Assembleia de Freguesia de Cortegaça
Concelho de Ovar

Reunião Ordinária de treze de junho do ano dois mil e dezoito.
Ata número Cinco do ano de Dois mil e dezoito.
Ao Decimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniu
pelas 21 horas no edifício da Junta de Freguesia de Cortegaça, em reunião
ordinária, convocada ao abrigo das disposições legais em vigor, sob a presidência
da Mesa de Assembleia, Luciana Camboa de Sousa, com a seguinte ordem de
trabalho.
Ponto Um. Período de Intervenção ao Publico.----------------------------------------Ponto Dois- PAOD (Período de Antes da Ordem do dia).----------------------------Ponto Três- Atividades da Junta de Freguesia.----------------------------------------Ponto Quatro-Outros assuntos de interesse para a Freguesia.------------------------

Aberta a reunião da Assembleia de Freguesia estavam nela presentes os seguintes
deputados: Luciana Camboa de Sousa; Maria da Conceição Grade Alves;
António Alves de Sousa; Cecília Maria Sá de Oliveira Reis; Sílvia Oliveira;
Jorge Miguel Silva, Américo Dias; Miguel Coelho. Registou-se a ausência do
secretário da mesa, Cipriano Oliveira Gomes, que antecipadamente informou a
Mesa da Assembleia de Freguesia que não estaria presente nesta Assembleia,
sendo substituído, nesta secção, pela eleita do mesmo partido (PSD), Daniela
Pinto. Coube ao deputado António Alves de Sousa, a função de segundo
secretário da mesa. Estiveram também presentes todos os membros que
constituem o executivo da Junta de Freguesia.
A reunião iniciou-se com a Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia,
Luciana Camboa de Sousa, a dar por abertos os trabalhos desta reunião.
Assim, a Presidente da Assembleia, Luciana Camboa de Sousa, iniciou a ordem
de trabalhos, pelo ponto primeiro.
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Ponto Um-Período de Intervenção ao público.
De imediato a Presidente da mesa abriu as inscrições ao público que quisesse
inscrever -se para poder fazer uso da palavra.
Feitas as inscrições do público, iniciou-se a ordem de trabalhos:
A Presidente da mesa da Assembleia procedeu, de seguida á audição da
Assembleia de Freguesia, e deu a palavra ao público inscrito para poderem pedir
esclarecimentos, sobre quaisquer assuntos que entendesse por bem e de interesse
para a freguesia.
Em primeiro, tomou a palavra o cidadão Sr. Simões a residir na Rua do Rodelo
em Cortegaça, que informou a Assembleia da existência, no Largo Comendador
Álvaro Rola de duas árvores com ramos muito altos, e alertou para a
probabilidade dos ramos das árvores poderem cair. O Sr. Simões sugeriu que se
podassem os ramos das árvores grandes. De seguida o Sr. Simões, questionou o
Sr. Presidente da Junta de freguesia, acerca do motivo pelo qual os carros que
circulam no sentido (poente/nascente) da estrada que vem da praia para a estrada
E 109, terem que fazer desvio da sua rota para a Zona Industrial de Cortegaça
porque o acesso está vedado no fim do pontão, afirmando que causa muitos
transtornos aos automobilistas. O Sr. Simões pede para ser aberto o acesso
´poente/nascente aos veículos automóveis pois no sentido contrário o acesso
automóvel é feito com normalidade.
A Presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta Sérgio Vicente de
Oliveira, que primeiramente saudou todos os presentes nesta reunião, e de
seguida respondeu diretamente ao Sr. Simões, dizendo-lhe que os serviços do
ambiente da Camara Municipal de Ovar já estão informados desta situação, e que
inclusivamente já alertou a Sr.ª Chefe de divisão da Camara, para o
levantamento dos passeios provocado pelas raízes das ditas árvores, e que estas
podem na realidade provocar situações de perigo público. Sérgio Vicente,
continuou dizendo que aguarda a resolução para muito em breve deste assunto
por parte da Camara municipal de Ovar, pois, esta situação é da competência
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deste órgão. O presidente da Junta de freguesia, também afirmou que a poda das
árvores é uma competência da Camara municipal de Ovar, e como tal, aguarda
para breve a intervenção.
Quanto às obras da zona envolvente á Igreja Matriz, o Sr. Presidente da Junta,
respondeu ao Sr. Simões, que todas as obras causam algum transtorno á
população, e fê-lo compreender que é necessária muita compreensão por parte da
população para o bem futuro da população e de Cortegaça, e, terminou dizendo
que esta situação está em conformidade com os prazos estipulados no calendário
para o término da execução da obra. Finda a intervenção ao público, deu-se por
encerrado este ponto da ordem de trabalho.

De seguida passamos ao Ponto Dois - PAOD (Período Antes da Ordem do Dia).
A Presidente da mesa, começou por mencionar que foi enviada por e-mail a
todos os membros da Assembleia de Freguesia, a ata de trinta de abril de dois mil
e dezoito. Informou que uma vez que a ata foi enviada por e-mail, a todos os
membros da Assembleia de Freguesia, seria dispensada a leitura da mesma em
voz alta. De seguida a presidente da Mesa, colocou á votação a Ata de, trinta de
abril de dois mil e dezoito, que foi aprovada por maioria, com sete (7) votos a
favor dos deputados do Partido Social Democrata (PSD) e dois (2) votos contra
dos Deputados do Partido Socialista (PS). O Sr. Deputado Américo Dias (PS)
apresentou uma declaração de voto por escrito (o documento encontra-se em
anexo e faz parte integrante desta ata (anexo 1) e de seguida fez a leitura deste
documento. Seguindo com a ordem de trabalhos, a Presidente da mesa
questionou os membros desta Assembleia se algum queria intervir, com algum
assunto de interesse para a freguesia, não havendo nenhum membro inscrito para
falar, a Presidente da Assembleia, passou de seguida ao ponto três.

Ponto Três- Atividades da Junta de Freguesia.
O executivo na pessoa do Senhor Presidente da Junta, Sérgio Vicente de
Oliveira, tomou a palavra para dizer que procurou ser claro no relatório das
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atividades da Junta de Freguesia. Frisou que este documento é claro e
esclarecedor, mas realçou três pontos importantes do documento.
O primeiro ponto é relacionado com o Bairro do SAAL, e o segundo é
relacionado com as obras de requalificação da Escola Básica do Gavinho, e por
fim a preparação da Época Balnear, e também das festas que iram ocorrer durante
o Verão. De seguida o Presidente da Junta pôs-se á disposição para alguma
pergunta que lhe queiram colocar. Feitas as inscrições dos deputados que querem
intervir, o Presidente da Junta de freguesia procedeu aos esclarecimentos, e
começou a falar sobre o Bairro do SAAL, dizendo que foram dados passos
importantíssimos na resolução das soluções para o Bairro do SAAL. Neste
seguimento, foi feita uma reunião com técnicos, Presidente e executivo da
Câmara Municipal de Ovar, para determinar a melhor solução para o bairro do
SAAL, tendo em conta a questão jurídica, para salvaguardar os direitos dos
moradores, neste debate de ideias foi encontrada uma solução, e
consequentemente marcou-se uma reunião com os moradores do Bairro do
SAAL, que foi feita na praia de Cortegaça no dia 4 de junho, onde lhes foi
explicado ao pormenor todos os procedimentos para regularizar a questão
jurídica da posse das casas por parte da Câmara, para que de seguida a Câmara
Municipal de Ovar, poder avançar com a obra de requalificação integral do bairro
do SAAL.
O Deputado Miguel Coelho questionou o Presidente da Junta de Freguesia
relativamente á recetividade e ao número de participantes do bairro do SAAL na
reunião do dia 4 de Junho. O Presidente da Junta, respondeu que estavam todos
os moradores do Bairro exceto um, e que todos os moradores estão recetivos e
agradados com o modelo proposto para a requalificação do bairro, realçando que
este também prevê uma comissão de moradores para que estes salvaguardem os
seus direitos perante a Lei.
Questionou ainda o Deputado Américo Dias, se o Presidente da Junta Sérgio
Vicente, podia adiantar alguma novidade, relativamente ao assunto Escola do
Gavinho. O Presidente da Junta, respondeu que foi feita uma reunião com as
coordenadoras e associação de pais da EB1 e jardim-de-infância, para lhes dar
conta que já foi disponibilizada uma verba dos fundos comunitários para a
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requalificação das escolas do Furadouro, São João de Ovar e Cortegaça, e explica
que a Escola de Cortegaça já foi visitada por técnicos da Câmara de Ovar para
avaliarem as necessidade de intervenção, para estes elaborarem um projeto para
ser submetido a concurso. Relativamente á escola profissional, Sérgio Vicente dá
conta que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, fez novas diligências com
os dirigentes da Escola Profissional de Cortegaça, no sentido da sua
deslocalização e afirma que a ultima informação que chegou á Junta de Freguesia
é que a Escola profissional deseja fazer a deslocalização para a Cidade de Ovar.
Américo Dias, pediu também explicações relativamente às audiências em
tribunal, do processo do parque campismo. O Presidente da Junta de Freguesia
explicou que numa primeira fase a Junta de Freguesia foi condenada a uma verba
de trezentos e setenta e três mil euros, mas que não concordou com a sentença e
que naturalmente recorreu da sentença alegando que não foram feitas benfeitorias
no parque de campismo, mas, sim malfeitorias. O Presidente da Junta informou
que dia 19 de junho irá ter uma audiência no tribunal do Porto, que é onde se
discute as rendas e uma indeminização pedida pelo clube do Campismo por
prejuízos causados pelo avanço do mar, responsabilizando a Junta de Freguesia
por este facto. Sérgio Vicente, dá conta que esta será a primeira sessão do
Julgamento.
Outra questão suscitada pelo deputado Américo Dias, foi relativa às obras na
Alameda Padre Manuel Dias, e perguntou se os prazos de execução da obra serão
compridos, e se esta obra será inaugurada para o Centenário da Igreja matriz de
Cortegaça. A esta questão o Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que
falou com o engenheiro da obra, e que este lhe garantiu que a obra estará pronta
nas vésperas do dia 19 de agosto, e que também faz fé nas palavras do
empreiteiro da obra, de que a obra da Alameda Padre Manuel Dias estará pronta
para a celebração do centenário da Igreja matriz.
Ainda com o uso da palavra o deputado Américo Dias, questionou se as verbas
da Junta de Freguesia são suficientes para fazer frente aos compromissos
assumidos e qual é a análise da situação. A esta questão o Presidente da Junta de
Freguesia respondeu que só mais para a frente no tempo, conseguirá fazer a
análise e balanço da situação, pelo facto de só a semana passada ser oficializado
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o Contrato do acordo de Execução, e o futuro contrato só iniciará a partir da
primeira tranche que só vai acontecer num tempo mais á frente.
De seguida pediu a palavra o deputado Miguel Coelho, para pedir
esclarecimentos relativamente á limpeza das ruas de Cortegaça. A esta questão o
Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que já está em marcha a limpeza das
ruas, mais concretamente da parte de cima da estrada 109 não na sua globalidade,
mas já começou a ser intervencionada a Rua do Monte, Rua do Mourão, Rua da
Madragoa, Rua Manuel violas. Deu conta também, que da zona do Apeadeiro
para a praia já foi toda intervencionada inclusive a Avenida da Praia que foi
limpa para a Meia Maratona.
Continuando a questionar, o deputado Miguel Coelho, pediu informações acerca
da divulgação e da forma como está a decorrer o Orçamento Participativo, e
quais as propostas apresentadas. O Sr. Presidente da Junta respondeu que o
evento foi bem divulgado e a prova disso, é que a sala da Junta de Freguesia
estava repleta de cidadãos. Respondeu que foram apresentadas duas (2)
propostas, a primeira – Território Aventura, e a segunda - Volante Solidário, que
foram aprovadas e que posteriormente passaram á fase final de votação.
Tomou a palavra o membro da Assembleia Américo Dias, que perguntou se a
Câmara de Ovar tinha agendado alguma exposição relacionada com a arte da
Cordoaria. O senhor presidente da Junta de Freguesia, respondeu que foi
proposto pela divisão de Cultura da Câmara uma exposição relacionada com a
arte da Cordoaria que teria a duração de cerca de um ano, com colóquios e
debates, e com atividades que envolvam a população. Sérgio Vicente afirma que,
tudo isto está a ser trabalhado e que continuará a ser trabalhada esta proposta,
mas provavelmente não avançará este ano pelo facto de teremos as
comemorações do Centenário da Igreja Matriz e a inauguração da Alameda Padre
Manuel Dias, e seria a duplicação de eventos, e realça que este ano privilegiamos
o realce e brilho do Centenário da Igreja Matriz com momentos que descrevam
toda a Historia da Igreja Matriz, e que fiquem também para a Historia de
Cortegaça.
Tomou a palavra o deputado Miguel Coelho que colocou duas questões ao
Senhor Presidente da Junta de freguesia. Primeiro, questionou, se a época
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Balnear estava a ser preparada. A este propósito pediu para que se faça uma
limpeza ao areal da praia junto ao Campismo de Cortegaça. O Sr. Presidente
respondeu que a limpeza do Areal nessa Zona, é uma competência da APA, e que
varias vezes já reclamou a limpeza necessária do areal junto desta entidade. Posto
isto, a presidente da mesa questionou os membros desta Assembleia se algum
queria intervir, com algum assunto de interesse para a freguesia, não havendo
nenhum membro inscrito para falar, a Presidente da Assembleia, passou de
seguida ao ponto Quatro da ordem de trabalhos.

Ponto Quatro -Outros assuntos de interesse para a Freguesia.
Neste ponto, a presidente de Assembleia de Freguesia, Luciana Camboa de
Sousa, deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta para este apresentar, este
ponto da Ordem de trabalhos. O Sr. Presidente da Junta começou por dizer que o
Centro Cívico de Cortegaça, está a ser alvo de reparação e que na próxima sextafeira, dia 15 de Junho, está a prever começar a fazer as mudanças para o novo
edifício-Centro Cívico de Cortegaça. Questionado pelo Deputado Américo Dias
e Miguel Coelho relativamente às responsabilidades jurídicas relativamente às
obras de Centro Cívico, o Sr. Presidente da Junta, diz desconhecer a quem foram
atribuídas essas responsabilidades Jurídicas, mas, reforça que a Câmara
Municipal de Ovar e o seu departamento Jurídico estão a tratar deste assunto.
Quanto aos achados arqueológicos na Zona envolvente da Igreja Matriz de
Cortegaça, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu que apareceu, aquilo
que dizem ser um muro do Cemitério Antigo. Quanto ao Museu de Arte Sacra
com ligação aos achados Arqueológicos de Cortegaça, respondeu que existe uma
proposta do Sr. Padre Manuel que está em debate. O Sr. Presidente da Junta de
Freguesia termina a sua intervenção fazendo dois convites a todos os membros
da Assembleia e publico em geral, o primeiro é da Confraria Gastronómica de
Ovar que vai realizar o seu “Sétimo Capítulo” no Centro Cívico de Cortegaça,
no próximo sábado dia 16 de junho pelas 10 horas. O segundo convite é da
Comissão de festas de Nossa Senhora da Nazaré que vai realizar um espetáculo
de comédia com o Artista Miguel Mil Contos, artista este que é conhecido a nível
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Nacional. Este espetáculo também se realiza no dia 16 de junho à noite no
Pavilhão da Junta de Freguesia, e o valor reverte a favor da Comissão de Festas.

Findas as intervenções, por mais ninguém querer fazer uso da palavra, a
Presidente da Assembleia de Freguesia, Luciana de Sousa, deu por concluída a
Ordem de Trabalhos, agradecendo a presença dos membros da Assembleia, dos
membros do Executivo e do Publico presente, dando por encerrada esta sessão
pelas 23horas. Da qual se lavrou a presente Ata e que depois de lida e aprovada
irá ser assinada pela Presidente, Primeira Secretaria, Segundo Secretário e
demais membros que o desejem fazer.----------------------------------------------------

A Presidente
A Secretaria
O Secretario
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