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Assembleia de Freguesia de Dezembro 2021 

Informações do Presidente de Junta 

 

• INFORMAÇÕES DIVERSAS: 

a. A Liga Portuguesa Contra o Cancro solicitou a colaboração da Junta de Freguesia, para o seu 

Peditório Nacional, que se realizou entre de 29 de outubro a 1 de novembro, o Executivo 

colaborou no referido pedido, tendo sido autorizado pelo Pároco responsável a efetuar o 

peditório no final da eucaristia de dia 30 de outubro. Este apoio soma-se à colaboração dada na 

organização de uma Caminhada Solidária que se realizou nesta freguesia, no passado dia 24 de 

outubro com o envolvimento de todas as associações da freguesia. 

 

b. A AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, entidade 

coordenadora, em conjunto com municípios, através do projeto VirtuALL, promove a 

capacitação e empowerment da pessoa idosa. Dotando-se de recursos que permitem prolongar 

o mais possível os níveis de qualidade de vida e bem-estar pessoal, propondo, deste modo, 

contribuir para uma mudança de comportamentos que levem a um envelhecimento saudável, 

participativo e interativo. No passado dia 28 de outubro, nas instalações da Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva da Gândara, em Ribas, realizou-se uma sessão de esclarecimento, 

sobre o referido projeto, integraram no mesmo cerca de 18 pessoas, em grupos de 6 pessoas, 

com cerca de 5 sessões. 

 

c. Estando a aproximar-se a época natalícia, o Executivo deliberou a exemplo dos anos anteriores, 

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 várias peças de agasalho que irão ser 

distribuídas juntamente com as tradicionais broas doces. Informamos que a esta freguesia 

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

comparativamente aos anos anteriores. Esta distribuição será feita no próximo dia 18 de 

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

Convidamos todos os membros desta assembleia a participarem nesta iniciativa. 

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

Portugal, SA, com sede em Vila Verde – Figueira da Foz, vários sacos com bens alimentares, 

que serão distribuídos por famílias carenciadas da Freguesia. 

 
e. Foi feita a divulgação do projeto “O Enfermeiro vem à associação” nas redes sociais, sítio da 

junta de freguesia e afixação de folhetos em diversos locais da freguesia, sendo que quem 

pretendeu participar, fez a sua inscrição no serviço de secretaria da junta de freguesia. Tendo  
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sido o projeto vencedor do Orçamento Participativo da Ordem dos Enfermeiros em 2020, a 

nossa freguesia foi uma das abrangidas depois de aceite também a sua candidatura ao mesmo. 

Objetivo: Promover aumento de índice de resiliência; promover o aumento do índice de 

literacia em saúde e fomentar intervenção de enfermagem de proximidade. 

Temas abordados nas 3 sessões (21, 28/nov e 12/dez): Cuidados de proteção individual, 

número europeu de emergência, primeiros socorros, kits de medicação de emergência, suporte 

básico de vida, obstrução da via aérea, gestão medicação crónica, etc. 

                       Estiveram envolvidas nas sessões 7 adultos. 

 

f. Foi promovido pela Cáritas Diocesana de Coimbra, na sede da junta, nos dias 29 de novembro e 

6 de dezembro, um Atelier de Natal, com 8 seniores da freguesia. 

 

g. Após meses de trabalho e colaboração com a Biblioteca Municipal parte do legado de Idalécio 

Cação doado á nossa Biblioteca pelo autor já se encontra disponível on-line para consulta dos 

interessados, as restantes obras serão progressivamente disponibilizadas também na Base de 

dados da BIC, disponível no sítio da Biblioteca Pedro Fernandes Tomás. 

 

REUNIÕES COM A CMFF: 

 - Reunião a 11 de novembro na CMFF – Vereador Manuel Domingues 

Objetivo principal da reunião, foi conhecer todos os Presidentes de Junta do Concelho e informar que pretende 

fazer mensalmente uma visita a todas as freguesias, com o intuito de perceber no local, as reais necessidades 

de cada uma. 

 

- Reunião dia 18 de novembro na CMFF – Vereador Manuel Domingues e Vereadora Anabela Tabaçó 

Reunião para apresentar os projetos/trabalhos que o Executivo pretende realizados na freguesia durante o 

mandato 2021/2025. Entre outros, foram apresentados os seguintes: 

• Pavimentações – foram referidas as pavimentações que se pretendem que se realizem na freguesia, 

sendo as seguintes: ligação Ferreira/Santana, Rua das Morenitas/Rua da Associação (Quinta dos 

Vigários/Ribas), Rua da Fonte, Rua do Barroco, Rua da Moagem e Rua das Colheitas (Gestinha / 

Lafrana), Rua Senhora da Saúde / Rua da Capela (Quinta dos Vigários / Ribas), Rua dos Moinhos – 

Quinta dos Vigários, Rua da Lombinha – Casal dos Chouriços, Ligação da Rua da Lombinha com a Rua 

do Pinheiro Manso – Casal dos Chouriços. 

• Obras/Património: 

o Cemitério – Conclusão das obras de ampliação, pintura dos muros da parte antiga, 

substituição de canalizações e aplicação de portão de preferência automatizado; 

o Parque da Tapada - arranjo urbanístico com construção de wc adaptados para pessoas com 

mobilidade reduzida; 
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o Fontes e Lavadouros – Continuação das obras de conservação de lavadouros (Azenha da 

Amieira, Cunhas) e fontes (Fonte da Tia Rosa Grila em Ribas e fonte da Azenha da Amieira e 

outras que o poder público puder chamar a si); 

o Toponímia - intervenções de conservação; 

o Piscina – Obras de conservação: Pintura, Jardim e sistemas de drenagens; 

o Sede da Junta – Arranjo dos interiores e construção de WC adaptados a pessoas com 

mobilidade reduzida. 

• Intervenções Ambiente e Outras: 

o Conclusão do saneamento básico da freguesia; 

o Desmatação e plantação de novas espécies em propriedades da Junta, (Cedência de Máquinas / 

equipamentos e cedência de novas plantas); 

o Remoção do Lixo existente no Parque de Materiais da Junta) e conclusão da vedação do 

mesmo; 

o Caminho Matas e Moleiros (2019 - qual a situação?) 

• Trânsito: 

o Rua da Sinceira – derrocada: Ponto de situação?! 

o Cruzamento da Rua da Liberdade com a Rua 20 de Junho - Perigo iminente já avaliado por 

vários técnicos municipais. (Saída de Restaurante e oficina)! 

o Rua da Liberdade, Rua 5 de Janeiro, Rua 1º de Maio – Lombas ou outros limitadores de 

velocidade; corridas ilegais. 

• Segurança: 

o Inspeção Parques Infantis – de quem é a responsabilidade? 

• Social/Educação/Emprego 

• Apoio aos vários projetos dinamizados pela Junta de Freguesia:  

o Conversas com Pais e outras atividades de promoção das nossas escolas (Oferta de Bibes e 

chapéus no Jardim de Infância e Vouchers para material escolar, EB1 de Vigários);   

o M80 e outros programas apoio seniores; 

o + PERTO; 

o Incentivo à Natalidade – MONINHO; 

o Programa de Voluntariado Jovem – Piscina Municipal de Moinhos da Gândara 

o Zona Industrial do Pincho – Ponto de situação? 

 

Reunião dia 8 de novembro – Sede da Junta de Freguesia – Liliana Torres, representante da 

Associação Microninho  

 

OBJETIVO da REUNIÃO - Apresentação do Microninho ISI – Incubadora Social e de Inovação da Figueira da 

Foz. 
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O Microninho ISI – Incubadora Social e de Inovação da Figueira da Foz é um projeto promovido pela 

Incubadora Mar & Indústria da Figueira da Foz, pela Associação das Colectividades do Concelho da Figueira da 

Foz e pela Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, com o apoio da Câmara 

Municipal da Figueira da Foz. 

O Microninho ISI pretende apoiar 300 agregados familiares do concelho, em que pelo menos um elemento se 

encontre desempregado ou em situação de vulnerabilidade ou precariedade, na criação de projetos de vida 

alternativos e sustentáveis através da inclusão social pela promoção do emprego e do micro empreendedorismo 

inclusivo, e incentivando ao surgimento de projetos de inovação social que pretendam dar resposta a 

problemas sociais. O projeto destina-se à promoção da inclusão social e ao desenvolvimento local sustentável 

da Figueira da Foz, criando e dinamizando o ecossistema de inovação e empreendedorismo local. 

Pretenderam conhecer a autarquia e os seus representantes que, diretamente ou indiretamente, intervêm com 

a população, de forma a poderem encontrar soluções para agir em rede, de forma concertada e integrada. 

Mostraram-se também disponíveis para fazer uma apresentação/sessão de esclarecimento junto dos residentes 

da freguesia. Foi efetuada a divulgação dessa mesma sessão de esclarecimento que aconteceu no dia a 18 de 

novembro, pelas 10:00, na sede da junta, através de cartazes e folhetos que foram afixados e diversos locais 

na freguesia, bem como divulgação nas redes sociais e sítio da Junta de Freguesia, mas infelizmente não 

apareceram interessados. 

 

CORRESPONDÊNCIA RELEVANTE ENVIADA/RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ 

 

E-mail enviado a 28 de outubro à Sr.ª Vereadora Olga Brás 

Assunto: Pedido de cedência de transporte para deslocação ás aulas de Hidroginástica Sénior 

 

“Exma Sr.ª Vereadora, Dr.ª Olga Brás 

No âmbito do Programa Municipal “Qualidade de Vida”,  atividade física para maiores de 60 anos, o Executivo 

da Freguesia de Moinhos da Gândara, vem, por este meio,  solicitar a V/Exa. que se digne autorizar a cedência 

de transporte para um grupo de aproximadamente 17 seniores, para deslocação às aulas de hidroginástica a 

realizar na piscina Municipal de Alhadas, às quintas feiras, entre as 14h15 e as 15h15. 

Desde já agradecemos atenção dispensada, 

Aguardando a vossa resposta 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Pelo Executivo, 

Gilberto Oliveira 

Presidente de Junta 

 

Resposta: Assunto tratado, o transporte para as aulas de hidroginástica já está a ser efetuado.  
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Enviada a 5 de novembro, através de e-mail, aos Vereadores Manuel Domingues, Anabela Tabaçó, 

Olga Brás e Sr. Presidente da CMFF 

Assunto: Convite para Visita À Freguesia De Moinhos Da Gândara 
 
O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara, vem por este meio endereçar o convite a V.ª Exa., 

para uma visita conjunta à nossa freguesia, se possível durante o mês em curso, em data a indicar por V.ª Exa.  

Num momento de mudança de equipa de Governação Municipal, parece-nos adequado o conhecimento mútuo 

entre responsáveis do poder local, assim como a apresentação in loco das necessidades desta freguesia, as 

quais muito dependem do apoio municipal para a sua satisfação. 

Acreditamos que, muito embora estejamos a viver um cenário atual de alguma incerteza Governativa Nacional, 

não deveremos fazer retardar os nossos projetos em prol de um futuro que não pode ser hipotecado por tal 

razão. Assim sendo, seria para nós, Executivo da Freguesia de Moinhos da Gândara, um grande privilégio poder 

apresentar e discutir com V.ª Exa. algumas ideias, projetos e sugestões que achamos da maior importância 

para o desenvolvimento desta freguesia e bem estar das gentes humildes destas terras gandaresas.” 

 

Sem outro assunto de momento,  

Muito respeitosamente 

O Executivo 

  
Resposta: Foi-nos agradecido o convite e informado que assim que fosse lhes fosse possível iriam concretizar 

a visita solicitada. 

Ficamos a aguardar. 

 

E-mail enviado a 16 de novembro de 2021 

Exmo. Sr. Delegado de Saúde do Município da Figueira da Foz, Dr. José Faria, 

Exma. Srª Coordenadora da UCSP Figueira Norte, Drª Bárbara Pessoa, 

  

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

orientação para a seguinte situação: 

Uma freguesa, utente da UCSP Figueira Norte, reside, desde sempre, nesta freguesia. Trata-se de uma senhora 

com diagnóstico de perturbação mental, com vários internamentos nos últimos tempos, nomeadamente no 

último ano, por comportamento alterado. Atualmente vive sozinha (vivia com uma irmã que faleceu há uns 

meses), apoiada por uma terceira irmã e pela IPSS local. 

Contudo, e mais uma vez, e pouco tempo depois da vinda do internamento no serviço de psiquiatria, o seu 

comportamento revela desequilíbrio e é motivo de várias solicitações junto do nosso Executivo para resolução 

da situação. A senhora em causa aborda vizinhos e conhecidos em horários desadequados referindo maus-

tratos (fome, frio), abandono da parte da família, pedindo comida, etc, no fundo, queixas várias que, após 

nossa modesta avaliação, não se confirmam.  

A população sente-se incomodada e sistematicamente vem junto de nós na procura de respostas. 
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A família (irmã) encontra-se desesperada com a situação que já se arrasta há muitos anos e para a qual não 

tem tido a ajuda/orientação mais adequada da parte dos serviços onde a utente tem estado internada. 

Deste modo, e após tantas solicitações a esta entidade, vimos também junto de Vªs Exªs solicitar a melhor 

orientação desta situação que está e poderá causar ainda mais perturbação da rotina social desta comunidade.” 

  

Com os melhores cumprimentos e aguardando Vª orientação, 

O Executivo 

 

Resposta da Coordenadora da UCSP Figueira Norte, Drª Bárbara Pessoa 

“ Foi encaminhado este email para a assistente social” 

 

E-mail enviado no dia 26 de novembro ao Sr. Vereador Manuel Domingues 

Assunto: Pedido de colaboração iluminações da Natal 

 

“Exmo. Sr. Vereador Manuel Domingues, 

 

O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara vem, por este meio e após conversa presencial com 

Vª Exª, solicitar a intervenção dos serviços municipais no sentido da promoção da possibilidade de iluminação 

pública em dois locais da freguesia onde se pretende colocação de decorações natalícias. 

Assim e agradecendo a continuidade do propósito de descentralização da iluminação natalícia para além da área 

urbana cuja atribuição a esta freguesia irá ser colocada na frente da sede da Junta de freguesia (locacalidade 

de Quinta dos Vigários), gostaríamos também de proporcionar à nossa população e a quem nos visita mais dois 

pontos de comemoração desta quadra:  

1) Azenha da Amieira - local junto à infraestrutura alusiva à memória da tradicional AZENHA (há vários anos 

que a população vizinha executa um presépio em grande formato de materiais reciclados que chama muitas 

visitas ao local); 

2) Praceta 5 de janeiro - localidade de Ribas, de onde muitos dos usuários da via viária optam pela direção 

EN109 (freguesia de Quiaios) ou direção freguesia de Alhadas.” 

 

Muito agradecemos a disponibilidade, aguardando Vª resposta, 

Com os melhores cumprimentos, 

O Executivo 

 

Resposta: Assunto parcialmente tratado, resolução ainda em curso. 
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E-mail enviado a 29 de novembro ao Sr. Vereador Manuel Domingues 

Assunto: Pedido de vistoria de segurança Parques Infantis 

 

“Exmo Sr. Vereador Manuel Domingues, 

O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara vem, por este meio, solicitar a Vª Exª orientação 

para o seguinte assunto: 

- Nesta freguesia, existem 4 parques infantis (Sede da Junta de Freguesia, Parque da Tapada, Jardim Infância 

de Ribas e Complexo Molinológico de Moinhos da Gândara) que há muito não são intervencionados ou sequer 

verificada a segurança para os seus utilizadores (crianças!); 

- Uns mais do que outro parecem-nos, segundo nossa modesta avaliação, necessitados de intervenção e 

reparação de materiais; 

- Qual a entidade responsável por essa avaliação/vistoria/intervenção? O município? A Junta de Freguesia? 

Ao que nos foi permitido saber, pareceu-nos ser da responsabilidade municipal, contudo gostaríamos de ver 

esclarecida esta dúvida, pois não podemos permitir que as nossas crianças corram qualquer risco nestes locais 

de lazer e aprendizagem.” 

 

Agradecidos pela disponibilidade, aguardamos resposta, 

Com os melhores cumprimentos, 

O Executivo 

 

Resposta: E-mail até à presente data sem resposta 

 

 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

Recebida a 22 de novembro, através de e-mail, enviada pelo Eng. Valter, chefe da Divisão de 

ambiente da CMFF 

Assunto: Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD’S) 

 

“A descrição de RCD, que estabelece o âmbito de atuação do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, assenta 

na definição constante na alínea gg) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, na redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que institui o Regime Geral de Gestão de Resíduos, e que 

se transcreve de seguida: 

“Resíduo de construção e demolição” o resíduo proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações.  

Deste modo, são considerados RCD quaisquer resíduos provenientes das obras anteriormente descritas, 

incluindo os fluxos específicos de resíduos neles contidos, sendo que, quer os resíduos urbanos ou similares,  
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quer a mistura de resíduos provenientes da obra com outros resíduos de origem distinta, não se incluem nesse 

universo. 

São considerados resíduos perigosos: 

• Resíduos contendo amianto 

• Restos de tinta; 

• Material hospitalar; 

• Produtos químicos; 

• Produtos radioativos; 

• Lâmpadas fluorescentes; 

• Pilhas e baterias  

 

Assim, todos os requerentes que pretenderem efetuar reciclagem dos RCD’S devem solicitar os big-bags à junta 

de freguesia e posteriormente submeter pedido de recolha dos mesmos através de formulário próprio disponível 

nos serviços administrativos. 

Sendo que deve-se ter em conta o seguinte: 

• A cedência do big-bag inclui a recolha e transporte dos resíduos por parte da CM. 

• Cada big-bag tem a capacidade de cerca de 1000 Litros e poderá ser cheio até 0,8 m de altura, não 

ultrapassando o peso de 900 Kg. 

• Sempre que possível, deverá colocar os materiais separados por tipologia: inertes num saco (big-bag 

da CM) e papeis ou plásticos noutro saco (do produtor). 

• A cedência do big-bag é válida por um período de dias a acordar entre ambas as partes (normalmente 

3 dias úteis). 

• O produtor deverá solicitar à Junta de Freguesia a recolha do big-bag 

• No momento da recolha, o detentor de resíduos deve colocar o big-bag em local de fácil acesso à 

viatura de recolha. 

• Resíduos considerados perigosos, são proibidos colocar dentro do big-bag. Estes resíduos deverão ser 

encaminhados para tratamento pelo dono da obra, consultando empresas da especialidade. Caso esses 

resíduos sejam observados no interior do big-bag os custos associados ao seu tratamento (totalidade 

dos resíduos do big-bag) serão imputados ao requerente do big-bag 

 

• INTERVENÇÕES DA BRIGADA DA CMFF NA FREGUESIA: 

o Preparação da vedação do parque de materiais do armazém; 

o Pavimentação com aplicação de alcatrão da Rua da Ribeira, em Ribas; 

o Aplicação de massa asfáltica em buracos existentes na Rua do Lagar, Quinta dos Vigários; 

o Aplicação de massa asfáltica na Rua Senhora da Saúde, Quinta dos Vigários; 

o Intervenção na Rua do Emigrante, Lafrana de Baixo – sub-alargamento com aplicação de massa 

asfáltica; 

o Aplicação de manilhas na Rua dos Moinhos, Quinta dos Vigários 
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• Recursos Humanos da Freguesia 

Os recursos humanos ao serviço desta junta de freguesia são atualmente 3 colaboradores do IEFP (2 

em CEI e 1 em CEI +), cujos términus de contrato irão acontecer a fevereiro e julho de 2022, uma 

assistente técnica com CTFPTI e uma assistente operacional, desde setembro, com CTFPTI. 

 

 


