- Obras na GNR P. de Quiaios.
Encontram-se em fase de construção
umas instalações, bar e garagens, no
terreno da GNR. Estas construções
estão a ser executadas fora do
alinhamento e junto ao muro de
vedação, recentemente executado,
com a via pública. A ocorrência, requer
da nossa parte uma chamada de
atenção, às entidades oficiais Junta,
Câmara e Departamento de Obras. O
facto de a GMR ter um estatuto
especial não dá o direito do “vale tudo”.
- No dia 16 de março veio a público, na
imprensa regional, uma notícia onde
dava conta do acordo que chegaram
duas entidades, Câmara e ICNF, sobre
a requalificação da Serra e lagoas. Nas
G.O.P.2016 – 2019 prevê uma dotação
de 5 000€.
Entre muitos aspectos a identificar,
nomeadamente a Cimpor para facilitar
o projecto geoparque, ressalva os
projectos já existentes e sujeitos a
candidaturas para financiamento. E
sobre a estrada florestal que liga à
Tocha, está ou não dentro deste
acordo?
- Terreno dos bancários.
Foram removidas as vedações
existentes, mas continuam no passeio.
Não sabemos se desejam repor. No
entanto entendemos avisar, mais uma
vez, o executivo da junta para a sua
aplicação de acordo com o
alinhamento existente, para dar
possibilidade a realização de
estacionamento e pavimentação do
passeio.
- Centro de Saúde das Alhadas
Recentemente veio a publico, com a
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abertura do Centro de Saúde de
Lavos, o fecho do posto médico da
Cova Gala e Marinha das Ondas.
Sabendo que está previsto no
orçamento da Camara a construção de
um novo centro de saúde Alhadas (360
000€/2016,e 710 983€/2017), o que
nos sabe dizer sobre este assunto e se
devemos ou não acautelar o nosso.
O governo pode ser outro mas o plano
da anterior governação, PSD/CDS, de
destruição destas valências, está em
execução.
O Ministério Público intentou duas
acções judiciais contra a Freguesia
que correm no Tribunal Administ.
Fiscal de Coimbra.
Processo 137/16.4BECBR referente á
prestação de serviços da Pisciarte Lª
pela manutenção da Piscina.
Processo 136/16.6BECBR que diz
respeito à execução da esplanada
panorâmica pela empresa Silvas. S A.
Para a defesa da Junta de Freguesia
foi preciso a contratação de advogado.
O montante global por cada acção é
de 4.305,00€ já com IVA. A Lei permite
que seja os cofres da Juta a suportar
esta despesa.
Comentário nosso: A resposta enviada
pelo Executivo da Junta à Procuradora
da Republica, Tribunal Administrativo
F. de Coimbra é elucidativa, é um libelo
acusatório dos desacertos,
desmandos, prepotência e gestão
danosa executada. Não vale a pena vir
com considerações de que actuou de
boa-fé. Quem foi avisada, por mais de
que uma vez, que a conduta era
errada, e agiu obstinada em levar a
sua avante, não andou de boa-fé.
A A.F. aprovou, por maioria, uma
Moção de Censura ao executivo: “sob
a incompetência no desempenho das
suas funções, bem como o tipo de
gestão levada a cabo que prejudica a
Freguesia”.
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EDITORIAL:
Rectificação. No boletim nº 40,
escrevemos, ”(….)Posteriormente
iniciaram-se as obras na rua Dr.
Nogueira de Almeida junto ao P.T.”
Ora, o que se queria escrever era (…)
rua Dr. Manuel Lopes de Almeida. Aqui
fica a rectificação e o pedido de
desculpas.
DECLARAÇÃO POLÍTICA
Em 14 de Dezembro de 2015 foi, em
Assembleia Municipal Fig. Foz,
aprovado a Proposta de Orçamento do
Município da Fig. da Foz 2016 e as
Grandes Opções do Plano (G.O.P.) para
2016/2019. Este documento, de
importância vital para as contas do
Município e do Concelho revela e
confirma as dificuldades da Autarquia no
cumprimento atempado dos
compromissos fixados com os credores
e fornecedores. No entanto ressalva
deste orçamento uma verba de –
100.000€ - destinada à realização de
orçamentos participativos, o que revela
alguma folga orçamental.
A exemplo do que fizemos no
orçamento de 2014, não pretendemos
fazer uma análise técnica dos
documentos, mas sim um estudo e
leitura política dos números referentes à
freguesia de Quiaios.
Insistimos, em dar a conhecer tornar
público o posicionamento assumido
pelas forças políticas, CDU, PSD e PS,

na Assembleia Municipal sobre as
G.O.P 2016 - 2019. A freguesia, para
além da representação inerente do seu
Presidente, tem mais dois
representantes com assento
simultâneo na Assembleia de
Municipal, e na Assembleia de
Freguesia. No entanto, perante os
orçamentos não existiu nenhuma
intervenção política e reivindicativa em
defesa da Freguesia.Como iremos
observar.
Nas G.O.P. de 2014 estavam inscritos:
FUNÇÕES SOCIAIS. Educação Ensino
ñ superior _ FREGUESIA DE QUIAIOS
Centro Escolar de Quiaios (C.E. Q.).
Projecto 82.571€
Esta atribuição desapareceu nas
G.O.P 2016 - 2019. Deram conta que o
C. E de Quiaios era um erro, dado a
existência de Tavarede. No entanto
inscreveram 145 000€ para
beneficiação da Escola do 1º CEB de
Quiaios, obras essas que estão em
curso.
FUNÇÕES ECONÓMICAS. Indústria e
Energia
Aquisição de terrenos para acesso ao
parque (218 168€) e terrenos para a
zona industrial (25 370€). Em ambos
os casos já foram efectuadas
despesas.
TRANSPORTES/COMUNICAÇÕES.
Construção da variante de
Quiaios, vias de ligação ao polo
turístico das lagoas e áreas
envolventes. Duas rubricas; a 1ª de
Investimento 100€ a 2º Aquisição de
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terrenos. Investimento 100€
Estamos como estávamos à 20 anos
atrás, ou seja, parados no tempo.
Recordemos algumas passagens:
“que o projecto não estava concluído
(…) Depois o projecto estava preso
num estudo de impacto ambiental (…)
seguindo-se o actual, e indiferente,
executivo da junta que nada sabe sobre
o assunto.
De então para cá, não conhecemos
qualquer evolução no sentido da
realização do estudo de impacto
ambiental. Mas sim o retirar do estudo
para novo traçado da via.
A chamada de atenção feita em
Assembleia Municipal, caiu em saco
roto. O Executivo Camarário esteve-se
marimbando para Quiaios.
As G.O.P. 2016 - 2019 mantêm as
mesmas rubricas, definições e valores
monetários.
Sr. Presidente, repetimos a pergunta
que fizemos em 2014: se isto não é
brincar com a freguesia então o que é?
FUNÇÕES SOCIAIS. Habitações e
Serviços Colectivos
Rede de drenagem de águas
pluviais na R. do Lavadouro, R. Fig. da
Foz e R. José Afonso Rocha – Cova da
Serpe. Total de investimento 22.398€.
Esta era a novidade, nas G.O.P.2014.
Sabem dizer, se as obras foram
executadas? É que se não foram.
Esqueçam, porque deixaram de estar
orçamentadas. E não sabemos para
onde foi a verba.
Outros assuntos em que as G.O.P.2016
- 2019 são mudas e queda.
- Circular Externa a Quiaios,
com ligação da E.N.109/ P. Quiaios via
Matas Nacionais. Um projecto
divulgado, em campanha eleitoral,
pelas forças que desde sempre tem
conseguido a alternância, sem

alternativa, na Junta.
- Arranjo da entrada de Quiaios
(por Cabanas) junto às bombas de
combustível. Segundo informação
recente do Executivo da Junta irão ser
levantadas as existentes e substituídas
por outras mais suaves. Não
descortinamos essa rubrica e o seu
montante. Então passa a ser um
embuste.
Sr. Presidente.
Constatámos portanto, a “pobreza
franciscana”; que as G.O.P 2013 e
2014 continham. G.O.P. 2016 – 2019
continuam na mesma linha da mentira.
A falta de investimento e realizações;
de materialização de projectos; o
pugnar pele ligação costeira
Murtinheira/Buarcos e sua melhoria no
pavimento; das ciclovias; da melhoria
dos pavimentos das vias da freguesia
etc. etc. etc.
Contém ainda a delegação de
competências do município com as
Freguesias cujo âmbito vai para além
das competências dos Executivos da
Junta que não possuem os respectivos,
e necessários, recursos humanos e
alivia os Municípios.
Em 2013 a freguesia foi presenteada
com uma mão cheia de nada, em 2014
fomos brindados com a outra de coisa
nenhuma. Com as G.O.P 2016 - 2019
contínua. Lastimável esta realidade.
Com esta, ou outra ordem,
seriam estas as prioridades da
Autarquia perante a freguesia. Mas o
que não cola, Sr. Presidente. Mas não
cola mesmo é a conversa de não haver
dinheiro dado a recuperação
económica em curso.
Não há vontade política para executar
os projectos, e os que existiam
acabaram com eles.
Nas G.O.P. 2016 - 2019 a
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existência de mais 2 400 000€ para
investimentos na Participação
Comunitária em Projectos
Cofinanciados, diz bem da aldrabice do
argumento da falta de dinheiro.
Na Participação Comunitária em
Projetos Cofinanciados, foram
consideradas as comparticipações
comunitárias associadas ao QREN.
Perante este panorama e
estado actual das finanças locais, qual
a posição dos representantes da
freguesia?
Com os votos CONTRA da CDU e
PSD, votos a FAVOR do PS, da
Presidente de Junta, Fernanda Lorigo,
e a tesoureira Raquel Correia passou
mais uma hipocrisia. Neste
divertimento, do dá, põe e tira a
freguesia continua como há anos
abandonada, abatida e ignorada pelos
poderes Autárquicos com a
cumplicidade e aprovação dos seus
dirigentes.
Para a CDU esta vassalagem e
seguidismo na tomada de posição,
mais cedo do que tarde, vai ter de ser
muito bem esclarecida. Vão ter que
apresentar, há Freguesia, seus
eleitores, habitantes e moradores, a
justificação desta ofensa e capitulação
contra os seus interesses. A CDU tudo
fará para que assim seja.
Quiaios, Assembleia de Freguesia 29
de abril de 2016
----------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
No dia 29 de Abril, na Sala das
Sessões da Junta de Freguesia, a 13º
Assembleia de Freguesia.
Na presença da maioria dos eleitos foi
lida o expediente que foi chegando á
mesa da A.F.
A acta da sessão anterior foi aprovada
por unanimidade.
Assuntos discutidos.

- Continua sem novos episódios, a saga
do PRODER. Do IFAP não há notícias
sobre o processo devedor instaurado à
Junta de Freguesia. O que está
pendente não é receber o que falta
(19.000,00€) mas ter de devolver parte
do que foi recebido, (80.000,00€).
- Remoção da areia nos passadiços da
Praia. Após os invernos, mais ou
menos rigorosos, essa tarefa é cíclica.
Quem tem o dever de a executar?
Junta, APA ou ambos. Um terço do
passadiço está debaixo de areia. Para
evitar este problema, seria boa uma
intervenção, remoção das areias,
durante o inverno. Falta corrimãos e
algumas travessas.
- Levantamento do piso na Rua do
Talefe na Murtinheira. No mandato
anterior foram executadas obras de
remoção de raízes. Não foi o suficiente.
Exige-se, com urgência, uma nova
intervenção.
- Estrada da Praia este problema
começa a ser real. Por toda ela
aparecem elevações provocadas pelas
raízes.
- Relacionado com o programa eleitoral
vencedor, Alcatroamento de becos e
ruas, Gostaríamos de saber sobre a
Rua Francisco Bento (Murtinheira) para
quando um pouco de atenção. O pouco
alcatrão foi colocado a quando da
instalação do colector de esgotos, a
meio da via.
Beco nº1 da rua da Igreja, em Quiaios,
Rua dos Emigrantes no Ervedal.
- Lixos, cartões e vidros nos respectivos
recipientes, e fora deles, na Praia de
Quiaios, na rua Pav. Desportivo,
transversal da rua Prof. Lourenço Leão.
- Transito. Começaram as pinturas no
pavimento. Situações há em que foi
pintado o eixo da via, bermas não. Qual
a explicação para o acontecido.
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