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Assembleia de Freguesia de 10 setembro 2021 

Informações da Presidente de Junta 

 

1. INFORMAÇÕES DIVERSAS: 

a. PISCINA MUNICIPAL  

A piscina irá encerrar a época balnear de 2021 no dia 12 de setembro (domingo). 

Tivemos a colaboração de 5 jovens voluntários do programa “Verão Jovem” e de uma 

colaboradora do IEFP para garantir o seu normal funcionamento. 

Durante esta época balnear não foram desenvolvidas muitas atividades recreativas 

neste local dado o contexto pandémico que ainda vivemos. Contudo, foi apresentada 

uma animação circense no âmbito do programa “Vivas as Freguesias” no dia 4 de 

julho, realizou-se uma exposição de trabalhos das crianças do JI e da EB1 

subordinados ao tema dos Direitos das Crianças nos fins de semana de 3 e 4 e 10 e 

11 de julho, comemorou-se o Dia Internacional da Juventude a 12 de agosto e 

celebrar-se –á o encerramento no próximo dia 12 de setembro. De realçar que, mais 

uma vez, se promoveram as Aulas de Natação para crianças durante a época balnear 

e colaborámos no acolhimento de crianças envolvidas em campos de férias sociais. 

 

b. 4.º ANIVERSÁRIO da BIBLIOTECA IDALÉCIO CAÇÃO 

No âmbito das comemorações do 4º aniversário da BIC, no passado dia 7 de agosto 

realizou-se a apresentação do livro: “O resgate de frei João D´Ascensão” de frei João 

Costa e no dia 29 de junho, apresentou-se a brochura promocional da BIC, escrita 

pelo grupo de Amigos da BIC que promoveu também uma tarde de jogos do 

antigamente junto de várias crianças e adultos que quiseram participar no evento. 

Acrescenta-se a informação que o registo e listagem dos livros desta biblioteca está a 

ser levado a cabo pelas técnicas da Biblioteca Municipal de modo que seja possível 

funcionar em rede na plataforma municipal e o espólio da BIC seja colocado á 

disposição online de todos os cidadãos. 

 

c. ESCOLAS DA FREGUESIA: 

O JI de Ribas mantém-se aberto com 8 crianças matriculadas no início deste ano 

letivo. 

A EB1, segundo informações não oficiais, abrirá também com 5 crianças matriculadas. 



 
 

 
 
 

FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA 
 

Figueira da Foz 
 

CONTRIBUINTE N.º 507 371 917 

 
RUA 20 DE JUNHO, 33     •     QUINTA DOS VIGÁRIOS     •     3090-826 MOINHOS DA GÂNDARA     •     TELEFONE 233 929 646 •  FAX 233 929 931 

www.jf-moinhosdagandara.pt     •     mail: geral@jf-moinhosdagandara.pt 

A realçar que continuamos a perder crianças da freguesia para outras escolas 

vizinhas, num futuro muito próximo não poderemos mais justificar o funcionamento 

das nossas. 

A continuação da promoção do transporte escolar caberá ao próximo executivo, sendo 

que sabemos existirem interessados. 

 

 

d. 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 

funcionária contratada a tempo parcial com contrato a termo. 

 

e. APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 

No âmbito do Regulamento para Atribuição de Subsídios e Apoios 

Instituições/Organismos /Associações sem fins lucrativos foram decididas as seguintes 

atribuições:  

A) Apoio à Atividade Regular  

O Executivo, após receção das candidaturas e análise das mesmas, deliberou atribuir 

os seguintes apoios: 

• ACRDG – 300€ 

• Associação Emcantos – 300€ 

• Associação Mó Gândara – 300€ 

 

B) Atividade “Viva as Freguesias”, promovido pela CMFF em parceria com a 

JF, foram atribuídos os seguintes apoios: 

• ACRDG – 600€ + 200€ para apoio logístico na atividade realizada pela JF “Free 

Trail Moinhos da Gândara” 

• Associação Emcantos – 600€ 

• Associação Mó-Gândara – 600€. 
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f. INTERVENÇÕES DA BRIGADA DA CMFF NA FREGUESIA: 

 Desde a última reunião da assembleia foram realizadas intervenções nos seguintes 

locais: 

• Rua da Lombinha com a Rua da Liberdade (travessia de estrada com aplicação de 

tubo); 

• Rua dos Ministros, reposição de pavimento com a aplicação de massa asfáltica; 

• Travessa 1.º de Maio em Cunhas e na Rua 5 de Janeiro em Ribas - Construção de 

bases de contentor. 

• Rua e Travessa dos Almocreves, em Ribas - Aplicação de Tout-Venant. 

• Rua das Morenitas, Quinta dos Vigários - Sub – Alargamento. 

 

 

2 - CORRESPONDÊNCIA COM A CMFF 

27 de julho  

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 

 Ex.ma Sr.ª Eng.ª Águeda Matos 

O Executivo da Junta da Freguesia de Moinhos da Gândara vem, por este meio, solicitar informações 

sobre a situação das pavimentações na freguesia. 

Dadas as contingências que foram enumeradas na V/ última resposta e dado que está praticamente 

finalizado o mês de julho (segundo semestre de 2021), gostaríamos de saber quais as diligências 

tomadas, entretanto para que as pavimentações previstas no orçamento municipal deste ano 

aconteçam.” 

 

Até à presente data sem resposta. Foi enviado novo e-mail acerca do mesmo assunto no 

passado dia 31 de agosto e continua-se sem resposta! 
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3 de setembro de 2021 

1 – E-mail enviado CMFF 

Assunto: Perigo de Derrocada Rua da Sinceira 

Exmo. Sr. Presidente da CMFF, 

Exma Srª Engª Elisabete Eulálio, 

 Vem o Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara alertar, de novo, para o perigo de 

derrocada, já conhecido por V.ªs Ex.ªs, e várias vezes reportado por nós, na Rua da Sinceira - 

localidade de Ribas, desta freguesia. 

Mais um outono se aproxima, com as chuvas que se esperam e consequentemente o aumento de 

caudal da Vala da Veia, curso de água, paralelo a esta via. Deste cenário advém o aumento do risco 

de derrocada, de acidente, de queda de pessoas e/ou veículos naquele local, assim chamamos 

novamente a atenção dos serviços do município para esta situação para que tais situações possam 

ser prevenidas.  

 

8 de setembro de 2021 

Resposta da Engª Águeda Matos 

“Boa tarde Sr.ª Presidente da Junta  

Solicita-me o senhor Presidente que lhe dê conhecimento está a decorrer um procedimento para o 

local objeto do seu email de 3 de setembro. O procedimento tem a designação de “Estabilização de 

Talude Reparação de Via e Muro de Ala Rua da Sinceira - Moinhos da Gândara” e está previsto a 

abertura de proposta para 10/09. 

Logo que termine o prazo para apresentação de propostas, e se proceda à abertura das propostas 

apresentadas, ser-lhe-á dado nota dos procedimentos tomados”. 

 

 

 

 

 


