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Assembleia de Freguesia de 30 setembro 2022 

Informações do Presidente de Junta 

 

 

1. INFORMAÇÕES DIVERSAS: 

a. COMEMORAÇÕES DO 25.º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA 

No dia 26 de junho realizou-se o almoço e sessão solene comemorativos do 25º 

aniversário da freguesia seguido do concerto da OJEAC (Orquestra de Jazz da Escola 

de Artes do CAE), tendo sido entregues também os prémios do Concurso do Logotipo 

"25 Anos Moinhos" aos respetivos vencedores.  

Dando seguimento a uma iniciativa que teve alguns anos de paragem, no dia 9 de 

julho realizou-se uma atividade dirigida à população jovem e adulta que constou de 

uma Descida do Rio Mondego em Kyak. Do mesmo modo, o Passeio Sénior da nossa 

freguesia, aconteceu no passado dia 10 de setembro, com visita aos museus Marítimo 

de ílhavo e da Vista Alegre e Passeio de Moliceiro. 

Também neste âmbito de comemoração e no intuito de auxiliar a abrilhantar as Festas 

em Honra de Nª Srª da Saúde a Junta de freguesia comparticipou um dos grupos de 

animação. 

No âmbito da colaboração entre Junta de Freguesia e Associações locais, a AIT 

EMcantos realizou, no passado dia 23 de setembro, na sua sede em Cunhas, uma 

noite de música completamente dedicada a 1997 (ano de criação da freguesia). 

Até ao final do ano contamos, ainda realizar mais alguns eventos que lembrem a 

população desta efeméride que pensamos ser importante comemorar! 

No que concerne ao apoio do município para estas comemorações tal foi, até à data, 

nulo. Após reuniões e vários contatos com a  vereação responsável onde foram 

prometidos apoios para a comemoração dos 25 anos da freguesia, tal ainda não se 

verificou, sendo que sistematicamente são dadas  justificações difíceis de entender. 

Continuaremos a aguardar! 

 

b. 8.ª EDIÇÃO TRILHOS MOINHOS DA GÂNDARA – 18 DE JUNHO 

O número de atletas inscritos este ano foi menor do que nas edições anteriores, sendo 

que atribuímos tal facto ao contexto ainda de alívio da pandemia e pela 

realização/marcação de outras provas semelhantes nesse fim de semana. Contudo, 

sendo a atividade mais emblemática da comemoração do Aniversário da freguesia, 
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entende o Executivo não a deslocar demasiado do dia 20 de junho. Esperamos que 

para 2023 não coincidam novamente os festejos citadinos das feiras das freguesias na 

altura das comemorações das freguesias rurais.  

Realizou-se uma exposição de trabalhos das crianças do JI e da EB1. 

 

c. PISCINA MUNICIPAL 

Antes de abrir a época balnear, foi necessário efetuar algumas intervenções de 

manutenção dos equipamentos e do espaço, nomeadamente a substituição dos 

canaletes de escoamento de água em torno da Piscina. 

A época balnear de 2022 encerrou no dia 08 de setembro. Teve-se a colaboração de 6 

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, comemorou-se o 

Dia dos Avós, no dia 26 de julho, o Dia Internacional da Juventude a 12 de agosto. 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. 

 

d. PARQUE DA TAPADA 

No dia passado dia 4 de agosto aconteceu um acidente de viação na Rua da Tapada 

que acabou por provocar danos na vedação do Parque de Merendas. A reparação está 

a cargo do município que está em negociações com a seguradora.  

De uma forma repetitiva assistimos a situações de vandalismo neste mesmo parque, 

ultimamente com o furto de todas as torneiras de água (já substituídas). É com pesar 

que continuamos a consertar o que outros vandalizam, sendo que tal situação não nos 

permite planear alguns investimentos de maior qualidade para o local. 

 

e. ESCOLAS DA FREGUESIA: 

O JI de Ribas mantém-se aberto com 11 crianças matriculadas no início deste ano 

letivo. 

A EB1, segundo informações oficiais, abriu também com 10 crianças matriculadas. 

A realçar que houve mais crianças matriculadas, sendo que muitas delas não são da 

freguesia. O Executivo da Junta de Freguesia continuará a promover o transporte 
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escolar para as crianças que o necessitem, apoiará, novamente, as crianças da EB1 

com a atribuição de um Voucher válido para a compra de material escolar nos 

estabelecimentos comerciais da freguesia e entregará bibe e chapéu novo a cada 

criança matriculada pela primeira vez no JI. 

Neste ponto, informamos a que a Educadora que esteve no JI por mais de 27 anos 

consecutivos já não está ao serviço da nossa comunidade. 

 

f. RECURSOS HUMANOS DA FREGUESIA 

Os recursos humanos ao serviço desta junta de freguesia são atualmente 2 

colaboradores do IEFP (1 em CEI e 1 em CEI +), cujos términus de contrato irão 

acontecer a maio e julho de 2023, uma assistente técnica com CTFPTI e uma 

assistente operacional com CTFPTI. 

 

g. INTERVENÇÕES DA BRIGADA DA CMFF NA FREGUESIA: 

Desde a última reunião da assembleia foram realizadas pela brigada da Câmara   

Municipal intervenções nos seguintes locais: 

• Rua das Colheitas, Lafrana de Cima – retificação de uma passagem com a 

colocação de manilhas e aplicação de tout-venant; 

• Rua Azenha da Amieira, Casal dos Chouriços – colocação de tubos encostados à 

barreira e aplicação de tout-venant no espaço dos eco-pontos e expositor da junta 

de freguesia; 

• Rua 5 de Janeiro, com Travessa da Capela, Ribas - construção de passagem com 

colocação de manilhas e aplicação de tout-venant até à entrada da casa da Sr.ª 

Daniela Eulálio, para melhoramento de acesso à habitação; 

• Rua dos Moleiros, em Ribas – sub-alargamento com aplicação de tout-venant, 

junto ao armazém do Sr. Bruno Figueiredo;  

• Rua da Escola, Cunhas – colocação de 2 tubos, aplicação de tout-venant e 

construção de uma caixa para escoamento de águas; 

• Rua da Feira, Azenha da Amieira – construção de valeta em cimento para 

escoamento de águas; 
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h. OUTRAS INFORMAÇÕES/TRABALHOS IMPORTANTES 

• Travessa 5 de Janeiro, Ribas – Colocação de tubos para sub-alargamento e 

aplicação de tout-venant, trabalho executado por particulares e material cedido 

pela CMFF; 

• Visita do técnico da CMFF, Sr. Gomes à Freguesia, para confirmar as medidas 

exatas para alcatroamento da ligação da nossa Freguesia à Freguesia de Ferreira-

a-Nova e ligação à localidade de Santana, também alcatroamento das Rua das 

Morenitas, Quinta dos Vigários e Rua da Associação em Ribas. Referiu que o 

trabalho iria ser executado com brevidade, ainda no decorrer deste ano, mas 

duvidamos dessa brevidade… 

• Visita da Eng.ª Elisabete Eulálio, no dia 29 de agosto, com o objetivo de verificar 

se seria possível a construção de passeios junto de habitações, nomeadamente os 

seguintes: Rua do Pinheiro Manso, no Casal dos Chouriços, Rua 5 de Janeiro e 

Travessa 5 de janeiro, ambos em Ribas; 

• Reunião no dia 31 de agosto, na CMFF, com a Sr.ª Vereadora Olga Brás, com o 

objetivo da celebração de um Protocolo de Cooperação para implementação do 

serviço de atendimento e acompanhamento social, com a Freguesia de Moinhos da 

Gândara. O referido protocolo consiste no seguinte: assegurar o serviço de 

atendimento e acompanhamento social, serviço público de proximidade para um 

melhor atendimento e reposta mais eficaz aos cidadão, em especial aos mais 

vulneráveis socialmente, dispor de locais de atendimento descentralizados em 

todas as Freguesias, com técnicos devidamente credenciados, para famílias que 

procuram o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), e/ou 

famílias beneficiárias da prestação do Rendimento Social de Inserção (RSI). 

Para celebração do protocolo a Junta terá de disponibilizar espaço adequado para 

atendimento, acesso à internet e equipamento de impressão e outro equipamento 

que venha a ser necessários e que não implique despesa acrescida para a Junta. 

Os recursos humanos são inteiramente da responsabilidade do Município. 

O funcionamento do serviço será para iniciar em outubro, todas as quintas-feiras, 

das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. 

A comparticipação financeira do Município é de 1,00€ (um euro) /hora de 

utilização do espaço para atendimento, sendo este valor pago à Junta de 

Freguesia trimestralmente. 
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O Protocolo de Cooperação tem duração de um ano, renovável por iguais e 

sucessivos períodos de tempo, se não for denunciado por qualquer um dos 

outorgantes.   

• Intervenções “primárias” efetuadas na EB1 de Vigários – substituição de 2 

torneiras de lavatório de casa de banho, instalação de uma torneira exterior, 

reparação de muros e aquisição de mangueira para rega. 

  


