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Assembleia de Freguesia de 28 junho 2021 

Informações da Presidente de Junta 

 

1. INFORMAÇÕES DIVERSAS: 

a. PISCINA MUNICIPAL  

- A piscina abriu a época balnear de 2021 no dia 20 de junho, foram tomadas todas as 

diligências necessárias para que a Piscina abrisse em segurança e com os 

equipamentos conforme, nomeadamente arranjo do portão principal, tratamento da 

água do tanque e todas as limpezas inerentes da infraestrutura. 

- Este ano tivemos poucos candidatos ao Programa “Verão Jovem” pelo que um dos 

colaboradores do IEFP irá dar apoio ao funcionamento desta infraestrutura sempre 

que necessário e aceitaram-se jovens com menos de 15 anos como voluntários do 

Programa. 

b. “VIVA AS FREGUESIAS” 

Tratando-se de um evento promovido pelo Município da Figueira da Foz, solicitando 

colaboração da Junta de Freguesia, o Executivo deliberou convidar todas as 

associações da Freguesia e Grupos Informais a participar nesta iniciativa, para que 

nos fins de semana em que a atividade se realize nos Moinhos da Gândara (19 e 20 

de junho; 3 e 4 de julho), aconteçam diferentes atividades promotoras dos diferentes 

saberes e interesses locais. Assim aconteceu no passado fim de semana e irá repetir-

se no próximo. 

c. 24.º ANIVERSÁRIO dos Moinhos da Gândara 

No passado dia 20 de junho, comemorou-se mais um aniversário desta freguesia com 

o hastear da bandeira e deposição de um arranjo de flores na sede da junta de 

freguesia e a realização do Free Trail dos Moinhos. 

Para a organização desta atividade, o Executivo convidou o grupo “Moinhos da 

Gândara Trail”, para que no fim de semana de 19 e 20 de junho este desenvolvesse 

uma atividade de corrida nos trilhos da Freguesia, designado “Free Trail” em que 

todos os participantes deveriam cumprir todas as regras atualmente impostas pela 

DGS. Houve lugar à oferta de um Kit surpresa a cada participante patrocinado pela 

Junta de Freguesia e Câmara Municipal. Foram convidadas várias entidades do 

executivo camarário e assembleia municipal a estarem presentes nestas 

comemorações.  
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2 - CORRESPONDÊNCIA COM A CMFF 

28 de maio  

1 - E-mail enviado CMFF 

Assunto: Pavimentações na Freguesia de Moinhos da Gândara 

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dr. Carlos Monteiro 

 Exmo. Sr. Eng. António Paredes 

 Ex.mo Sr. Eng. Rui Silva 

 

Dado ainda não ter tido qualquer esclarecimento ao e-mail infra enviado a 28 de abril, o Executivo da Junta de 

Freguesia de Moinhos da Gândara vem, por este meio, solicitar, novamente, informações sobre o agendamento 

das obras de pavimentação nesta freguesia planeadas para este ano de 2021 no Orçamento Municipal e GOPs, 

aprovados em dezembro de 2020.” 

 

Resposta dada pela Eng.ª Águeda Matos: 

“Bom dia, Ex.ª Srª Presidente da Junta de Freguesia 

A divisão de empreitadas encontra-se a finalizar um conjunto de obras em curso que, por força da pandemia 

que se verifica por todo o país, se atrasaram a grave situação por que passamos reflete-se das variadas 

formas, entre elas, a subida abrupta dos preços; falta de propostas nos concursos lançados, falta de mão de 

obra e como consequência atrasos no início e nos prazos das obras. 

Tudo faremos para recuperar tempo e prazos, pelo que no segundo semestre do ano iremos preparar novos 

procedimentos de concurso.” 

 

Sempre ao dispor  

Cumprimentos 

Águeda Matos 

 

Resposta do Executivo enviada ao e-mail da Eng.ª Águeda Matos, e ao Exmo. Sr. Presidente da 

CMFF: 

“Exmo. Sr. Presidente da CMFF, 

Exma. Sra. Eng. Águeda,  

Agradecemos, por fim, resposta ao nosso pedido de informação.  

De acordo com a V. resposta poderemos então confirmar a certeza que (quase) tínhamos: não acontecerão 

quaisquer obras de pavimentação nesta freguesia durante o ano de 2021, certo? 

Infelizmente, a nosso ver, nem todos "sofremos" equitativamente dos prejuízos da pandemia! - é a opinião que 

podemos ter!” 

31 de maio 

E-mail enviado ao Sr. José Gomes, com conhecimento do Sr. Presidente CMFF Dr. Carlos Monteiro 

Assunto: Obras de ampliação do Cemitério de Ribas – Moinhos da Gândara 
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“Exmo. Sr. Gomes, 

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

municipais para a seguinte situação: 

No decorrer das obras de ampliação do cemitério de Ribas demo-nos conta de uma necessidade que não esteve 

prevista o projeto, que consideramos extremamente importante e que acreditamos não encarecer 

exageradamente o total dos custos da obra. 

O muro de vedação a norte divide o cemitério de um terreno que também é propriedade da Junta e Freguesia, 

assim consideramos que se fosse aí colocado um portão de acesso entre os dois locais seria uma mais-valia, 

facilitaria a entrada e saída de máquinas ou equipamentos para manutenção do espaço cemiterial e 

constituiria uma possibilidade (nestes tempos de pandemia) de circuito aberto em que as entradas e saída não 

se cruzariam. 

Desta forma, dada a sua responsabilidade de acompanhamento e conhecimento desta obra, agradecemos a sua 

melhor atenção e aguardamos a Vossa resposta.” 

 

Até à presente data sem resposta, foi pedido orçamento pelo Técnico Municipal à empresa. 

 

04 de junho 

E-mail enviado à Eng.ª Ana Callapez 

Assunto: Corrimão de proteção danificado por acidente de viação - Freguesia de Moinhos da Gândara  

“Bom dia, Ex.ma Sr.ª, Eng.ª Ana Callapez, 
 
Em relação ao assunto supramencionado, vimos por este meio dar-vos conhecimento de um corrimão de 

proteção que ficou danificado (foto em anexo) na sequência de um acidente de viação, na rua da liberdade, na 

localidade de Quinta dos Vigários, imediatamente a seguir ao cruzamento da rua 1.º de maio, na localidade de 

Cunhas, no sentido da Freguesia de Ferreira-a-Nova. 

Assim e face ao exposto, solicitamos (se possível) que se digne, junto dos serviços competentes, proceder à 

reposição da sinalização. 

 

Resposta da Eng.ª Elisabete Eulálio em troca de e-mail com a Eng.ª Ana Callapez:  

“Sr.ª Eng.ª Ana Paula 

O Sr. Vitor (serralheiro) já está dentro do assunto para resolver.” 
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09 de junho 

E-mail recebido da CMFF, Sr.ª Catarina Maia, Departamento do Urbanismo 

Assunto: BUPI - Balcão Único do Prédio - Ação de sensibilização 

“Sra. Presidente, 

Segue em anexo o cartaz para divulgação da ação de sensibilização do dia 13.07.  

“ BUPI – Balcão Único do Prédio 

No próximo dia 13 de julho, pelas 18h, irá realizar-se na Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara uma 

sessão de apresentação do BUPI – Balcão Único do Prédio, com o objetivo de esclarecer as questões inerentes 

ao Cadastro Simplificado de Prédios Rústicos e Mistos. 

A identificação das suas propriedades no BUPi e o seu registo são a única forma de marcar os limites dos seus 

terrenos e garantir a sua titularidade. Aproveite o incentivo da gratuitidade e proteja já o que é seu!” 

 

Nota: Esta divulgação já está a ser efetuada nas redes sociais e página oficial da Junta de 

Freguesia 

 

3 - CORRESPONDÊNCIA TROCADA COM A ÁGUAS DA FIGUEIRA 

11 de junho 

Assunto: Reposição de Pavimento – Rua da Gonçala, Ribas 

“Exmo. Sr. Eng. Nuno Simões, 

“Vimos por este solicitar intervenção desses serviços na reposição do pavimento na Rua da Gonçala, na 

localidade de Ribas, cuja fotografia do local a intervencionar, segue em anexo. 

Aguardamos resposta ao solicitado logo que possível, 

 

Reposta do Eng. Nuno Simões: 

“Em resposta ao seu e-mail, somos a informar que iremos incluir esta reposição na nossa próxima intervenção 

de reposição de pavimentos.” 

 

4 – RECURSOS HUMANOS: 

• Manutenção de 1 colaborador em CTFPTI, 1 colaborador em CTTC, 2 colaboradores do IEFP 

em regime CEI e 2 em regime CEI+ (dia 14 julho terminará um dos programas CEI+). 

 

 


