VISITA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA

ENGº ANTÓNIO DUARTE SILVA À FREGUESIA DE SÃO JULIÃO
(26-11-2008)

Documento apresentado por Vítor Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de
São Julião, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz aquando da
sua visita à Freguesia a 26 de Novembro de 2008.
Intervenções consideradas prioritárias para a Freguesia:
1

– Beneficiação do Parque de Estacionamento da Avenida de Espanha
(Parque das Gaivotas)
1.1 – Edificação de sanitários;
1.2 – Alcatroamento e marcação do piso;
1.3 – Melhoria substancial da iluminação;
1.4 – Arranjo da vedação e manutenção dos arbustos envolventes.

2

– Construção do Grande Parque Infantil da Cidade nas Abadias
•

3

– Equipar convenientemente o Skate Park a Norte das Abadias
•

4

5

Local já identificado e visitado por técnicos da Divisão de Estudos e Projectos da Câmara.
Infra – estrutura muito importante para a Freguesia.

Foi retirado todo o equipamento existente. Face à excelente localização. Junto das Escolas,
de zona habitacional intensa e de diversas estruturas desportivas, consideramos prioritário e
oportuno o aproveitamento deste espaço de lazer.

– Manutenção / Substituição dos Equipamentos Desportivos na praia
•

Preocupação a ter em atenção, uma vez que estamos a falar de um local de grande
visibilidade. O estado de abandono a que têm estado votados estes equipamentos não
dignifica em nada a cidade.

•

Também o oásis, pela mesma razão, merece outro acompanhamento, nomeadamente no que
se refere a uma melhor iluminação e uma limpeza mais eficaz.

– Potenciar toda a zona envolvente à Marina
•

Local de excelência da Freguesia que deveria ter um aproveitamento direccionado para
animação e lazer. Óptimo local para instalar bares, restaurantes e esplanadas.

Continuar a interceder junto do IPTM de modo a potenciar uma zona que tem todas as
condições para animar a zona histórica da cidade.

6

– Melhorar substancialmente toda a iluminação da cidade
•

Atendendo a que a Norte e a Sul na A17 irá ser colocada sinalização referenciando a cidade
da Figueira da Foz como “Cidade – Luz do Atlântico” entendemos ser oportuno esta
intervenção.
Nesta perspectiva é bom ter a noção da necessidade de passarmos a ter uma cidade muito
bem iluminada, particularmente toda a zona ribeirinha, praças, marina, jardim, esplanada e
marginal, de modo a não defraudarmos quem nos visita pela força da palavra “Luz do
Atlântico”.

7

– Recuperação da Escola Primária do Viso e do Bairro da Bela Vista

8

– Pavimento no final da Rua Eng.º Silva e arranjo urbanístico no Largo
de Santo António

9

– Requalificação das Praças Luís de Camões e General Freire de
Andrade
(Estudo prévio da autoria do Arq. Carlos Figueira entregue ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal da Figueira da Foz, em Novembro de 2006).

10 – Reparação e construção de passeios na Freguesia
•

Referimo-nos concretamente à execução dos passeios na Rua Combatentes da Grande
Guerra; Rua dos Bombeiros Voluntários; Rua António Pestana Rato; Rua da Fonte; Rua Actor
Dias. Alguns destes passeios já andam a ser discutidos desde Junho de 1998, portanto há
mais de 10 anos.

11 – Castelo Silva Guimarães e Esplanada Silva Guimarães
•

Necessidade urgente de se encontrar a melhor solução não só para o castelo, como também
para os espaços comerciais por debaixo da esplanada.
A actual situação não dignifica a cidade, prestando-se o actual estado do Castelo a
comentários pouco abonatórios principalmente de quem nos visita ano após ano.

12 – Espaços abandonados / degradados em zonas nobres da Freguesia
•

Embora conscientes de que estamos a falar de propriedades privadas, entendemos ser de
primordial importância a intervenção da Autarquia como entidade mediadora de modo a ser
encontrada a melhor solução para os seguintes espaços:

-

Quarteirão da Rua Dr. Francisco António Dinis / Passeio Infante D. Henrique / Rua
Cândido dos Reis / Rua João de Lemos;

-

Espaço compreendido entre a Rua Dra. Cristina Torres / Rua Dr. Cardoso Marta (área
destinada em tempos à construção de um novo Mercado);

-

Antigas instalações da Associação Naval 1º de Maio na Rua da República;

-

Antigas instalações da Secção Náutica da Associação Naval 1º de Maio na Avenida
Saraiva de Carvalho;

-

Quarteirão na Rua da República compreendido entre a Rua 10 de Agosto e o Largo
Tenente Valadim (propriedade do Sr. Carlos da Farmácia Reis).

Vítor Coelho
Presidente da Junta de Freguesia de São Julião

