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Assembleia de Freguesia de Cortegaça 
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Reunião Ordinária de Vinte de setembro do ano dois mil e dezoito. 

Ata número Seis do ano de dois mil e dezoito. 

Ao vigésimo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu pelas 

21 horas e vinte minutos no Salão Nobre do edifício da Junta de Freguesia de 

Cortegaça, sita no Largo 25 de Setembro, 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 trabalhos: 

Ponto Um: Período de Intervenção ao Publico.----------------------------------------- 

Ponto Dois: PAOD (Período de Antes da Ordem do dia).----------------------------- 

Ponto Três: Atividades da Junta de 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. 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 a cidadã Marilena Rola que colocou algumas 

questões. Começou por dizer que o Cemitério (Velho) da Igreja Santa Marinha 

de Cortegaça com os Jazigos do Antigo Cemitério está classificado como 

Conjunto de Interesse Publico, pela Portaria nº174/2013.De seguida, referiu que 

os muros do cemitério velho estão degradados e questionou o Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia, sobre, o que é que futuramente o Sr. Presidente da Junta 

pretende fazer para requalificar o Cemitério (Velho) da Igreja Santa Marinha de 

Cortegaça.  

Na segunda questão, pede esclarecimentos relativamente á aquisição por parte da 

Junta de Freguesia de Cortegaça de um terreno que em tempos passados as 

proprietárias eram as Senhoras“Carrachas”questionando qual o motivo da 

aquisição do terreno, e para que fim é que se destina o terreno.   
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A cidadã Marilena Rola, pediu também esclarecimentos ao Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia, relativamente, aos pontos de água, pontos de limpeza e a 

localização dos Sanitários na zona envolvente á Igreja paroquial. Pediu também 

que fosse clarificado por parte do Sr. Presidente qual a localização da futura casa 

Mortuária. 

De seguida usou da palavra o cidadão Cândido de Oliveira, que deu conta á 

Assembleia, que do seu ponto de vista os contentores do lixo que se encontram á 

porta da sua residência estão mal localizados. Seguidamente, questionou o 

Senhor presidente da Junta relativamente ao desaparecimento das pedras de uma 

sepultura rasa existente entre os jazigos e os antigos sanitários, e questionou 

também, o que é que o Sr. Presidente pretende fazer para recuperar este 

património nacional desaparecido. 

, 

O cidadão Jorge Oliveira, usou da palavra para questionar o Senhor presidente da 

Junta relativamente ás obras na Rua onde habita este cidadão, que se situa na 

Travessa Ponte Romana, querendo este saber, quando é que o Senhor presidente 

pretende mandar arranjar esta rua, e mandar limpar as ervas. Jorge oliveira, diz 

estar previsto por parte da Camara de Ovar a construção de um muro de 

contenção de aguas junto da sua residência, e questiona o executivo quanto á data 

para a intervenção e construção das obras na Travessa Ponte Romana. 

O cidadão Pedro Almeida, usou da palavra para dar a conhecer a todos os 

presentes nesta Assembleia a criação do projeto com o nome“7 Sentidos”que é 
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um site online de notícias, da criação do interlocutor Pedro Almeida em parceria 

com o seu colega João Silva. Este site pretende informar as notícias e assuntos da 

atualidade da freguesia de Cortegaça de uma forma fácil e atual como é o meio 

digital. Pedro Almeida realça a dinâmica que existe atualmente nos jovens 

Cortegacenses e termina convidando todos a aceder á sua página no facebook 

com o nome “7 SENTIDOS”para tomarem conhecimento do seu trabalho. 

 

O cidadão João Silva, tomou da palavra para falar sobre uma cronica no Jornal 

Cortegacense“O Povo de Cortegaça”na sua edição de Junho /Julho. A cronica 

é da autoria do Sr. António Torres e intitula-se “O Bairrismo do século 

XXI”,segundo João Silva,o texto fala do encerramento dos balcões dos 

Bancos“Novo Banco”e “Santander”situados no centro da vila de Cortegaça, 

e menciona a passividade dos cidadãos mais novos perante este facto, e diz 

estranhar a passividade dos cidadãos mais velhos, pois foram eles que pelo 

bairrismo lutaram para que existisse em Cortegaça um balcão do Banco Espirito 

Santo, o texto diz também, que essa passividade dos Cortegacenses é alargada ao 

desporto e atividades culturais, e compara no texto todos estes factos, ao 

bairrismo das mesmas atividades na vizinha freguesia de Esmoriz. João Silva, 

explana a sua opinião, e questiona o facto do texto do Sr. António Torres, pôr em 

causa o dinamismo da juventude Cortegacense, assim como todos os 

Cortegacenses que norteiam as atividades, desportivas, culturais e politicas. João 

Silva, termina enaltecendo a iniciativa do Agrupamento de Escuteiros 313 pela 

organização do ACAREC, da Junta de freguesia de Cortegaça pela feira de 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8_PzL5L3bAhVIwxQKHSSjBzcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Cortega%C3%A7a_(Ovar)&psig=AOvVaw2UI_TYwMW19QYi4BGQTyXC&ust=1528331467927772


Fls 5/19 

   
 

Assembleia de Freguesia de Cortegaça 
Concelho de Ovar 

coletividades e pelo Festival Musical-Cortegaça em Festa, enalteceu também a 

comissão de Festas, pela brilhante festa em honra de Nossa Srª da Nazaré. 

 

A Presidente da mesa Luciana de Sousa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta 

Sérgio Vicente de Oliveira, que primeiramente saudou todos os presentes nesta 

reunião, e de seguida respondeu às várias questões colocadas. 

Em primeiro o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu á questão 

colocada pela cidadã Marilena Rola, afirmando que é seu entendimento que o 

processo da obra da Alameda Padre Manuel Dias, foi um processo muito bem 

conseguido, e a prova disso é a magnífica obra que existe na zona envolvente da 

Igreja e do cemitério antigo, e dá conta a esta Assembleia que a requalificação do 

cemitério deverá ter o parecer da Direção geral de Património e Cultura, por este 

ser Património classificado, o que coloca limitações na requalificação do 

cemitério, que terá futuramente uma intervenção global com muretes á volta e 

grades em toda a sua envolvência, e o espaço das campas será composto com 

relva natural. 

Respondendo às questões de Marilene Rola, o Sr. Presidente da Junta afirmou 

que o terreno para a casa Mortuária foi oferecido por um benemérito á Paroquia 

de Cortegaça, com a condição da casa mortuária ser construída no mesmo, e 

esclareceu que o projeto para a mesma já se encontra em estudo, e a sua 

construção será iniciada dentro de um ano. Referiu ainda, que a questão dos 

sanitários é polémica. Ressalva que a Junta de freguesia assegura os sanitários 
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nos dias de serviços da Junta de freguesia, mas, não é da competência da Junta de 

Freguesia a construção dos sanitários, para os serviços da paróquia, e esclarece 

que a futura casa Mortuária a construir terá sanitários. 

 

Foi respondido pelo presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Vicente ao cidadão 

Cândido de Oliveira, que a ERSUC, é que decide os locais onde coloca os 

contentores, e afirma que é do seu entender que o local onde estão os contentores 

na atualidade é o melhor local. Quanto á questão da sepultura, o Presidente da 

Junta de Freguesia, diz desconhecer o que lhe aconteceu. 

De seguida, o Presidente da Junta respondeu a Jorge Oliveira, afirmando que em 

breve irá fazer a intervenção necessária na Travessa Ponte Romana. Quanto ao 

muro, Sérgio Vicente, diz ter feito tudo o que lhe foi possível, só que o muro está 

implementado numa zona de domínio público. Afirma que a Camara de Ovar já 

se comprometeu a fazer a obra, mas até agora não o fez. O Presidente da Junta, 

afirma-se disponível para marcar, e acompanhar o freguês Jorge Oliveira a uma 

reunião á Camara de Ovar para pressionar o Sr. Presidente sobre esta questão. 

Quanto á entrada e ao acesso á casa, o Sr. Presidente da Junta compromete-se a 

arranjar estes espaços. 

 

Relativamente às intervenções de Pedro Almeida e João Silva, o Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia, começou por realçar e agradecer o trabalho destes dois 

jovens, no projeto e Site online “7 Sentidos”,reforçando que é de louvar e dar 
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valor a quem faz o trabalho de divulgação dos acontecimentos da nossa terra, e 

termina frisando que o futuro destes dois jovens, poderá ser um trabalho de 

divulgação através da escrita, talvez um dia, direcionado para o tradicional Jornal 

de Cortegaça. 

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, comentou a 

intervenção do freguês João Silva realçando que a frase“...os nossos líderes 

fazem tudo para  nos unirmos “proferida por João Silva, é uma verdade, e deu 

como exemplo de união dos presidentes da Junta de freguesia de Cortegaça e de 

Esmoriz, o trabalho num projeto elaborado em conjunto com a vizinha Freguesia 

de Esmoriz que se revelou sucesso. Realça também que esta boa 

vizinhança/relação estende-se também á parte desportiva, assim como á vizinha 

freguesia de Maceda e também Riomeão.  

De seguida passamos ao Ponto Dois - PAOD (Período Antes da Ordem do 

Dia).A Presidente da mesa, começou por mencionar que foram enviadas por e-

mail a todos os membros da Assembleia de Freguesia, a ata de treze de Junho de 

Dois mil e dezoito, assim como o respetivo anexo que transcreve a declaração de 

voto do deputado Américo Dias. Informou que a Ata juntamente com a 

documentação desta assembleia, foram enviados por e-mail, a todos os membros 

da Assembleia de Freguesia, como tal será dispensada a leitura da mesma em voz 

alta. De seguida questionou todos os membros da Assembleia se teriam alguma 

retificação a fazer à ata mencionada.  

Tomou a palavra o Deputado Miguel Coelho, para pedir á pessoa da Sra. 

Presidente da Assembleia, que seja sempre enviada para todos os deputados a 
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declaração de voto de qualquer partido representado nesta Assembleia, para 

memória futura, e para arquivamento privado de cada deputado. 

De seguida a presidente da Mesa, Luciana de Sousa colocou á votação a Ata de 

Treze de Junho de Dois mil e dezoito, que foi aprovada por maioria com (8)oito 

votos a favor. 

Posto isto, a Presidente da mesa, questionou os membros desta assembleia se 

algum queria intervir, com algum assunto de interesse para a freguesia. 

Seguidamente abriu as inscrições, e deu a palavra aos Deputados inscritos. 

Tomou a palavra o Deputado Américo Dias, que questionou o Senhor Presidente 

da Junta, se existe previsão relativamente á requalificação e Futuro da Escola do 

Gavinho. Pediu também esclarecimentos relativamente á audiência no tribunal da 

relação do Porto do caso do Campismo de Cortegaça e qual é o ponto da situação 

deste processo. Questionou, se o executivo já fez alguma diligência junto da 

Camara de Ovar no sentido desta entidade intervir, relativamente ao estado  do 

Buçaquinho Scout Camp. 

O deputado Miguel Coelho, pediu para serem criadas melhores condições 

logísticas de trabalho junto do microfone desta Assembleia de freguesia. 

Questionou o Sr Presidente da Junta de Freguesia relativamente á colocação de 

relva no jardim da pré primária. Miguel Coelho deu conta a esta assembleia que 

os semáforos junto do Restaurante Pombo estão desligados o que causa muitas 

dificuldades no trânsito, e pergunta ao executivo desta Junta de Freguesia, o que 

pretende fazer para resolver este problema e do trânsito na zona envolvente aos 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8_PzL5L3bAhVIwxQKHSSjBzcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Cortega%C3%A7a_(Ovar)&psig=AOvVaw2UI_TYwMW19QYi4BGQTyXC&ust=1528331467927772


Fls 9/19 

   
 

Assembleia de Freguesia de Cortegaça 
Concelho de Ovar 

semáforos. Este deputado sugeriu ao executivo, um plano de marketing a apelar 

ao civismo dos cidadãos junto dos caixotes de lixo, e reforçou o pedido de 

colocação de sinalética (virar á direita e virar á esquerda) junto ao posto médico 

de Cortegaça, alertou também, para a falta de sinalética no estacionamento junto 

do posto médico, pois existem vários desentendimentos pela falta de sinalética 

que defina quem de direito poderá estacionar naquele local. Miguel coelho quis 

saber qual a solução para resolver o problema da nova rotunda junto da igreja de 

Cortegaça, e por último deixou uma palavra de louvor ao projeto 7 SENTIDOS e 

aos seus autores e disponibilizou-se para avançar com o projeto de iluminação e 

enfeites de Natal, na vila de Cortegaça, sugerindo, que cada lugar da vila enfeita-

se a gosto.  

Por fim, foi dada a palavra ao deputado desta assembleia, Jorge Miguel Silva, 

cuja intervenção prende-se com reforço de informação a esta assembleia das 

atividades da Junta de freguesia de Cortegaça e das obras do município de Ovar. 

Começou por realçar três eventos: a feira das coletividades na avenida da praia 

de Cortegaça, a grandiosa festa do Mar em honra de Nº Senhora da Nazaré, e o 

Festival de música, Cortegaça em Festa, com concerto de música gratuitos. 

Informou os presentes, que todos estes eventos levam longe o nome de 

Cortegaça, e trazem milhares de forasteiros á nossa vila, numa moldura humana 

que enche de orgulho os autarcas e a população Cortegacense. E por fim, 

menciona a grande obra feita na Freguesia de Cortegaça que é a Alameda Padre 

Manuel Dias da Silva, com a colaboração da Camara Municipal de Ovar, que 

trouxe muita alegria aos Cortegacences, realçou o projeto da camara de Ovar 

direcionado para os jovens do concelho. Termina deixando um elogio ao Pedro e 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8_PzL5L3bAhVIwxQKHSSjBzcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Cortega%C3%A7a_(Ovar)&psig=AOvVaw2UI_TYwMW19QYi4BGQTyXC&ust=1528331467927772


Fls 10/19 

   
 

Assembleia de Freguesia de Cortegaça 
Concelho de Ovar 

João autores do projeto 7 Sentidos, e ao executivo da Junta de Freguesia pelo 

trabalho desenvolvido neste mandato. Foram dadas por terminadas as 

intervenções dos Srs. Deputados 

De seguida foi dada a palavra por parte da Presidente da Assembleia, a Sérgio 

Vicente presidente da Junta de freguesia, que respondeu por ordem de 

intervenção a cada questão dos Srs. Deputados. Sérgio Vicente começou por 

responder á questão do deputado Américo Dias, esclarecendo que a escola 

profissional está dentro das prioridades dos projetos da Camara Municipal de 

Ovar, e que existe verba dos fundos comunitários para intervencionar a mesma, 

mas que este projeto, não é um dossier de fácil concretização por 

responsabilidades assumidas pela Camara de Ovar com a Eprofcor. O Sr. 

Presidente da Junta diz que ao longo destes anos, a Freguesia de Cortegaça foi 

tendo alguns “desejos”, ter uma Junta de Freguesia nova, uma entrada 

condigna para a Igreja, alameda padre Manuel Dias, a frente do pavilhão 

gimnodesportivo, uma casa mortuária, a requalificação do bairro do SAAL, e a 

requalificação da Escola profissional, destes pontos estruturantes, três já estão 

concluídos e os outros três terão em breve resolução. A escola profissional é o 

projeto que está mais atrasado, pelo facto da Eprofcor ter voltado atrás nas 

negociações. O presidente da Junta afirma que, está pronto para tudo, até de 

ceder um terreno para a construção de uma escola profissional nova, desde que a 

Assembleia apoie, estranha que a Eprofcor como entidade privada, ao longo dos 

anos não tenha investido nas instalações para ter uma escola com melhor 

qualidade de estruturas físicas, o que causa muitas questões sobre o assunto. 
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O deputado Américo Dias, interrompeu o Sr. Presidente e pediu para falar. 

Tomou a palavra, para afirmar que existe uma verba dos fundos comunitários 

disponibilizada para o conselho de Ovar, das quais existe verba disponibilizada 

para a Escola do Gavinho e que terá que estar obra em execução até ao ano de 

2019.A esta interpelação o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu e 

esclareceu, dizendo já ter dado conta disso a esta Assembleia, e repetiu-se em 

Assembleia passada desta verba financeira dos fundos comunitários. O Sr. 

Presidente, esclarece que este assunto é prioritário e que a seu tempo terá 

resolução, até porque foi ele, que no anterior mandato Na qualidade de 

Presidente da Junta, que começou a tentar uma solução para este assunto.  

O Presidente da Junta continuou a responder às questões, e informou o deputado 

e a Assembleia, que relativamente ao Parque de Campismo, a audiência em 

tribunal foi adiada para 23 de Outubro. Na praça Largo do Campo, o Sr 

Presidente, afirma que já diligenciou junto do fiscal da obra, e da Camara 

Municipal para esta apurar responsabilidades relativamente ao verniz da obra. 

O Sr. Presidente da Junta respondeu ao deputado Miguel Coelho, dizendo que faz 

parte das suas regras de bem receber, e logísticas, e é sua intenção proporcionar 

conforto a todos os elementos que estão nesta assembleia e fregueses. Informa 

que em Junho se deslocou a uma empresa de Souto da feira, para encomendar 

umas secretarias específicas para juntar ás cadeiras desta assembleia,e que as 

secretarias já estão encomendadas e ficaram de ser entregues no principio de 

Setembro, mas, tal não aconteceu. 
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Respondendo ao Deputado Miguel Coelho, Sérgio Vicente afirma que o Jardim 

Escola não é da competência da Junta de Freguesia, pois a relva é oferta de uma 

empresa, mas tudo fará de diligências, para que dentro de quinze dias seja 

colocado o tapete de relva na  pré- primaria.  

Sérgio Vicente, Presidente da Junta, respondeu que relativamente ao cruzamento 

dos semáforos do pombo, afirma que o projeto já está pronto e aprovado pelo IP, 

e que só está á espera que a Camara de Ovar, lance o projeto a concurso, para que 

se execute a obra. Quanto á constante avaria dos semáforos, o Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia, dá conta que é uma empresa privada que faz a manutenção 

dos semáforos, contudo pressiona muito a camara de Ovar no sentido desta 

pressionar a empresa para uma melhor manutenção dos mesmos. Relativamente 

ás placas junto dos contentores do lixo a apelar ao civismo, é de facto uma ideia, 

que a Camara de Ovar já tem, que também já fez concurso, que foi contestado 

por uma empresa, a junta de freguesia está á espera que este processo da camara 

se resolva, e depois teremos a sinalética junto dos contentores. Quanto á obra do 

Campo, e á  placa junto do posto médico, Sérgio Vicente, dá conta que   esta obra 

ainda está sobre garantia e relativamente aos sinais teremos que esperar que a 

Camara de Ovar proceda á colocação dos sinais. Quanto á questão do parque do 

posto médico, o Presidente da Junta, diz desconhecer as escrituras e como tal não 

pode tecer opinião relativamente á pertença do parque de estacionamento. 

Relativamente às obras da Alameda Padre Manuel Dias, este é um projeto 

aprovado pelos técnicos competentes, e este projeto está como a lei determina, e 

como tal o que está determinado, é um reforço da sinalização, e um afastamento 

mais para o interior do sinal que se encontra junto da rotunda, para os camiões 
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não continuarem a passar por cima da rotunda, e o Presidente da Junta informa, 

que a Google maps, já foi informada que a via que vai dar á rotunda é interdita a 

camiões, e também já recebeu feedback da Google que a alteração já é uma 

realidade no maps.  

Seguidamente, o Presidente da Junta retomou a palavra, para continuar a dar 

respostas às questões colocadas pelo deputado Miguel Coelho, e felicita a 

iniciativa natalícia de enfeitar as ruas de Cortegaça, e dá conta a esta assembleia 

que a Junta de Freguesia apadrinha esta iniciativa, e convida o membro Miguel 

Coelho a terem os dois uma reunião no início de Outubro para definirem 

metodologias de ação e divulgação deste projeto, que deseja envolva ao máximo 

a comunidade. 

De seguida, o Presidente da Junta deu resposta ao deputado Jorge Miguel, 

reforçando o facto, de que a nossa festa das coletividades foi um sucesso, e que 

este sucesso se deve em tudo às nossas coletividades, referiu que a Junta de 

Freguesia dá o espaço e trinta e duas barracas, e também dá respostas assertivas a 

todas as solicitações que são feitas por parte das coletividades para melhor 

desempenho das mesmas. O Sr. Presidente da Junta, congratula a comissão da 

Festa do Mar, reforçando, que todo o sucesso se deve á comissão da Festa do 

Mar e que a Junta de Freguesia é um parceiro menor na Festa, realça que este ano 

a comissão de festas teve um grupo de mulheres bastante dinâmicas, e com o 

envolvimento e contributo da comunidade, e com o apoio da Junta de freguesia, 

em tudo contribuíram para o sucesso da magnífica festa de Nossa Senhora da 

Nazaré. 
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O Sr. Presidente da Junta dá conta que o Cortegaça em festa, foi um sucesso, e 

que as 400mil visitas virtuais demonstram isso, e os espetáculos musicais 

reforçam que provavelmente ainda foram mais de 10 mil os forasteiros que 

estiveram nos espetáculos e visitaram Cortegaça. Sérgio Vicente dá conta que o 

Cortegaça em Festa teve uma cobertura jornalística, no jornal de âmbito nacional 

“Jornal de Noticias”e na radio “Nova Era”uma radio do grande Porto. 

Cortegaça em Festa, é um excelente festival que está inserido no programa 

“Animar as Praias”da Camara Municipal de Ovar com a parceria da Junta de 

Freguesia de Cortegaça na organização deste evento. Posto isto, a Presidente da 

Assembleia, passou de seguida ao ponto três da ordem de trabalhos. 

Ponto Três- Atividades da Junta de Freguesia. 

A presidente da Assembleia de freguesia deu a palavra ao Presidente da Junta de 

Freguesia para proceder á apresentação da informação relativa a este ponto, com 

base na documentação previamente enviada por e-mail a todos os eleitos desta 

Assembleia. 

 O Presidente da Junta, Sérgio Vicente de Oliveira, tomou a palavra para dar 

conta, que o relatório das atividades da Junta está estruturado por tópicos para 

que os deputados façam questões e observações sobre o tema da atividade e 

consequentemente poder esclarecer o tópico ao pormenor. Sérgio Vicente teceu 

algumas considerações esclarecimentos adicionais relativamente á informação da 

atividade da Freguesia, no período de Junho a Setembro de 2018.Realçou que a 

praia de Cortegaça é consecutivamente galardoada com o máximo de galardoes 

no que respeita a praias de qualidade, assim como a obtenção consecutiva ano 
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após ano da bandeira azul na praia de Cortegaça, e praia acessível. Chamou á 

atenção de um momento importante na nossa freguesia, que foi o ACAREC, 

dando conta que Cortegaça, é já uma vila Escuteira, realçou que a Junta de 

Freguesia, tem uma atenção especial com este movimento, e que tem estado 

sempre com os escuteiros, este Agrupamento Escutista, ganhou recentemente um 

premio do Orçamento Participativo, e a Junta de Freguesia, colocou-se ao lado 

deste movimento e cedeu o terreno para a construção do scout camp. O Sr. 

Presidente da Junta, informou com muita alegria e orgulho, que brevemente a 

sede da Junta regional do Porto será em Cortegaça e tudo isso é fruto do 

empenho e dedicação desta Junta de freguesia a este movimento Escutista. O 

Presidente da Junta deu nota, de uma reunião almoço, no aeródromo de Ovar, no 

âmbito do plano aéreo nacional, foi público que o Sr. Presidente da Camara de 

Santa Maria da Feira falou na possibilidade, que o aeródromo de ovar vir a ser 

um aeroporto civil, aberto á aviação civil. Dá conta que os autarcas foram 

convidados para o almoço para discutir esta questão, e que foram informados 

pelo Sr. Comandante, que no entender da força aérea, esta pista não reúne as 

condições necessárias pelo seu posicionamento, para ser aberta á aviação civil. 

De seguida, foi dada a palavra aos deputados desta assembleia para, sobre este 

assunto, colocarem as questões consideradas pertinentes. 

No uso da palavra, o deputado Américo Dias, pediu para ser esclarecido 

relativamente às várias “reuniões do núcleo executivo e do concelho local de 

ação social”, e questionou se realmente saiu alguma ação prática destas 

reuniões, apresentou também, o problema dos vidros partidos na escola do 

Gavinho e questionou se os mesmos já foram substituídos. 
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Miguel Coelho, fez uso da palavra para dar nota, e deixar a sugestão: que quando 

a escola profissional sair da escola do Gavinho, e for feita a sua requalificação, 

tendo em conta que esta escola tem muito alcatrão e cimento, sugere a criação de 

espaços verdes. Ainda no uso da palavra, pergunta ao Sr. Presidente da Junta, em 

que consiste o apoio á comissão da Festa do Mar de Cortegaça, que consta do 

relatório de atividades da Junta de Freguesia, apontou também, a necessidade de 

intervencionar as ruas: Manuel Violas está com buracos, afirmou que a rua da 

Seara está muito degradada, e a necessitar de limpeza, no mesmo estado está a 

rua do Mourão, a rua de Santa Marinha, e a rua da Carreira alta. Aproveitou o 

uso da palavra para dizer que ficou muito agradado, e deu os parabéns ao Sr. 

Presidente da Junta, por ter mandado fazer a limpeza do parque de 

estacionamento junto do Infantário Florinda Cantinho, e reforça que esta limpeza 

deverá ser feita com regularidade, e por fim, questiona que tipo de intervenções 

estão previstas para o Bairro do SAAL. 

A estas questões, o Presidente da Junta começou por responder ao deputado 

Américo Dias, dando-lhe conta que nas duas últimas reunião com o núcleo de 

ação social, foi apresentado a proposta de criação de um equipamento muito 

inovador ligado á área da medicina, para a misericórdia de Ovar, esta proposta 

foi levada ao concelho local de ação social, onde foi aprovada. Também a 

APAV, que é a entidade que gere o apoio á vítima de violência domestica, foi 

confrontada, com a proposta por parte dos Aradences, da casa que serve de apoio 

às vítimas de violência domestica, ser transformada numa casa de apoio às 

pessoas carenciadas, esta proposta foi levada ao Concelho local de Ação Social, e 

pela ausência da Srª Diretora, esta proposta transitou para a próxima reunião. 
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Outo assunto que foi discutido no núcleo de ação social, foi a presença e 

representação de todas as coletividades do concelho, no dia do Município em 

Ovar. Relativamente á questão dos vidros partidos o Sr. Presidente da junta dá 

conta que este problema não é da competência da Junta de Freguesia, mas sim da 

Camara Municipal, e reforça que já alertou a Camara Municipal de Ovar, e que 

esta comprometeu-se, de durante esta semana, substituir os vidros partidos. 

Seguidamente o Presidente da Junta, respondeu ao deputado Miguel Coelho, 

dizendo que relativamente ao projeto da escola do Gavinho, este projeto terá 

contributos da associação de pais e professores, e que futuramente, aquando do 

estudo prévio/da elaboração deste projeto, todas estas entidades e a Junta de 

Freguesia, serão chamadas a uma reunião para darem a sua opinião e parecer 

sobre a elaboração do projeto. 

O presidente da Junta continuou a responder às questões do deputado Miguel 

Coelho, dizendo que, relativamente aos buracos nas ruas, brevemente será 

solucionada esta situação, pois, está á espera do alcatrão. Relativamente ao apoio 

á comissão de Festas, o Presidente da Junta, esclarece que, reúne várias vezes 

com a comissão de Festas do Mar, inclusive, também acompanha esta comissão, 

a reuniões com a Camara de Ovar, e informa, que paga algumas despesas que 

surgem, e reforça, que naturalmente a Junta de Freguesia, tem todo o gosto em 

embelezar todo o recinto para a Festa do Mar. O presidente da Junta de 

Freguesia, aproveita o uso da palavra, para dar mais uma vez, uma nota de 

Louvor e mérito á comissão da festa do Mar por todo o trabalho meritório que foi 

feito na Festa em Honra de Nossa Senhora da Nazaré. Relativamente á limpeza 
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das Ruas. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclarece que a limpeza foi 

feita recentemente, mas, as ervas crescem e quando termina a limpeza, já 

algumas ruas estão com necessidade de começarem outra vez a serem limpas, o 

que nem sempre é possível ter esta capacidade de limpar, pela falta de 

funcionários, inclusive, a Junta de Freguesia, tem direito por protocolo assinado, 

a dois funcionários da Camara, e só tem um funcionário da Camara a trabalhar 

nesta Junta de Freguesia. O Presidente da Junta de Freguesia, continua a 

responder às questões, e esclarece que quanto ao Bairro do SAAL, a reunião foi 

muito esclarecedora e pela fase avançada do projeto e das condicionantes legais 

que foram ultrapassadas, brevemente este projeto avança para execução. Informa 

que os técnicos da Camara, já foram ver as necessidades básicas de intervenção, 

para fazer face á chuvas e minimizarem o seu impacto, enquanto não forem feitas 

as intervenções de fundo no Bairro do SAAL. Quanto ao parque junto ao 

Infantário Florinda Cantinho, o presidente Sérgio Vicente esclarece que a 

limpeza do terreno foi feita, e que a futura hipotese de fazer um parque de 

estacionamento por agora está parada.  

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, informando que no próximo dia 22 de Setembro , serão 

realizadas as Comemorações de Elevação de Cortegaça a Vila, e que as mesmas 

começam ás 9horas.Finaliza, agradecendo a presença dos membros da 

Assembleia, dos membros do Executivo e do Publico presente, dando por 

encerrada esta sessão pelas 23h 15m . Da qual se lavrou a presente Ata e que 
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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 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8_PzL5L3bAhVIwxQKHSSjBzcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Cortega%C3%A7a_(Ovar)&psig=AOvVaw2UI_TYwMW19QYi4BGQTyXC&ust=1528331467927772

