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111 A lista 
definitiva dos 
11 projetos do 
Orçamento Par-
ticipativo (OP) 
da Figueira da 
Foz/2016,  que 
vão passar à fase 
da votação, foi 
a p r o v a d a  p o r 
unanimidade, 
anteontem, na úl-
tima reunião da 
autarquia figuei-
rense. A relação 
foi divulgada pelo 
município e pode 
s e r  c o n s u l t a d a 
em http://www.cm-
figfoz.pt/index.php/
envio-de-propostas/
propostas-admiti-
das. A câmara real-
ça que o prazo para registo 
de participantes termina 
próxima sexta-feira, pelas 
24 horas, tendo início o pe-
ríodo de votação no dia 16, 
segunda-feira. 

Note-se que só podem vo-
tar residentes no concelho e 
o voto é eletrónico, através 
da página na internet que a 
câmara criou para o efeito, 
carecendo, no entanto, de 
inscrição prévia, na mesma 
página. Recorde-se que a 
proposta partiu da oposi-
ção – vereação do PSD –, mas 
contou com os votos a favor 
da maioria socialista. 

Mosteiro de Seiça
A proposta de intervenção 

no Mosteiro de Seiça foi re-
jeitada por insuficiência de 
verbas para o efeito e por-
que a autarquia candidatou 
a obra a fundos comunitá-
rios, como noticiou recente-
mente o DIÁRIO AS BEIRAS. 
No entanto, uma comissão 
liderada por Maria Rosa 
Anttonen, presidente da 

Associação Santa Maria de 
Seiça (SMS), foi recebida, 
na passada semana, pelo 
presidente da câmara, João 
Ataíde, que lidera a comis-
são técnica do OP. Nota de 
imprensa descreve que “foi 
abordada a proposta ante-
riormente apresentada com 
vista ao escoramento dos 
elementos arquitetónicos 
próximos do colapso e co-
locação de uma cobertura 
na nave principal”. 

Interesse nacional
O documento acrescen-

ta que se pretendia “criar 
algumas condições pro-
visórias que impedissem 
o acelerar da degradação, 
proposta que, entretanto, 
se afigurou menos adequa-
da por um técnico próximo 
da SMS”. A comissão ficou, 
contudo, “agradada como 
interesse manifestado por 
João Ataíde que acha que se 
deve dar, de imediato, iní-
cio ao processo de classifi-
cação do Convento de Seiça 
como obra de interesse na-

cional para que, nessa qua-
lidade, venha a melhorar a 
sua candidatura ao Pacto 
para o Desenvolvimento e 
Coesão do Território”. Ain-
da de acordo com a nota de 
imprensa, foi “igualmente 
analisada a possibilidade 
de se fazer, com a colabo-
ração da Universidade de 
Lisboa, um estudo de diag-
nóstico e plano de salva-
guarda, para se perceber 
“que intervenções se po-
dem e devem fazer”.
| Cláudia Trindade 
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