal dos Chouriços, no sentido da Freguesia de 

Ferreira-a-Nova, já diversas vezes referenciadas... 

Após aguardarmos cerca de 2 a 3 semanas da intervenção simples (aplicação de tout-venant) implementada 

pelos Vossos serviços num dos abatimentos do pavimento...entendemos que devemos (após várias queixas de 

utilizadores e vizinhos da via) voltar a solicitar intervenção adequada na mesma. 

Realçamos que esta situação se localiza numa via de grande tráfego (Rua 5 de Janeiro, na localidade de Ribas) 

servindo fregueses desta e das freguesias vizinhas, advindo daí uma perigosidade iminente de acidente 

rodoviário que esperamos não vir a lamentar.  (“RESOLVIDO”) 

3) Reparação das várias situações de degradação do pavimento da via da Rua da Vala da Veia, Quinta dos 

Vigários, derivadas da utilização da mesma pelos serviços oferecidos pela Vª empresa, ao lado do Mini Mercado 

Letimark.” (NÃO RESOLVIDO) 

 

5 - INTERVENÇÕES DA BRIGADA DA CMFF NA FREGUESIA: 

o Intervenção na Rua das Mimosas, Cunhas, desde a habitação da Sr.ª Maria José Rocha e até à 

habitação do Sr. Armando Jesus – colocação de tubo na berma da estrada para escoamento de 

águas pluviais e aplicação de tout-venant; 

o Intervenção na Rua do Digo, Ribas – colocação de tubo para sub-alargamento da rua e 

aplicação de tout-venant; 

o Intervenção na Rua do Covão, Lafrana de Cima – sub-alargamento com aplicação de massa 

asfáltica; 

o Remoção de raízes e reposição do pavimento com aplicação de massa asfáltica no início do Beco 

das Covas, Ribas. 

 

6 - APOIOS FINANCEIROS E OUTROS: 

o ACRDG: 500€ - Apoio Pontual, para a cobertura do campo de jogos; 

o Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz: 100€ - Donativo; 

o Escolas da Freguesia (aquisição de prendas de Natal para as crianças – 5€/criança); 

o Apoio à Natalidade – requerente – Ângela Margarida Gomes Lopes – Bebé – Alice Lopes 

Monteiro, no valor de 150€; 

o Contentor resíduos domésticos para o Polo de Ribas -C.S.P. Àqua Viva 

 



Compromisso 
2021 

Em projeto – muros gaviões! 

30.10.2020 – reunião preparatória do Orçamento Municipal 2021 com o Sr. PRESIDENTE CARLOS MONTEIRO 
 

4º ANO DE MANDATO (2017-2021) 
 
 
 

 DESCRIÇÃO  22.3.2018 26.9.2018 2 anos 14.07.2020 30.10.2020  
          
 Pavimentações: 5 PRIORIDADES EM 2018 (Ligação freguesia Ferreira, Rua do Cabeço, Rua 1º Maio, Rua das  
   Morenitas/Associação, Rua do Barroco)    
 Rua do Cabeço         
          
 Ligação freguesia a Santana e  Terminou nos semáforos, deixados 2 retalhos (400m + 650m)  Não explicável… 
 Ferreira         
          
 Rua dos Ministros         
          
 Rua Poço do Linho         
          
 Rua 1º Maio (1800m)        Sem marcações! 
          
 Rua das         
 Morenitas/Associação(1400m)         
          
 Rua do Barroco         
          
          
 

Entroncamento rua das 
        

         

 Morenitas com rua dos         
 Pomares         
          
 Entroncamento rua da         
 Liberdade com rua 20 de         
 junho         
          
 Rua 5 janeiro – segurança!         
          
 Rua da Sinceira/Pontão        Grande Perigo! 
         Responsabilidade? 



Barreiras arquitetónicas – em projeto! 

Firma Gil Dias 

Solução: Serviço de limpeza de Fossa 
séptica! 

Cartazes amanhã? Travões – indicar quais! Ecoponto Parque 
Tapada! Big Bag verdes cemitério! 

Reparações Águas da Figueira     QQ coisa de extraordinário!! 
!!!         

         
Cemitério        Sem palavras! 

         
Edifício da junta – pintura  - - -   Já pedido! Sem 

interior, pavimento sala de        resposta… 
reuniões; wc deficientes         

         
Restauração de fontanários         

municipais (3)         
         

Acesso fonte de Cunhas         
   

Resíduos  - Travões? Autocolantes para contentores? Contentor de verdes cemitério? Vidrão Parque da Tapada 

 
  

       
Passeios?         

         
Saneamento Básico?         
Zonas desprovidas?         

 
 
 

 

Comentário: Não somos muito adeptos de Cartas ao Pai Natal…a nossa tem sido muito igual há 3 anos a esta parte….embora jovens sabemos que não dependem do Pai  
Natal os presentes que recebemos! Também não esperamos presentes….esperamos equidade! 


