
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 1 de 6 
 

 

 

 

 

Assembleia de Freguesia de Cortegaça 

Concelho de Ovar 

 

Sessão ordinária de vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu pelas vinte e uma 

horas no Salão Nobre do Edifício da Junta de Freguesia de Cortegaça, sita no Largo 25 de Setembro, a 

Assembleia de Freguesia de Cortegaça, em sessão 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:  

• 1: Período de Intervenção ao Público. 

• 2: PAOD (Período de Antes da Ordem do Dia); 

2.1: Apreciação e Votação da Ata de 15 de junho de 2020; 

• 3: POD (Período da Ordem do Dia) 

3.1: Alienação do prédio inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Cortegaça 

sob o artigo 1930 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Ovar sob. Nº 2665 – dar 

conhecimento; 

3.2: Análise e discussão de projeto loteamento para o artigo matricial nº 802; 

3.3: Proposta de homenagem ao Autarca e Cidadão Cortegacense Dr. Abílio Óscar da 

Silva Reis. 

 

Iniciada a reunião da Assembleia de Freguesia estavam nela presentes os seguintes membros: 

Luciana Camboa de Sousa - Presidente, Maria da Conceição Grade Alves – 1ª Secretária, Cipriano 

Oliveira Gomes – 2º Secretário, constituindo desta forma a Mesa da Assembleia de Freguesia, António 
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Alves de Sousa, Cecília Maria Sá de Oliveira Reis, Sílvia Oliveira e Jorge Miguel Silva (pela Bancada do 

Partido Social Democrata), Américo Dias e Miguel Coelho (pela Bancada do Partido Socialista). 

Estiveram também presentes todos os membros que constituem o Executivo da Junta de Freguesia de 

Cortegaça, Sérgio Vicente Prata Oliveira - Presidente, António Agostinho Gomes Oliveira - Secretário e 

Paulo Amadeu Monteiro Pinheiro - Tesoureiro, ambos eleitos pelo Partido Social Democrata.  

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia de Cortegaça endereçou os habituais 

cumprimentos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, restante executivo, aos senhores Secretários, 

membros da Assembleia de Freguesia e demais presentes. 

De seguida, foram enunciados os pontos da ordem de trabalhos, da respetiva reunião da 

Assembleia de Freguesia. 

 

Ponto Um: Período de Intervenção ao Público; 

A Presidente da Assembleia de Freguesia de Cortegaça começou por dar início às inscrições do 

público presente que pretendesse intervir na presente Assembleia, não tendo existido qualquer 

inscrição. 

Prosseguiu-se para o ponto 2 da Ordem de Trabalhos. 

 

Ponto 2 – PAOD 

Iniciado este ponto, o primeiro assunto em tratamento foi a ata da sessão ordinária por 

deliberar, datada de 15 de junho de 2020. 

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, uma vez que a referida ata havia sido remetida, 

previamente, por correio eletrónico a todos os membros da Assembleia de Freguesia, dispensou a 

leitura da mesma, passando-se, de imediato à votação da sobredita. 

Colocada à votação a ata da sessão ordinária da assembleia de freguesia de 15 de junho de 

2020, a mesma foi aprovada por unanimidade. 
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De seguida foram abertas as inscrições para os membros da assembleia de freguesia que 

pretendessem intervir. 

Inscreveram-se Jorge Miguel Silva, Américo Dias e Miguel Coelho. 

Jorge Miguel Silva, após lhe ser concedida a palavra e ter apresentado os habituais 

cumprimentos, evidenciou a abertura do espaço internet nas instalações da Junta de Freguesia de 

Cortegaça bem como enalteceu o facto da praia de Cortegaça, mais um ano, ter recebido as distinções 

de bandeira azul, praia qualidade de ouro e praia acessível. 

De seguida por Américo Dias, após cumprimentar todos, questionou o executivo sobre as 

notícias que tinham vindo a público acerca da qualidade da água do mar da Praia de Cortegaça, 

nomeadamente sobre uma bactéria, alertando para as questões de saúde pública. 

Concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para resposta às intervenções, 

pelo mesmo foi dito que a abertura do espaço Internet estava relacionada com o projeto que a Junta 

de Freguesia tinha da mediateca com a biblioteca, sendo este o primeiro passo. Adiantou que estavam 

a desenvolver esforços, existindo, inclusive, pessoas que já tinham colocado à disposição bibliotecas 

próprias. Concluindo que contavam, a breve trecho, colocar a biblioteca a funcionar. 

Este espaço abriu no dia 1 de junho de 2020 com uma atividade musical, atendendo ao 

momento de pandemia, mas também como forma de celebrar o dia mundial da criança. 

Quanto à qualidade da água, afirmou que a nossa praia recebeu as distinções máximas, mais 

uma vez, sendo que as notícias eram infundadas porque nesse mesmo dia tinha sido informado, pelo 

Sr. Vice-Presidente da Câmara, através de um relatório das águas, que concluía que as mesmas eram 

próprias para banhos, não havendo nenhuma contaminação a assinalar. 

 

 

Ponto 3 – Período da Ordem do Dia 

Ao entrar no referido ponto da ordem de trabalhos, submeteu-se à votação a inclusão do 

ponto – Atividades da Junta de Freguesia como ponto 3.4, tendo a referida proposta sido aprovada 

por unanimidade. 
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 Assim, iniciou-se este ponto pelas Atividade da Junta de Freguesia. 

Pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia foi afirmado que o documento era claro, estando 

à disposição para qualquer esclarecimento. 

Contudo, salientou a preparação da época balnear, com a montagem da praia dentro dos 

condicionalismos exigidos, em tempo de pandemia, nomeadamente a criação de corredores de 

circulação e distanciamento. 

Abertas as inscrições para a intervenção dos membros da Assembleia de freguesia, inscreveu-

se Américo Dias que questionou acerca da quantidade de situações da ação social em colaboração com 

a Câmara Municipal de Ovar bem como acerca das obras da Rua do Apeadeiro, Rua das Areias e 

Travessa das Areias, da Rotunda, do Cemitério antigo, da Escola do Gavinho, da Casa Mortuária, do 

Bairro do SAAL e do Centro BTT. 

Finda a sua intervenção e devolvida a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, pelo 

mesmo foi dito que quanto às obras, tinha havido uma reunião na Câmara Municipal e que a Rua das 

Areias, a rotunda e o cemitério antigo começariam em setembro. 

Quanto à Escola do Gavinho, tinha prazo previsto para começar em dezembro, nas férias do 

Natal, sendo que o centro BTT, se o tempo ajudasse, também estaria concluído ate dezembro. 

Acerca do Bairro do SAAL, informou que a obra estava a decorrer dentro dos prazos previstos, 

tendo em conta as restrições da pandemia, mas que até à primavera estariam entregues as casas. 

 

Ponto 3.1 - Alienação do prédio inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Cortegaça 

sob o artigo 1930 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Ovar sob. Nº 2665 – dar 

conhecimento. 

Convidado o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a apresentar este ponto da ordem de 

trabalhos, mencionou que tinha sido favorável à junta a providência cautelar bem como o recurso 

interpostos pela sociedade Rednyx, Lda., mas que, não obstante, a referida sociedade havia dado 

entrada da ação principal. 
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Abertas as inscrições para intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia, inscreveu-

se Américo Dias que relevou, mais uma vez, o erro grosseiro da Junta de Freguesia no procedimento 

de concurso, referindo que o adjetivo tinha sido, inclusive, dado pelo Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia. 

Prosseguiu questionando se a Junta de Freguesia havia tentado um entendimento com as 

partes, ao que o Presidente da Junta de Freguesia respondeu que entendia não ser a melhor altura 

uma vez que havia sido dada entrada de uma acção em Tribunal. 

 

3.2: Análise e discussão de projeto loteamento para o artigo matricial nº 802; 

Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, para apresentação do ponto 

da ordem de trabalhos, informou que a Junta de Freguesia tinha no PDM de 2016 libertado o espaço 

para habitação unifamiliar, sendo que o objetivo era valorizar o terreno aprovando um projeto de 

loteamento. 

Inscreveram-se para intervir Américo Dias que questionou se a Junta de Freguesia teria 

ponderado uma parceria com algum investidor privado para a concretização do projeto. 

Posteriormente, inscreveu-se também Miguel Coelho que usando da palavra sugeriu a 

obrigatoriedade de plantação de árvores nos lotes. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que não era isso que estava em causa, 

a construção, mas apenas fazer a aprovação de um projeto de loteamento. 

Passando à votação da análise e discussão de projeto loteamento para o artigo matricial nº 

802, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

 

3.3 - Proposta de homenagem ao Autarca e Cidadão Cortegacense Dr. Abílio Óscar da Silva 

Reis. 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por explicar os critérios para homenagear 

alguém. Identificou 3 critérios: 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 6 de 6 
 

- que tenha sido autarca; (Estando-se, neste momento, a homenagear apenas Presidentes da 

Assembleia, existindo Presidentes da Junta para homenagear, identificando o Sr. Acácio Coelho.) 

- que se tenha evidenciado a nível profissional; e 

- que seja pessoa benemérita, humanista e que pratique o bem à sociedade. 

Foi lido o CV do Dr. Abílio Óscar, o qual se junta à ata, ressalvando-se como pontos mais 

relevantes o facto de ter sido Presidente da Assembleia de Freguesia, ter pertencido à Comissão de 

moradores do Bairro do SAAL, ter escrito livros e a sua ação muito positiva em relação à Covid-19,  

querendo fazer um case study no concelho de Ovar. 

Abertas as inscrições para intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia, ninguém se 

inscreveu, passando-se, de imediato à votação da proposta de homenagem, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

Findos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia deu como encerrada a sessão 

ordinária de 29 de junho de 2020, convidando todos os presentes para a próxima assembleia de 

freguesia e desejando-lhes uma boa noite. 

 

A Presidente de Assembleia de Freguesia, 

 

_______________________________ 

(Luciana Camboa de Sousa) 

 

A Secretária, 

 

________________________________ 

(Maria da Conceição Grade Alves) 

 

O Secretário, 

 

________________________________ 

(Cipriano Oliveira Gomes) 


