5. Destarte, o Partido Socialista está
disponível, no quadro das
competências da Junta de Freguesia,
para assumir as seguintes propostas:
a. Iniciar, no imediato, os
procedimentos legais necessários
ao preenchimento das vagas
existentes no Quadro de Pessoal da
Freguesia;
b. Estudar, em conjunto com a
Câmara Municipal, soluções de
estacionamento na Praia de Quiaios,
que, durante a época balnear,
aumentem os lugares de
parqueamento disponíveis e evitem
o estacionamento nas faixas de
rodagem; estas soluções deverão
estar implementadas na época
balnear de 2019.
c. Regularização, no primeiro ano de
mandato, do piso e escadas de
acesso ao Senhor dos Aflitos, na
Murtinheira, com a inclusão de
bancos para descanso e corrimão;
d. Cumprir integralmente, ao longo
do mandato, todas as propostas da
CDU que sejam coincidentes com as
propostas apresentadas no
programa eleitoral do PS;
E. Promover reuniões de trabalho
periódicas com o eleito da CDU à
Assembleia de Freguesia, a fim de
submeter à sua consideração as
grandes opções do plano e
auscultar as suas propostas e ideias
para a governação do Executivo da
Junta de Freguesia.
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6. A par deste compromisso, o
Executivo da Freguesia irá, em
conjunto com a Câmara Municipal,
desenvolver todos os esforços
necessários à melhoria das
acessibilidades, priorizando obras na
Rua Direita que contribuam para a
eliminação dos constrangimentos
existentes e a ligação costeira Cabo
Mondego/Murtinheira, e, uma vez
concluído esses processos, avaliar o
impacto dessas obras na defesa da
circular externa prevista no PDM.
7. Acreditamos que a aceitação desta
proposta por parte da CDU é a que
melhor serve os interesses da
Freguesia de Quiaios, pelo que
apelamos ao bom senso, exortando a
CDU a votar SIM ao Executivo
proposto pela Presidente da Junta de
Freguesia.
Quiaios, 4 de novembro de 2017
Fernanda Lorigo
A CDU RESPONDEU:
Como estivemos disponíveis para
trabalhar dentro do Executivo da J. F.,
estamos disponíveis para trabalhar
fora dele. O trabalho em prol das
populações e de melhores
condições de vida, é uma das
nossas imagens de marca e dela
não abdicamos, com seriedade,
empenho e vontade férrea de fazer
melhor, em todos os domínios da
organização autárquica.
Pressupondo de ambas as partes o
rigoroso cumprimento do agora
estipulado e vazado no documento a
assinar, está a CDU aberta a viabilizar o
Executivo de J.F. proposto pela Sra.
Presidente.
Quiaios, 5 de Novembro de 2017
O eleito CDU
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SOBRE A TOMADA DE POSSE DO
EXECUTIVO DA JUNTA

adequada às necessidades da
Freguesia, propôs as seguintes
condições para viabilizar o
executivo:

Realizou-se a tomada de posse da nova
Assembleia de Freguesia de Quiaios
2017-2021. O resultado obtido nas
eleições foi 4 eleitos para o PS e PSD e
1 eleito para a CDU.

1- Efectivação de concursos públicos
para o preenchimento das vagas
existentes no quadro de pessoal da
Junta de Freguesia de Quiaios no
primeiro ano do mandato, começando
pelo coveiro, de necessidade extrema

De acordo com a Lei, cabe ao 1º
candidato da lista vencedora propor a
lista da equipa para o Executivo que é
submetida a votação da Assembleia de
Freguesia. A proposta foi chumbada,
com 5 votos contra e 4 a favor. Este
resultado repetiu-se por mais três
votações uninominais. Antes de se
dar a sessão por suspensa, o eleito da
CDU pediu a palavra e leu uma
declaração onde propunha condições
para a viabilização do executivo:

2- Projecto e realização da obra do
prolongamento da Rua da Fonte
Velha (posto da GNR), Murtinheira, a
entroncar na Rua de Poiares, a
Norte, com a extensão de 300m e cujo
croqui foi por nós entregue à J. de
Freguesia no início do mandato findo.
Espaço temporal; primeiro, segundo
anos do mandato.

Afirmou que é um dado adquirido que
qualquer força política ou coligação
constrói as suas equipas e os seus
programas, no entanto isso nunca
impediu que participassem outras forças
em Executivos de Freguesia que a
Freguesia só tinha a ganhar com
mais pluralidade no executivo.
O Eleito da CDU afirmou que não era
desejo da CDU levar a eleições
intercalares na Freguesia e, reafirmando
que esta não era a solução mais

3- Ligação costeira entre o Cabo
Mondego e a Murtinheira. Da
conclusão do projecto deverá constar a
não passagem de trânsito por dentro
da Murtinheira. O Executivo da Junta
de Freguesia de Quiaios fica obrigado
à defesa desta solução. Espaço
temporal: terceiro ano do mandato.
4- Projecto da Circular Externa a
Quiaios (rotunda do Ervedal na
EN109/P. Quiaios, via M. Nacionais).
Com a execução deste projecto
pretendemos também a requalificação
da Av. Manuel Bento e a continuação
das duas vias a partir da ex. Guarda-
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Fiscal para Sul, até ao estacionamento
junto ao bar existente (ISN). Espaço
temporal; terceiro ano do mandato.
SÃO PROPOSTAS EXEQUÍVEIS QUE
MELHORAM A QUALIDADE DE VIDA
MA FREGUESIA!
“A política faz-se com palavras e actos,
pela nossa parte aqui tem as palavras.
Ficamos à espera das acções.”
Desenvolvimentos.
Após a reunião a Sr.ª Presidente
propôs uma reunião com a CDU - A
CDU aceitou.
Estiveram presentes pelo PS a Sr.ª
Presidente, Ricardo Santos e o
Vereador Carlos Monteiro. Pela CDU
estiveram, Agostinho Cruz,José Jacinto
Camelo e Arménio Maia Gonçalves.
1- Concordaram com a “ efectivação
da realização dos concursos
públicos para o preenchimento de
vagas existentes (5) no quadro da
Junta de Freguesia de Quiaios”. Este
foi o entendimento do que ouvimos do
eleito da Câmara Municipal.
2- Sobre o prolongamento da Rua da
Fonte Velha (GNR) foi- nos dito ser
difícil a sua concretização por assentar
em terrenos privados, dando a entender
ficar a obra onerada por via das
indemnizações associadas.
Não concordando em nada com este
argumento, queremos esclarecer:
Quando a Rua da Fonte Velha foi
aberta/alargada, estas obras
assentaram sobre um caminho público
ali existente, onde são ainda visíveis
marcos da Junta de Freguesia,
desconhecendo nós que tenha ou não
havido então indemnizações!
É também um dado adquirido e

histórico que este caminho esteve
aberto em toda a sua extensão e que,
por incúria de um Executivo de Junta
de Freguesia, não se acabou. Numa
visita mais atenta ao local, deparámonos com marcos das propriedades a
confluírem com o caminho público. Esta
realidade foi por nós descrita aquando
da apresentação do croqui em 18 de
Dezembro de 2013. Daí concluirmos
que a não realização do prolongamento
da rua, com o argumento de que esta
assentaria só em terrenos privados,
não ajuda a uma séria discussão.
3- Ligação costeira Cabo Mondego
Murtinheira. Uma das prioridades do
actual Executivo camarário, a ser
concretizada brevemente, segundo o
que entendemos, até pela leitura do
programa do PS às eleições
autárquicas de 1 de Outubro. Nunca
estivemos de acordo, e continuamos a
não estar, com a entrada de trânsito na
aldeia da Murtinheira. Daí vão resultar
grandes dificuldades do seu
escoamento e enormes alterações à
vida da sua gente, perturbações que
sempre consideraremos muito lesivas
do bem-estar do Povo da Murtinheira.
4- Projeto da Circular Externa a
Quiaios (rotunda do Ervedal na
EN109/P. Quiaios, via M. Nacionais,
com requalificação da Av. Manel Bento).
Mantemos a nossa proposta nos
termos em que foi apresentada.
Não aceitamos o argumento de que a
existência desta Circular vai
prejudicar/matar Quiaios. Refutamos,
com toda as nossas forças, esta visão
maniqueísta e absolutamente
retrógrada do raciocínio, que
consideramos um desprezo por esta
Freguesia.
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Basta fazer um pouco de história e
verificar o que aconteceu noutros
locais, onde foram encontradas
soluções idênticas à que propomos.
Estranhámos que os elementos eleitos
pelo PS, presentes na reunião, não se
tenham manifestado contra a
argumentação, já que a Circular faz
parte do seu programa, estranhando
ainda o aparente desconhecimento
deste, por parte do Sr. Vereador.
Admitimos deixar cair o Ponto nº3 da
nossa proposta - Ligação costeira
Cabo Mondego Murtinheira- com as
considerações já atrás enunciadas.
Dos restantes pontos não abdicamos,
mas não pode dizer o PS que não nos
esforçámos por encontrar uma solução
que possa levar à constituição do
Executivo da Junta de Freguesia e à
ultrapassagem deste indesejável
impasse.
Conclusão: Voltámos a afirmar,
ASSUMIMOS votar SIM ao Executivo
PS nas condições acima referidas.
Após um interregno de alguns dias foi
marcada nova reunião com novos e
velhos protagonistas.
Volvido longo tempo de reunião e sem
que o impasse fosse ultrapassado,
propôs-se ao PS que formulasse uma
proposta no sentido de desbloquear a
indesejável situação. Até então tinha
sido a CDU a tomar a iniciativa de fazer
propostas e de as tornar razoáveis e
exequíveis. Desafio aceite, sendo
apresentada à CDU nesse mesmo dia a
proposta abaixo transcrita.
Exmos Senhores
1. No seguimento das reuniões em
curso entre o Partido Socialista (PS) e a
CDU para a viabilização do Executivo

da Junta de Freguesia, nos termos
propostos pelo PS, entendemos que
ainda não se encontram esgotadas
todas as soluções de entendimento;
2. Continuamos a acreditar que a
solução de compromisso entre o PS e a
CDU, no quadro da Assembleia de
Freguesia, permite responder aos
anseios da população de Quiaios,
respeitando o compromisso eleitoral
mais votado nas Eleições Autárquicas
de 2017, sem prejuízo dos legítimos
contributos que a CDU, por via deste
entendimento, pode trazer à
governação da Freguesia de Quiaios;
3. O Partido Socialista, consciente dos
resultados do último ato eleitoral, tem
desenvolvido esforços tendentes à
construção de uma solução política
sólida, promovendo um conjunto de
reuniões com o elemento eleito pela
CDU à Assembleia de Freguesia,
demais elementos daquela lista e da
concelhia do PCP, porque defendemos
que a Freguesia de Quiaios exige e
merece um comprometimento sério de
todos os eleitos no cumprimento do
mandato para o qual foram eleitos;
4. Esse comprometimento implica que
se desenvolvam todos os esforços para
a viabilização de um Executivo coeso,
orientado para a defesa dos interesses
da freguesia, e nesse pressuposto o
Partido Socialista entende pertinente a
assunção de compromissos, com
génese no programa eleitoral da CDU
às Eleições Autárquicas 2017, que
permitam esse desiderato e possam
colocar, definitivamente, o Executivo da
Junta de Freguesia ao serviço da
população da freguesia.
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