O mandato foi o que se vê. Um
mandato perdido: acessibilidade, no
arrumar a casa; a precariedade é a
prática, Parque de Campismo a
funcionar fora da Lei, a falta de
saneamento em vários lugares da
Freguesia, etc. etc.
Por isso, volta a estar nas mãos, e no
voto, a escolha da alternativa à
alternância que desgoverna esta
Freguesia, há décadas.
TRABALHO, HONESTIDADE e
COMPETÊNCIA, o é o lema do
colectivo para a concretizar.
AGOSTINHO MANUEL PEREIRA DA
CRUZ – 68 anos, Aposentado
VERA LÚCIA DUARTE BALÇAS – 37
anos, Operadora de Lavandaria
JOSÉ JACINTO DA SILVA CAMELO –
56 anos, Marinheiro
ANTÓNIO RODRIGUES FIGUEIREDO
MOÇO – 61 anos, Assistente
Administrativo
ARMÉNIO MAIA GONÇALVES- 67
anos, Aposentado
CLAUDIA FILOMENA SARDO SILVA38 anos, Operadora de Loja
MANUEL MARICATO MATEUS- 63
anos, Enfermeiro
JORGE DA CRUZ FERREIRA- 54anos,
Bate-chapas
PATRICIA PEREIRA CAMELO- 26
anos. Professora de Música
MARIA INÊS REI ELOY EVANS
TABORDA NOGUEIRA-55 anos,
Professora - Aposentada
JORGE MANUEL GASPAR- 62 anos
Aposentado
ISABEL MARIA ALBINO DE
CARVALHO FRIEDEN- 55 anos,
Comerciante
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EDITORIAL:
Retificação e pedido de desculpas.
Continua sem novos episódios, a saga
do PRODER, e escrevemos 13/13/2011
no valor 32.55,52€. Pretendíamos
escrever 13/12/2011 no valor
32.554,52€.
----------------------Damos conta do correio electrónico que
mandámos à Assembleia Municipal na
pessoa do seu Presidente, relatando o
desagrado pela não realização da
Comissão Permanente nesta Freguesia
durante o mandato que agora finda.
Exmº Senhor
Presidente da Assembleia
Municipal
No passado dia 13/12/2016 em email,
gentilmente, enviado dava conta que a
próxima Comissão Permanente seria a
de Quiaios.
Então, Sr.ª Presidente, porque não
foi?
Porque o Executivo da Junta não
acertou, com A.M., a data, escrevia
então;
Para tal, o Presidente da junta de
Freguesia definiria a data, o local
onde a reunião se realizaria e a
respetiva Ordem de Trabalhos. Era
ainda responsabilidade do Presidente
da Junta de Freguesia, definir se a
reunião da Comissão Permanente
podia ser aberta ao público.
Sr.º Presidente.

Como membro desta A.F lamento
que a freguesia esteja mal
representada.
Dado que é a última conversa que
estabeleço consigo neste
mandato deixe-me comunicar-lhe
o que vai na alma e deveria ser
dito sobre esta Freguesia.
- Casal Novo, Bica e Saibreira não
possuem saneamento algo
impensável no século XXI. Outras
zonas da freguesia onde também
não chegou este equipamento, e
onde existe são precárias.
-Um parque de campismo cuja
legalidade deixa muito a desejar e
que com a conivência da autarquia
funciona “manhosamente”, ex. o seu
alvará.
- Uma unidade Hoteleira de 4
estrelas que despeja a céu aberto
as suas fossas para uma laguna
existente a norte onde a ETAR faz
as suas descargas.
- Acessibilidades esse "calcanhar"
de Quiaios que ninguém quer
assumir a sua resolução.
- Passadiços na Praia. Uma maisvalia que foi instalada para ser
partilhada e usufruída sem perigo
pelos cidadãos.
O que temos, é tudo menos isso. As
entidades que deveriam cumprir o
que contrataram não o fazem. Pior,
também não deixam fazer.
- Mapa de Pessoal. Um
documento que deveria ser

Telf. 233 425 314 – 233 919 616 Telm. 933 211 233 - cduquiaiosblogspot.com

exemplo da seriedade com que se
organiza e projecta o trabalho
nesta casa, está ao abandono por
completo.
Na realidade, este instrumento que
deveria ser aglutinador, é
precisamente o contrário. Existem 10
(dez) lugares no quadro, apenas um
(1) está ocupado, os outros estão às
moscas. Os diversos executivos têm
sido também um factor de
exploração à custa do POC.s e
Instituto Emprego F Profissional.
Sei que há constrangimentos, mas a
vontade política é necessário para
uma situação destas. Ultimo ex.
cemitério, não existe coveiro, quem
fazia o trabalho era trabalhador da
junta dando-lhe para o efeito uma
compensação, esmola digo eu mais
ou menos 70.00€.
Este trabalhador, por motivo de
doença não faz mais os trabalhos.
Resolveu o executivo dar a
particulares o serviço, agora a
população paga a modica quantia de
123,00€.
Sr. Presidente
Vou terminar, já vai longa esta
missiva. Não que não houvesse
muitooooo mais para apresentar,
espero que compreenda a mágoa
de mais um mandato perdido,
pese embora saber que a causa da
não realização dessa comissão em
Quiaios fosse a doença da Sr.
Presidente (?!)
Resta-me portanto concluir, que
esteve doente durante os quatro anos
passados. Uma desgraça para a
Freguesia.
Agostinho Cruz
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
No dia 30 de junho, 21,30 h na Sala de
Sessões da Junta de Freguesia, ocorreu
a 21ºAssembleia de Freguesia. Após a

leitura do expediente, foi aprovada a
acta da sessão anterior.
Entrou-se no ponto de índole geral;
- Rua da Igreja. Tampa de caixa de
visita partida.
- Passeio da rua belo Horizonte,
entroncamento com rua Parque das
Merendas.
Levantamento do piso rijo. Quem
executou o trabalho não acabou.
- Rua de Quiaios em Cabanas. Curva
com o entroncamento da Rua da
Pedrulha. Arranjo das bermas existentes
com asfaltamento. Deixaram em aberto
parte da valeta, em plena curva, que
mais necessitava de ser protegida com
grelhas.
- Parque de estacionamento no Largo
do Vidas.
Volvidos mais um ano e a marcação do
estacionamento por culpa do
Executivo/Divisão de Transito é uma
realidade. Junto ao passadiço para a
Praia, e acesso para socorro a qualquer
tipo de acidente, permanece no mais
triste abandono. Se não se ordenar este
espaço, com regras para serem
cumpridas na época balnear em curso,
quem é o responsável por uma
ocorrência? Entretanto no decurso da
discussão foi aprovado um pedido de
auxílio do executivo para que a A.F.
junto da Câmara Municipal reforce os
pedidos feitos
- Comissão Permanente da A.M. não
se deslocou a Quiaios, desconhecem-se
as razões. Até aqui era as razões de
saúde da Sr.ª Presidente. E Agora o que
é? A má vontade do Executivo em
realizar tal reunião? O medo de ser
confrontada e afrontada com os
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problemas?
Sabemos que a vinda da referida
comissão, à freguesia já não pode ser
realizada dado tempo escasso que
medeia as eleições. Mau trabalho
prestado à Freguesia pelo executivo e
seus apoiantes PS na A.F. Este é outro
exemplo do bailinho com que o
Executivo brindou esta Assembleia. Uma
vergonha.
- Continua sem novos episódios, a
saga do PRODER. Finalmente há novas
nesta matéria. A DRAPC no passado
mês de dezembro solicitou ao executivo
que efectuasse a “resubmissão” do
pedido de pagamento. Foi executado o
pedido. Posteriormente foram
agendadas várias visitas ao terreno
pelos técnicos.
- Parecer do CCDR onde está?
Desde abril de 2015 que andamos a
insistir na necessidade de um parecer
sobre o pessoal, que vai trabalhar para
as piscinas, que por diversas razões são
familiares, em linha directa, de membros
desta A.F.
O Executivo, para justificar o
injustificável, fabricou uma esfarrapada
desculpa com uma funcionária dos
recursos Humanos da Câmara. Durante
este tempo, foi várias vezes solicitado,
pelo Presidente da A.F., para a
elaboração do pedido. A petição não foi
executada. A época balnear está aí.
Estamos assistir ao desenrolar do
mesmo filme. Mais um exemplo do
bailinho com que o Executivo brinda
esta Assembleia. Uma vergonha.
- Passadiço da Praia.
Levantamos o problema para uma
intervenção, com meios mecânicos,
remoção da areia, aliviando assim os
trabalhos mais perto do Verão. Foi

colocado o problema à Autarquia. Disse
que duranta a semana que decorre virá
resolver o problema.
Foi arranjada a passadeira principal da
praia para a fotografia da inauguração
da época balnear. Outra vergonha.
- Correio electrónico enviado ao
executivo da Junta no dia, 12/6/2017,
sobre a colocação de uma placa
informativa de estrada privada no início
e fim da estrada do Cabo Mondego,
“enforca cães”.
Essa informação não foi transmitida por
ignorância do executivo que a enviou
para a Câmara se manifestar.
- Moinho de vento e zona envolvente,
Vale do Jorge, completamente
abandonado e vandalizado. Outrora
fazia parte da Freguesia de Brenha e um
club da terra “tomava conta dele”. Com a
agregação desta, este património é
pretenso da Freguesia de Quiaios. Não
acreditamos que com esta junção veio o
abandono, e por isso entendemos que
se deve fazer algo como protocolar com
o club para a sua dinamização.
Apresentamos uma proposta para este
efeito. Esta proposta foi chumbada com
4 votos contra do PS, 1 abstenção do
PSD e 3 votos a favor 1 da CDU e dois
elementos do PSD.
ELEIÇÕES AUTARQUICAS
1 DE OUTUBRO DE 2017
SE TEM QUE SER, QUE SEJA AGORA
a CDU vai a votos nas próximas
eleições autárquicas, 1 de out.2017,
para a Assembleia de Freguesia de
Quiaios.
No início deste mandato falámos que os
Quiaiosenses escolheram “massa com
carne” (PS), em vez de “carne com
massa” (PSD).
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