- 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. Ficou a sugestão.
- Por maioria foram aprovadas; a Conta
de Gerência de 2016, a primeira
revisão do Plano e Orçamento de 2017
e o inventário da Junta de Freguesia.
A primeira alteração ao Regulamento
do Mercado de Quiaios foi aprovada
por unanimidade.
- Encerramento da Agência Bancária
Millennium BCP em Quiaios
Depois das iniciativas levadas acabo
pela Assembleia, Junta de Freguesia e
um grupo de cidadãos com deslocação
e ocupação da sede do Millennium na
Figueira da Foz. A CDU reafirma a sua
total solidariedade para com a
Freguesia de Quiaios e seus
habitantes.
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EDITORIAL:
No passado dia 14 do mês de março
realizou-se a 18º Assembleia de
Freguesia, extraordinária, de Quiaios.
Pontos em discussão;
- Apreciação e votação do regulamento
e tabelas de taxas e outras receitas.
- Apreciação e votação do Programa de
Concurso e Caderno de Encargos para
a Cessão da Exploração do
Equipamento de Apoio ao Parque de
Merendas da Praia de Quiaios.
No início da discussão do 1º ponto ficou
a nu a grande responsabilidade dos
partidos que tem desgovernado esta
Freguesia, PS e PSD. A não existência
de coveiro no quadro da freguesia, vaga
existente desde sempre e que nunca
tiveram a vontade política de a
preencher abrindo concurso.
A tabela de taxas foi apresentada como
proposta onde incluía um aumento de
serviços, administrativos e cemitério,
com valores exagerados nalguns casos
de o dobro.
O executivo informou que tinha feito um
ajuste directo de prestação de serviços
com um cidadão para a abertura de
covas intimamente ligado às funerárias
que actuam na região. Interesses
privados a funcionarem em espaço e
serviços estritamente públicos, indo ao
arrepio da Lei.
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Exemplos:
Inumações em covas;
Sepultura simples 123,00€. Sepultura
dupla profund. 184,50€.
Inumações em jazigos e sarcófagos:
cadáveres, ossadas e cinzas, 85,00€50,00€-25,00€
Exumações de ossadas transladadas
com ou sem limpeza 250,00€-200,00€
A lista era longa e é aborrecida estar a
colocar neste espaço curto. Com os
votos contra do PSD e CDU esta
proposta não passou. A CDU
apresentou declaração de voto no
sentido da realização de concurso
público para preencher esta vaga.
2º Ponto
Ponto prévio. Este contrato, que agora
termina, foi elaborado e cumprido pelo
anterior Executivo PSD da Junta de
Quiaios. A CDU não fazia parte da
Assembleia de Freguesia.
Desconhecemos em absoluto o
conteúdo do Caderno de encargos e
Programa de concurso.
No que diz respeito ao actual.
Assinalamos vários pontos com que
não concordamos e fizemo-lo saber
registando para a acta e reforçou a
nossa tomada de posição, contra, com
uma declaração de voto.
- Começa por ceder a exploração do
Equipamento, Tasca da Praia, com
base num Alvará, 49, de março de
2013. Documento este que nos
projecta para o Plano da Murtinheira/P.
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Quiaios, em vias de extinção, com uma
área de 70m2. Presentemente ocupa
mais de o dobro, 150m2.
- Este equipamento tem ligado um wc
de apoio. Posteriormente foi
considerado, e bem, como público para
servir o Parque de Merendas. Ficando
assim a ser utilizado pelas duas
estruturas, a Lei não o permite.
No programa de concurso, um dos
critérios de apreciação das propostas é
o número de postos de trabalho a criar.
Pois bem, onde estão para o efeito os
balneários e instalações sanitárias para
tal?
Esplanadas existentes e que fazem
parte do equipamento, sim. Ocupação
do passeio público para o mesmo
efeito, não.
Prazo de exploração, concordamos
com a exploração de um mandato
autárquico, 1 (um) mais 3 (três)
renováveis. E não o que foi aprovado
de 1 mais 5.
----------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
No dia 28 de abril, 21,30 h na Sala de
Sessões da Junta de Freguesia,
ocorreu a 20º Assembleia de Freguesia
sem a presença da Presidente do
executivo por motivo de doença. Após a
leitura do expediente, foi aprovada a
acta da sessão anterior.
Entrou-se no ponto de índole geral;
- Rasgos transversais. Rua do G.I.R.,
antes e depois do viaduto. Há tempo
demais que estão, para ser acabados.
- Comissão Permanente da A.M. não se
deslocou a Quiaios, desconhecem-se
as razões. Sabemos que as freguesias
do Norte do Concelho já foram
visitadas. Esta Comissão tem por

finalidade fazer uma triagem aos
problemas existentes em reunião,
públicas, com os Executivos. Em
Quiaios não existem dificuldades.
Questionámos o Executivo para quando
a marcação dessa reunião.
- 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 o que
foi recebido, (80.000,00€). Dissemos,
no boletim anterior, que reuniões se
iriam realizar para discutir o assunto.
Estas não se realizaram, aguardandose melhor oportunidade. No
seguimento, e no âmbito da
candidatura ao PRODER foi devolvido
o título de garantia escrita apresentada
pela Junta em 13/13/2011 no valor
32.55,52€.
- Levantamento do piso na rua de
Quiaios, Serra da Boa Viagem.
A dúvida colocada, nas A.F passadas,
era se esta via pertencia, ou não, à
Junta de Quiaios. Não chegando a
desfecho nenhum, o importante é que a
obra seja feita o mais rápido possível.
Durante a semana que antecedeu a
A.F. foi feito uma visita ao local pelo
vereador e elementos da Junta. Prevêse o arranjo numa próxima empreitada.
- 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, e que por diversas razões
são familiares, em linha directa, de
membros desta A.F.
O Executivo, para justificar o
injustificável, fabricou uma esfarrapada
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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.
Vamos assistir ao desenrolar do mesmo
filme.
- Passadiço da Praia este será o tempo
para uma intervenção, com meios
mecânicos, remoção da areia, aliviando
assim os trabalhos mais perto do
Verão. Foi colocado o problema á
Autarquia. A APA não cumpre com os
seus compromissos.
- Correio electrónico enviado a 9 de
janeiro deste ano, com pedido de uma
deslocação de contentores na rua dos
Marecos do Sul, placa de sinalização
de trânsito se curva e contra curva, na
rua do Farol Novo. Rotunda da aberta
entrada para a Murtinheira buraco e
pavimento a deteriorar-se.
- Parque infantil no Parque das
Merendas Praia. Cancela e vedação
vandalizadas, algum tempo. Foi
colocado o problema à Autarquia para o
seu arranjo.
- Um reparo, com desagrado, perante a
postura do Executivo da Junta em
relação ao Plano Director Municipal,
discutido publicamente nesta casa no
passado dia 5 de Abril, quarta-feira das
9 às 18h.
È inaceitável e enigmático a postura do
executivo perante uma peça tão
importante do Concelho e em particular
da freguesia de Quiaios.
Não se dignarão propor ou levar a
efeito reuniões com os habitantes das
localidades em causa, limitaram-se a
colocar nos placards um folheto/aviso

emanado pela Autarquia, seguidismo
atroz das orientações da voz do dono.
Posteriormente foi marcado uma
reunião para discutir o PDM com o
Presidente da Câmara para o dia 18de
Maio pelas 18,00h no Quiaios Club.
- Obra: Execução e beneficiação,
incluindo passeios - Zona Rural Norte.
Beneficiação do pavimento em diversas
ruas - Rua de Quiaios e outras.
Que nos sabe dizer sobre este assunto.
Quais as outras ruas a beneficiar do
pavimento.
Apenas uma interrogação. Foi dito, algo
tempo é certo, por um dos eleitos do
PS na A.F. José Loureiro, que as Águas
da Figueira iriam colocar um colector de
esgotos novo, precisamente na rua em
obras. Será verdade, ou estamos
perante mais um caso de obras de
última hora dado o aproximar de
eleições.
-Saneamento na Cova da Serpe, Casal
Novo e Saibreira etc. etc. Um mandato
perdido no que concerne a este
assunto. Nunca foi comunicado a esta
A.F. ou mesmo inserido em actas as
possíveis diligências para tentar
atenuar este problema. O que está
escrito no programa do PS para esta
Freguesia deveria fazer corar de
vergonha.
- Colocação de sinais de trânsito
indicativos de Fig. e Aveiro no
cruzamento da E.N.109 junto ao café
Limoges. Durante o arranjo da A14 no
passado recente, o trânsito foi desviado
por estrada secundárias vindo
desembocar neste local. Aí surgia a
dúvida e questionavam no café, para
onde continuar. Daí a urgência desta
comunicação.
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