
:if-- · 
- f••iJI rl f r I J 

santamarinha 
saopedroafurada 

ATA N.2 4 
SESSAO ORDINARIA 

30/12/2013 
- Aos trinta dias domes de Dezembro do a no de dais mil e treze, pelas vinte e uma horas, reuniu em Sessao 

Ordinaria a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no 

edificio da Junta de Freguesia em Sao Pedro da Afurada, no Centro Civico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n.'l, 

Afurada, presidida par Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado par Augusto Jose Concei~ao Soares e Joana 

Raq ue I Martins Ca rva I ho, respetiva mente 1.'2 e 2. Q Secreta rio. -------------------------------------------------------

- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS)- Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto Cacheira, 

Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana, Joana Raquel 

Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Concei~ao Soares; (do PSD)- Alberto 

Amilcar Moreira de Araujo, Jose Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP)- Maria da 

Assun~ao dos Santos Carvalho e Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira; (da CDU)- Francisco 

Jose Marques Cristae Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa; (do BE) -Joaquim Manuel Peres Viana. -------

- Do Executive da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes; 

Tesoureiro: Jose Correia da Silva; e as vogais: Rita Isabel Azevedo Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario 

Vicente Sousa Silva Reise Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes. ---------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos as presentes e declarou aberta a inscri~ao dos concidadaos 

interessados em intervir no periodo destinado ao publico. E, de seguida, deu inicio a ORDEM DE TABALHOS 

1. INTERVEN~AO DO PUBLICO 
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu conhecimento da inscri~ao de quatro concidadaos para usa da palavra 

no periodo de interven~ao do publico, concedendo-lhes de imediato esse direito. --------------------------------

- 0 CIDADAO DIONISIO RODRIGUES come~ou par agradecer a interven~ao recente do tesoureiro Jose 

Correia da Silva, na sua qualidade representante legal do presidente da Junta, na tentativa de resolu~ao de 

uma situa~ao que se arrasta ha bastante tempo e que se prende com a falta de limpeza de um terreno e de 

uma escarpa na Rua Alvares Correia entre a Rua da Encosta, o que representa um grande perigo. E relatou 

de seguida que tinha estado na GAIURB, na Camara e na Prote~ao Civil, onde lhe confirmaram que o caso 

estava em andamento. Entretanto pediu ao executivo da Junta que nao esquecesse este assunto, como 

outros fizeram no passado, porque uns dias antes a sua mae quase levava com uma pedra na cabe~a. --------

- A CIDADA FATIMA SARAMAGO deu conhecimento de que vive numa casa alugada que se encontra em 

-··-·-·-··---------------------------·------------------------------------------ ----
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muito mau estado, sem que o senhorio proceda a quaisquer obras. E refor~ou a situa~ao de pre-ruina em 

que a casa se encontra, apresentando uma grande fenda na fachada, de onde ja caiu um peda~o de pedra 

que quase atingiu uma crian~a . Uma vez que o senhorio tera afirmado que nao pode arranjar a casa par 

falta de dinheiro, a cidada Fatima Saramago pediu ajuda da Junta na resolu~ao deste grave problema. Ap6s 

identificar a casa (rua da Creche n!!. 47), informou que habita no res-do-chao, sendo que o primeiro andar 

esta desabitado e se encontra aparentemente em muito pior estado. -----------------------------------------------

- 0 CIDADAO EDUARDO GOMES come~ou par saudar a iniciativa a que se propoe a Junta de insta lar casas 

de banho amoviveis na marginal entre a Ponte D. Luis e o Cais de Gaia, como julgou ter entendido numa 

reuniao publica recente do executivo, pedindo que essa inten~ao se estenda ate a Afurada, de forma a 

evitar a ocorrencia de situa~oes pouco edificantes de algumas pessoas que satisfazem as suas necessidades 

fisiol6gicas em plena via publica. De seguida, criticou o facto de a arvore de Natal existente no largo 

fronteiro ao edificio da Junta na Afurada se encontrar com as luzes desligadas, sugerindo que se reclame 

junta da EDP a solu~ao deste caso. E, a terminar, recordou a existencia de muitos projetores avariados nas 

torres de i l umina~ao do Cais de Pesca, tendo inclusive ja ca ido um deles, felizmente sem atingir ninguem, 

situa~ao que tambem e da responsabilidade da EDP, mas que requer uma maior e mais acutilante 

interven~ao da Camara e da Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA colocou ao Presidente da Junta tres perguntas. " Relativamente as novas 

instala~oes do Centro Recreative e Cultural do Lugar de Gaia foi aqui dito em reuniao anterior que estava a 

ser elaborado um protocolo sabre o apoio que ia ser dado para a renda dessas i nstala~oes. Eu sei que a 

Junta de Freguesia ja desembolsou a primeira renda mensa I de seiscentos euros. A questao e que ja se tera 

vencido a renda de Dezembro. Portanto, a primeira pergunta e esta: a Camara assumiu a sua parte na renda 

das novas instala~oes? A segunda questao prende-se com a divida da Afurada a uma empresa de pirotecnia 

e e a seguinte: Foi dado conhecimento na ultima assembleia que havia uma troca de correspondencia em 

que um dos vereadores da Camara pedia para ser dilatado o prazo de pagamento da divida para a poder 

assumir. Entendia-se que esse pedido seria para a Camara satisfazer esse pagamento de forma faseada . A 

pergunta que eu queria fazer e se foi dado conhecimento ao atual executivo da Camara desta situa~ao e 

qual foi a posi~ao deste? Par ultimo, uma questao relativa a Banda 1.!! de Agosto: No verao passado houve 

uns problemas com o telhado da sua sede e foram feitas umas obras para as quais a dire~ao da Banda pediu 

ajuda da Camara e da Junta de Freguesia de Santa Marinha. A Junta de Freguesia comparticipou e a Camara 

tambem se comprometeu a pagar oito mil euros, s6 que na altura, par falta de disponibilidade de verbas, 

foi pedido a Junta para fazer o pagamento desses oito mil euros. A questao que eu queria colocar era se a 
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Junta ja foi reembolsada pela Camara Municipal do adiantamento desses oito mil euros".-------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de ouvidos as quatro cidadaos inscritos, convidou o Presidente da 

Junta a usa r da pa lavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, relativamente a questao colocada pelo cidadao Dionisio Rodrigues, confessou a 

sua satisfar,:ao pelo elogio feito ao tesoureiro Jose Correia da Silva, o que representa para si um grande 

motive de orgulho. Reconhecendo que esta rodeado de " uma excelente equipa", disse nao esperar outra 

coisa do seu substitute legal nos perfodos da sua ausencia como foi o caso. Afirmou, entretanto, que teve 

acesso as demarches que foram encetadas e de facto o assunto em questao estava "meio esquecido, mas 

agora, com a nossa intervenr;ao, tanto para a Camara Municipal como a Proter;ao Civil, voltaram a pegar no 

processo e espero que tenha um desenvolvimento favoravel". E concluiu: "Todo o executive acompanhara 

de perto esta questao porque ela e de alto risco e nos reconhecemo-la como tal".-------------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a cidada Fatima Saramago, afirmou que a situar;ao por si exposta 

foi tratada pela Secretaria do Executive, Rosa Novo, ausente nesta reuniao por motives de saude. E 

esclareceu: "Trata-se de uma situar;ao que ja estava referenciada pela Junta, mas que se encontrava 

tambem meio adormecida. Despoletamos de novo a situar;ao junto da Camara Municipal e da Proter;ao 

Civil, que demostraram muito interesse pelo caso. Entretanto, devera ser pedida uma vistoria a Gaiurb, que 

e a entidade competente para ajudar a resolver casas desta natureza. Mas, se o senhor Presidente da 

Assembleia o permitir, eu passarei depois a palavra ao Vagal Mario Reis, que passara a fazer o 

acompanhamento deste assunto em articular;ao com a nossa concidada. -----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Eduardo Gomes, afirmou que o executive da Junta esta 

empenhadfssimo na instalar;ao de casas de banho publicas na freguesia da Afurada. E adiantou: "Estamos a 

desenvolver as diligencias necessarias para que, aquando a inaugurar;ao do novo Mercado, sejam instaladas 

umas casas de banho de acesso publico e com isso resolveremos em concreto a questao que aqui foi 

colocada". Oepois de pedir autorizar;ao ao Presidente da Assembleia que o Vagal luis Gonzaga use da 

palavra para melhor esclarecimento deste assunto, o Presidente da Junta prosseguiu: " Relativamente a 

questao da iluminar,:ao da arvore de Natal, e uma situar,:ao que me desagrada. Nos temos urn documento da 

Camara, dirigido a todas as Juntas, que nos impede de assegurar diretamente este tipo de iluminar;6es. 

Contudo, e porque a Vagal Rita Rola se empenhou, e muito bern, nesta questao, eu passar-lhe-ei depois a 

pa lavra para que ela possa explica r melhor esta situar;ao. -----------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Jorge Almeida e relativamente ao assunto da sede 

provisoria do Centro Recreative e Cultural do Lugar de Gaia, afirmou: "0 que eu disse na reuniao a que faz 
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referenda e que, a haver apoio a esta coletividade, teria que ser celebrado um contrato-programa. E e obvio 

que esse documento esta a ser elaborado. Quisemos apoiar de uma forma clara uma institui~ao da 

freguesia que outros diziam que apoiavam mas nao conseguiram faze-lo, infelizmente. Nos ca decidimos. 

Dissemos que pagarlamos um ter~o do arrendamento da sede provisoria do Centro Recreativo e Cultural do 

Lugar de Gaia e e isso que vamos fazer. Ao que julgo saber, a Camara nao tenciona de facto comparticipar 

no apoio ao arrendamento, entendendo que a solu~ao deve ser outra. Compete agora a coletividade do 

Lugar do Gaia a decidir o que quer fazer. Nos honraremos a nossa palavra. Mas, aten~ao, ao contrario do 

que o Senhor disse, nos ainda nao pagamos nada". Entretanto, antes de prosseguir na resposta aos outros 

assuntos suscitados pelo cidadao Jorge Almeida e para melhor esclarecimento desta primeira questao, o 

Presidente da Junta pediu autoriza~ao para que, no final da sua interven~ao, o Vogal Luis Gonzaga pudesse 

usar da palavra. Relativamente ao pagamento da divida a empresa Pirotecnia Minhota, Lda, o Presidente da 

afirmou: "0 Senhor fala em troca de correspondencia entre a empresa credora e alguns Vereadores da 

Camara Municipal, que nos desconhecemos. 0 que sabemos e que nao existe qualquer Protocolo que 

comprometa a Camara, mas sim um compromisso que obriga a Junta da Afurada. 0 que sabemos e que 

existia um problema e nos resolvemo-lo. Tivemos coragem de resolver em oito dias um problema que 

outros nao resolveram em oito anos. Assumimos um compromisso que estamos a honrar pontualmente. E 

Este assunto para nos esta encerrado". Relativamente ao pagamento das obras realizadas no telhado da 

sede da Sociedade Musical 12. de Agosto, o Presidente da Junta afirmou: "Neste caso tambem nos 

confrontamos com a inexistencia de um documento que responsabilize a Camara Municipal. Sim, na 

verdade, nao existe nenhum protocolo que comprometa a Camara a reembolsar a Junta de Freguesia dos 

oito mil euros (8.000,00 €} gastos com a obra realizada na Banda de Coimbr6es. Por isso, nao vamos ser 

com certeza reembolsados. Alguem afirmou o contrario numa entrevista, onde me procuravam enxovalhar, 

a mim e ao meu executivo, mas o certo e que nao ha nenhum protocolo; e nao existindo nenhum protocolo 

nao ha nenhum compromisso. Os compromissos tern de ser formalizados, senao nao existem de facto!"--

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, em complemento a resposta dada ao cidadao Dionisio Rodrigues, afirmou o 

seguinte: "A questao da limpeza do terreno a que fez referencia foi por nos tratada junto da Camara de Gaia 

e da Prote~ao Civil. Como sabe, a expropria~ao desse terreno esta prevista para dia 14 de janeiro. E, em 

prindpio, a partir dai, o assunto ficara encerrado. Entretanto, como lhe disse, se decidir refor~ar o pedido de 

interven~ao junto da Gaiurb como lhe foi sugerido, ser-lhe-ao disponibilizadas copias de todos os oficios e 

outros documentos produzidos por esta Junta sobre o assunto. --------------------------------------------------------

- o VOGAL M ARIO REIS, em complemento a resposta dada a cidada Fatima Saramago, afirmou: "Como 
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sabe, as Juntas de Freguesia nao podem legalmente intervir diretamente na area da habita~;ao . Aquilo que 

deve acontecer e o interessado, neste caso a D. Fatima, pedir a Gaiurb uma vistoria a sua casa. Penso que 

num prazo de duas a tres semanas e feita a vistoria, a que se segue um relatorio. Depois sao enviadas capias 

desse relatorio a Senhora e ao Senhorio, sendo estabelecido um prazo de noventa (90) dias para que este 

realize as obras que se julguem necessarias. So entao, no caso de incumprimento do Senhorio, e que a Junta 

pode intervir junto da Gaiurb no sentido de resolver o problema. Ou seja, a Senhora tem de pedir a vistoria 

a Gaiurb, porque, sem isso, legalmente, nem esta empresa nem a Junta se podem sobrepor ao Senhorio". --

- 0 VOGAL LUfs GONZAGA, em complemento a resposta dada ao cidadao Eduardo Gomes, afirmou: "Como 

foi dito pelo Senhor Presidente da Junta, e nossa inten~;ao aproveitar o novo Mercado da Afurada para a 

instala~;ao de Casas de Banho anexas aquele equipamento municipal. Mas, atendendo ao atraso da 

conclusao das obras do Mercado e ao descontentamento da popula~;ao, coloca-se agora a hipotese de 

instalar ali provisoriamente casas de banho portateis. Teremos que auscultar a Camara, mas tudo faremos 

para levar por diante essa solu~;ao transitoria". Em complemento a resposta dada ao cidadao Jorge Almeida, 

afirmou: "Aquilo que tenho a dizer e que, de facto, nos ainda nao pagamos nada ao Clube Desportivo e 

Recreative do Lugar de Gaia, mas aquilo a que nos comprometemos passa por um primeiro pagamento de 

seiscentos euros (600,00€) e por presta~;oes de um ter~;o desse valor. Na reuniao com o Vereador Guilherme 

Aguiar, foi mostrada abertura para a Camara nos acompanhar nesse proposito. Agora se algumas pessoas 

dizem umas coisas e depois dizem outras, isso ja e com cada um. Por nos, tudo faremos para resolver a 

situa~;ao daquela coletividade do Lugar de Gaia. E esperamos que, depois desta situa~;ao transitoria de um 

a no em sede provisoria, o clube venha a ter novas insta la~;oes." ---------------------------------------------------------

A VOGAL RITA ROLA, em complemento a resposta dada ao cidadao Eduardo Gomes, afirmou: - "Quem 

ficou com esse encargo da ilumina~;ao da arvore de Natal fui eu. No entanto, como o Senhor sabe e como o 

Senhor Presidente da Junta ja disse, nos tivemos ordens da Camara para nao ligar diretamente a EDP, caso 

contrario serfamos sancionados. Tentamos resolver as coisas da melhor maneira posslvel, acabando por 

fazermos a proposta de ficarmos com a responsabilidade daquela ilumina«;ao nos dias 23, 24, 25 e 26 de 

dezembro, ficando os restantes dias ao cuidado da EDP. Mas a Camara nao respondeu formalmente a esta 

nossa proposta, pelo que ficamos de maos e pes atados. No entanto, o problema da ilumina~;ao nao ter sido 

ligada nos dias 26, 27 e 28 ficou a dever-se a um erro da insta la~;ao do sensor por parte da Associa~;ao das 

Festas da Afurada. A insta la~;ao nao ficou bem e o sensor nao acionou a ilumina~;ao da arvore. E como a 

Junta esteve fechada desde o dia 23, e so detetamos a anomalia a posterior, apenas tentamos um contacto 

com o V ice-Presidente da Camara e a EDP, mas sem qua lquer sucesso".-----------------------------------------------

--··· ··-------------------------------------·---- ----------------· ---------------
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0 PRIMEIRO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA, conclufda a interven~ao do Executivo, procedeu a leitura da 

Minuta da Ata da Reuniao de 13 de dezembro de 2013, que se junta a presente Ata como Anexo A -

30.12.2013, que foi a provada par una n i mid a de. ---------------------------------------------------------------------------

2. PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

2 . 1 EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se 
an ex a a p rese nte A ta : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexo B - 30.12.2013 Correspondencia Recebida 

Anexo C- 30.12.2013 Correspond€mcia Expedida 

2.2 OUTROS ASSUNTOS, CONFORME 0 N.!! 1 DO ART . !! 24.!! DO REGIMENTO 

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, procedeu a leitura de duas propostas de recomenda~ao e uma 

mo~ao, que se juntam a esta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo D- 30.12.2013 - PROPOSTA DE RECOMENDA~AO DE OBRAS DE REABILITA~AO DO PORTO DE 

PESCA DE SAO PEDRO DA AFURADA; 

Anexo E - 30.12.2013 - PROPOSTA DE RECOMENDA~AO DE ALARGAMENTO DO MINI-BUS PARA 

LIGA~AO DE TRES LUGARES DO CENTRO HISTORICO A CAMARA MUNICIPAL 

DE GAIA; 

Anexo F - 30.12.2013 - MO~AO DE SOLIDARIEDADE COM OS PROFESSORES E SAUDA~AO POR 

VIlORIA ALCAN~ADA PELA PROVIDENCIA CAUTELAR INTERPOSTA NO 

SENTI DO DA SUSPENSAO DA PROVA DE AVALIA~AO DOS DOCENTES. 

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou par referir-se a resolu~ao dos problemas de que 

enfermam OS armazens de aprestos dos pescadores da Afurada, afirmando: "Gostaria de saber quais sao as 

demarches que estao a ser feitas". Mudando de assunto, prosseguiu: " Na ultima reuniao da Assembleia de 

Freguesia foi aprovado, par unanimidade, a interven~ao do Executivo junto da Camara Municipal no sentido 

de retirar o meco na Rua Candido dos Reis e voltar a permitir a circula~ao de transito. Nos achamos que 

aquela arteria tem um definhamento total. E a popula~ao esta revoltada com a situa~ao, porque nao se 

resolve o problema. Par outro lado, a rua merece mais dignidade, mais luminosidade, merece mais apre~o 

---------------------------------------------------------------- ---
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pelos turistas. E foi com espanto que, quando a questao foi recentemente colocada em assembleia 

municipal, vimos o presidente da Camara reforc;ar a ideia de que a situac;ao atual se vai manter. E foi 

tambem com alguma perplexidade que nao vimos o presidente da Junta de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada intervir no sentido de chamar a atenc;ao para uma proposta desta assembleia de freguesia que 

defende exatamente o contrario, refletindo assim os anseios de quem Ia mora". De seguida, o deputado da 

CDU chamou a atenc;ao para alguns problemas relacionados com o saneamento, afirmando: " Nos 

gostariamos que este executive verificasse localmente as questoes de saneamento na Rua Elias Garcia, no 

Lugar do Marco, e na Afurada de Cima". Por ultimo, referiu-se as mas condic;oes de habitabilidade nas ilhas 

existentes na Afurada de Cima. "Esta e a zona mais pobre da Afurada, com casas bastante degradadas de 

senhorios pobres, que dificilmente conseguem fazer as necessarias obras. Nos gostariamos, por isso, que 

houvesse um acompanhamento aos moradores par parte da Junta, porque as vezes eles nao se sentem 

capacitados para darem os passes certos na resoluc;ao desses seus problemas, como ira Gaiurb au efetuar 

outras diligencias que se torn am necessarias." -----------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos deputados Francisco Cristae Joaquim Viana, afirmou: " No que 

respeita as questoes de saneamento que colocou o deputado Francisco Crista, deixe-me dizer-lhe que temo

las todas devidamente referenciadas e ja foram comunicadas a Camara Municipal, que e, como sabe, a 

quem compete intervir nestes casas. No que concerne as casas em mau estado, permita-me que discorde 

de si quando divide a Afurada em zona rica e zona pobre. Desculpe, mas e a minha opiniao. Relativamente a 

questao do condicionamento de transite na rua Candido dos Reis, uma velha questao que foi recentemente 

aludida pelo presidente da Camara numa sessao publica, a situac;ao e bem clara. Esta a proceder-se a um 

estudo a partir do qual se vera qual e a melhor soluc;ao para aquele local. A intervenc;ao da Junta esta 

condicionada a decisao da Camara. Eu tenho uma opiniao propria que a transmitirei naturalmente a este 

executive. Eu defendo os interesses das populac;oes e as melhores soluc;oes de mobilidade para os proprios 

e tambem para os visitantes, pais como sa be aquela zona e muito procurada pelo turismo. Mas, como sa be 

tambem, este caso e da exclusiva responsabilidade da Camara Municipal. Por ultimo, no que respeita aos 

armazens dos aprestos, pec;o ao presidente da Assembleia que permita que a Vagal Rita Rola possa 

es clare ce r me I h or o de put ado Francisco Crista". ---------------------------------------------------------------------

A VOGAL RITA ROLA afirmou: "Temos neste momenta em preparac;ao um projeto de avaliac;ao da situac;ao 

dos armazens dos aprestos dos pescadores. E, por essa razao, a partir de janeiro, o executive da Junta 

procedera a fiscalizac;ao de todos os armazens, uma vez que temos tido inumeras reclamac;oes de mau uso 

dos mesmos. Por outre lado, temos tido tambem muitos pedidos de pescadores que precisam de novas 

-----·-·-·-·--·-----------------·-------·-·-----------------
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armazens ou que tern a inten~ao de se mudarem para armazens com mais permilagem. Assim, perante este 

quadro, decidimos fazer esta fiscaliza~ao a fim de avaliarmos a real dimensao da situa~ao dos armazens e 

decidir depois quais os caminhos a tomar, sempre em defesa dos interesses dos pescadores". -- ----------------

0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, pediu a palavra em defesa da honra, dizendo o seguinte: 

"senhor presidente, eu venho dizer- lhe o seguinte: jamais pense de mim aquilo que entendeu. Para mim, s6 

existe uma Afurada. 0 que eu quis dizer e que a zona da Afurada de Cima e a que se debate com mais 

problemas, e a zona mais pobre em termos de habitac;ao. Que isto fique bern claro. E se os senhores 

deputados quiserem ver com os seus pr6prios olhos, verao que a CDU tern razao quando afirma que a 

Afurada de Cima e a zona com mais problemas. ---------------------------------------------------------------------

0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, pediu a palavra para apresentar a considerac;ao da assembleia urn 

Voto de Pesar e uma Moc;ao de Protesto, que se constituem anexos a esta Ata: --------------------------------

Anexo G - 30.12.2013 - VOTO DE PESAR PElA MORTE DO DR. ALBINO AROSO 

Anexo H -30.12.2013 - MO(;AO DE PROTESTO PELO ESTADO DE DEGRADA(;AO DA FABRICA DE CERAMICA 

DAS DEVESAS E PELO ATRASO NO PROCESSO DA SUA CLASSIFICA(;AO. 

0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por afirmar: "Ja ouvi, neste 6rgao deliberative, por varias 

vezes, alguem dizer que ja se fez mais em oito dias do que outros fizeram em oito a nos. Ora, por aquilo que 

eu ouvi aqui hoje, quer pela interven~ao de urn municipe quer pela resposta do executivo, acho que nada 

fizeram, a nao ser papeis para aqui, papeis para acola, e promessas". E, referindo-se a situa~ao atualmente 

vivida pelo Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia, exemplificou: "No mandata anterior, numa 

assembleia municipal em que tive oportunidade de intervir, eu expliquei aos dirigentes da coletividade do 

Lugar de Gaia o que e que estava a ser feito em Santa Marinha por aquela institui~ao . Expliquei que a Escola 

13, que esta situada naquela zona, estava destinada para a coletividade, e isso s6 nao se concretizou porque 

a OREN manteve ali em funcionamento o Jardim de lnfancia, que tinha oito ou nove crianc;as. De qualquer 

maneira, a Junta de Santa Marinha de entao colocou a disposic;ao da coletividade o Centro Cultural e 

Recreativo do Ze da Micha ate que a Escola estivesse devoluta. Repito que fa~o este esclarecimento s6 

porque ja ouvi aqui muitas vezes que ja se fez mais em oito dias que outros em oito anos". E prosseguiu: 

"Outro assunto que me traz aqui prende-se com a venda da cera que depois e transformada em cirios para 

comercializac;ao na secretaria do cemiterio. lsto porque estive Ia antes do Natal, fui a secretaria e perguntei 
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se aquila era para vender. E dispus-me a comprar tres cfrios. Entao a funcionaria disse-me que nao passava 

fatura . Por isso, gostava de saber como e que isto funciona. Porque se aquila e vendido tem de haver fatura. 

Pe<;o, portanto, que me informem como e que funciona aquila, porque eu quero verificar no or<;amento 

destes tres ultimos meses em que rubricas e que isto esta refletido". E, para concluir, afirmou: "Em rela<;ao a 

uma informa<;ao dada agora pelo presidente da Junta sabre a Rua Candido dos Reis, quero tambem 

informar que a antiga Junta de Santa Marinha tentou terminar com o meco que condiciona o transito 

naquela arteria, mas, tambem como agora, o entao presidente da Camara impas-se. Portanto, vamos ter 

mais cuidado com aquila que se diz sabre no passado, com aquila que se diz do presente e com aquila que 

se possa vir a dizer no futuro . As pessoas sao as mesmas e os orgaos sao os mesmos. Os lugares que as 

pessoas ocupam e que mudaram. Mas, na verdade, estamos todos aqui com o intuito de defender as nossas 

popula<;6es e, no caso presente, as nossas duas freguesias. Mas nao nos deixaremos ser enxovalhados, nao 

deixaremos que nos coloquem a margem, nao deixaremos que tentem denegrir a imagem de quem ca 

esteve, para colocar no alto do pedestal aqueles que agora chegaram." -----------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Jose Costa, afirmou: " Eu nunca referi que ja fizemos 

ou deixamos de fazer. 0 que eu referi, e vou repetir novamente porque corresponde a verdade, e que, 

relativamente ao caso da dfvida da entao Junta de Sao Pedro da Afurada a Pirotecnia Minhota, nos 

resolvemos em oito dias aquila que nao havia sido resolvido em oito anos. E mantenho exatamente aquila 

que eu disse. Relativamente ao Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, o que sabemos e que o 

executivo da antiga Junta de Santa Marinha sabia que a dire<;ao daquela coletividade nunca aceitaria a ida 

para o complexo Ze da Micha. A questao de fundo nesta altura, e essa e a nossa missao, passa par resolver o 

quanta antes o problema da sede daquela jovem e importante institui<;ao da freguesia de Santa Marinha. 

Relativamente aos mecos instalados na rua Candido dos Reis, sinceramente nunca ouvi uma posi<;ao da 

anterior Junta de Freguesia. Mas nos vamos te-la . Ja transmitimos a nossa opiniao sabre o assunto ao 

executivo camarario e aguardamos uma decisao. Mas mesmo que nao haja uma decisao, no tempo que nos 

consideremos pertinente, obviamente que a Junta tamara uma posi<;ao. Ate porque esta situa<;ao e 

importantfssima, nao so para a freguesia, mas para o proprio concelho. Relativamente a venda de cfrios, eu, 

com a anuencia do presidente da assembleia, passarei a palavra ao tesoureiro no perfodo da Ordem do Dia, 

ate porque ele eo detentor do pelouro do cemiterio, para o esclarecimento do assunto. -------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CACHEIRA, do PS, come<;ou a sua interven<;ao par afirmar: "Tenho sido abordado par 

v<hias pessoas, aqui na Afurada, que me perguntam para quando a decisao de marcar as datas de 

atendimento ao publico. Eu tenho dito a essas pessoas que, se quiserem, tambem tem a oportunidade de 

------------------·------------------------------ -----------------------
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colocar quest6es nas reuni6es publicas que se realizam quinzenalmente. Ha umas que sim senhor, mas ha 

outras que se resguardam, dizendo que se sentem mais a vontade sea conversa for em privado com alguem 

do executivo, nomeadamente com o presidente da Junta. Por isso, essas pessoas gostariam de saber para 

quando as datas do atendimento ao publico". E continuou: "Quanto a ilumina<;ao da Arvore de Natal do 

Centro Cfvico, tambem me surpreendeu o facto de ela continuar sem dar a luz. E pena, mas, pronto, a razao 

ja foi aqui justificada". Mudando de assunto, prosseguiu: " Eu tenho reparado que os espa<;os verdes da 

Afurada precisam de uma interven<;ao urgente, nomeadamente na rua de Sao Pedro e aqui mesmo no 

Centro Cfvico, que sao locais por onde passa muita gente e ve com tristeza estes espa<;os abandonados. E 

agora que temos mais condi<;6es, visto que somos uma Uniao de Freguesias e que temos mais mao-de-obra, 

eu diria que e tempo de tratar destes espa<;os". E prosseguiu, debru<;ando-se sobre quest6es de seguran<;a: 

"Nao sei se sabe, mas estavam prometidos pelo executivo da antiga Junta da Afurada mais 50 agentes da 

polfcia para esta freguesia . Mas o que parece e que eles estao a chegar a conta-gotas. lsto porque quando 

ha aqui um problema, como aconteceu no passado fim-de-semana, os polfcias que ca estao dizem mais ou 

menos isto: 'espera af que vamos chamar o corpo de interven<;ao'. Desta vez foi um individuo fugido de 

outro que se refugiou na esquadra. E foi preciso chamar o corpo de interven<;ao para resolver o problema 

porque os polfcias que aqui estavam em servi<;o eram muito poucos. Qualquer dia estamos sujeitos que tres 

ou quatro indivfduos entrem por ali dentro e criem um problema complicado, visto que estao em maioria 

em rela<;ao a polfcia que existe na esquadra. Portanto, e imperativo que se reivindique mais polfcias, visto 

que os que aqui existem sao insuficientes ate para fazer uma ronda. Eu bem sei que eles passam muito 

tempo Ia em cima no Arrabida Shopping, ali e mais quentinho, e mais atraente se calhar- ve-se coisas que 

se calhar aqui em baixo, na Afurada, nao seve, mas era bom que eles passassem mais pela freguesia. E era 

bom que o presidente da Junta intercedesse junto de quem de direito para refor<;ar os agentes policiais 

desta zona, porque n6s esta mos bem carentes deles." -----------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Jose Cacheira, come<;ou por dizer: "Ate hoje, ja 

realizei cerca de 70 atendimentos. Ainda hoje estava a despachar aqui na freguesia da Afurada e fiz 

ocasionalmente dois atendimentos que nao estavam agendados. Alias, uma dessas pessoas encontra-se 

aqui nesta sala. Embora constate de facto que sera aconselhavel aprazar um perfodo de atendimento 

semanal para que as pessoas possam previamente marcar essas reuni6es. E certo que pode haver alguma 

dificuldade em conciliar essa agenda com as disponibilidades e interesses da popula<;ao, mas vamos 

acautelar devidamente essa situa<;ao. E agrade<;o a sugestao porque me parece de facto pertinente" 

Prosseguindo, afirmou: "Relativamente a ilumina<;ao da Arvore de Natal, penso que essa questao foi 
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cabalmente respondida pela Vogal Rita Rola. No entanto, refor~o que a Junta intercedeu junto da Camara 

Municipal para que nao se perdesse essa tradi~ao . Houve alguns desencontros, algumas falhas de 

comunica~ao, de que resultou a situa~ao que a todos entristeceu. Esta Junta disponibilizou os meios ao seu 

alcance para que a ilumina~ao fosse uma realidade. Que fique bem clara essa questao. Ja quanta ao estado 

dos espa~os verdes da Afurada, concordo com a sua aprecia~ao critica relativamente as interven~oes nas 

diversas arterias. Nos estamos nesta altura com algumas dificuldades de pessoal. Para alem de duas 

funcionarias se terem aposentado, temos duas funcionarias em licen~a de maternidade e quatro membros 

da Brigada de Rua com baixa medica, dai que nao possamos responder a todas as situa~oes. Mas registei 

tudo o que referiu e vamos naturalmente tentar corresponder aos pedidos que aqui formulou". E, a concluir, 

referiu-se as questoes da seguran~a e ao aumento de efetivos policiais na Freguesia da Afurada: 

"Recentemente, eu tive ocasiao de partilhar alguns momentos com o senhor comandante da PSP a quem 

comuniquei, de forma informal, algumas situa~oes que eventualmente nao estejam a correr muito bem. Eu 

nao sei qual e 0 numero de efetivos que estao destacados para a freguesia da Afurada, nao sei se sao OS 

corretos ou nao, mas amanha mesmo, amanha nao, porque amanha concedemos tolerancia de ponto aos 

funcionarios, mas no primeiro dia util do ano vamos, de forma formal, comunicar esse anseio que o senhor 

deputado Jose Cacheira aqui nos deixou, porque ja e o terce ira incidente que chega ao nosso conhecimento 

e porta nto ha que tom a r medidas. ------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, come~ou par dirigir-se ao presidente da Assembleia, afirmando: 

" Eu quero que fique registado em ata que o grupo parlamentar do PSD discorda da interpreta~ao que fez 

em rela~ao a substitui~ao dos deputados nesta assembleia. Nos achamos que o grupo parlamentar do PSD 

deve ser substitufdo par elementos do PSD". E continuou, dirigindo-se ao presidente da Junta: "Ja esta noite 

o ouvi apelar para a sensatez. 6 senhor presidente, eu considero-me uma pessoa sensata, ponderada e 

gosto de fazer afirma~oes ja depois de ter todos os argumentos. E quero pedir-lhe que o senhor tambem 

seja sensato. Eu vou dar-lhe dais exemplos da sua falta de sensatez. Primeiro exemplo, o caso do Centro 

Cultural e Recreative do Lugar de Gaia: oito dias antes das elei~oes, a dire~ao da coletividade esteve reunida 

com o presidente da antiga Junta de Santa Marinha, dizendo que tinha encontrado um local para a sua 

sede. 0 senhor Joaquim de Magalhaes Leite respondeu 'agora nao vou tamar qualquer decisao; estamos a 

oito dias das elei~oes; depois logo se vera o que se pode fazer' - ou seja, usou de sensatez. Segundo 

exemplo: ja varias vezes o ouvi dizer que resolveu 'em oito dias a questao da divida a Pirotecnia Minhota, o 

que o outro executive nao fez em oito anos'. 6 senhor presidente, o senhor sabe que o assunto andou em 

julgado e foi decidido em mar~o de 2013, portanto nao sao oito a nos- ou seja, faltou-lhe sensatez!"--------

--------·------ .. -----·-----
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA dirigiu-se ao deputado Amilcar Araujo, reafirmando ser seu entendimento 

de que qualquer vaga ocorrida na assembleia de freguesia e preenchida pelo cidadao imediatamente a 

seguir na ordem da respetiva lista, no caso concreto da lista da coliga~ao Gaia na Frente, ressalvando porem 

que nao foi esse seu entendimento que impediu que o deputado em falta fosse substituido nesta reuniao. 

Para isso era necessaria que ele apresentasse um pedido de substitui~ao, o que nao aconteceu. --------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Amflcar Araujo, afirmou que "Eu nao sei, nem quero 

saber, o que o entao presidente da Junta de Santa Marinha disse durante a campanha eleitoral. 0 certo e 

que quando tomamos posse, o assunto da coletividade do Lugar de Gaia nao estava resolvido. E agora vai 

ser solucionado. Essa e que e a questao de fundo. E quando a divida a Pirotecnia Minhota, e verdade, ela 

arrastou-se durante anos e nos resolvemo-la em oito dias. E sabe porque se demorou tanto tempo a 

resolve-la? Por sucessivos incumprimentos. E as institui~oes tem que ser pessoas de bem e tem que honrar 

a sua palavra. E a entao Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada nao honrava a sua palavra, tendo 

originado um litigio judicial. E mesmo depois do litigio ser decidido, os acordos que entretanto procurava 

realizar nunca os cumpriu, deixando-os ruir e originando nova conflitualidade judicial. --------------------------

- 0 DEPUTADO AMrLCAR ARAUJO, do PSD, pediu a palavra para esclarecer o presidente da Junta: "A 

reuniao do entao presidente da antiga Junta de Santa Marinha com a dire~ao da coletividade do Lugar de 

Gaia nao foi uma a~ao de campanha eleitoral. 0 senhor vai-me desculpar, mas nao houve campanha, houve 

sim sensatez. Ele disse que estava a oito dias das elei~oes e nao sabia quem e que asia ganhar, por isso nao 

tomava posi~ao . Nao confunda por favor senhor Presidente, houve sensatez. Quanta a divida, o senhor 

Presidente sa be que ela decorreu em tres tribunais e houve um que deu razao a Junta da Afurada. -----------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, passou a ler uma Declara~ao Polftica, que se propoe deixar clara a 

posi~ao da CDU relativamente a divida de que e credora a Pirotecnia Minhota: "0 anterior Executivo 

Camarario que incluia o atual Presidente havia-se repetido e publicamente comprometido perante a 

popula~ao da freguesia e do concelho, bem como o proprio Executivo da Junta de Freguesia de Sao Pedro 

da Afurada, a assumir o valor em divida. Nunca honrou tal promessa sendo parte de um vergonhoso e 

inaceitavel esquema que manchou o bom nome da freguesia e do concelho, mas considera a CDU que tal 

declara~ao tambem vincula o atual, independentemente da altera~ao dos protagonistas da gestao 

autarquica do concelho. lao importante e este tema para a CDU que constitui, inclusive, um dos pontos 

principais que solicitou incluir no acordo da gestao celebrado entre a CDU e o PS para forma~ao do 

Executivo da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, entendendo a CDU que nao 

pode ser contornado pelo atual Presidente desse orgao. 0 pagamento da divida, mesmo faseado, tornara 
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virtualmente impossivel a viabilidade financeira do proximo Plano e Or~amento, remetendo tal facto, 

indesmentivelmente, para a exigencia a Camara de atempado cumprimento do compromisso anteriormente 

assumido. Consequentemente, nao e igualmente aceitavel qualquer execu~ao, da~ao ou cedencia de 

patrim6nio ou fundos da Junta para o fim em causa. lgualmente consta como ponto fulcral do referido 

acordo a realiza~ao urgente de auditoria externa as contabilidades de ambas as Juntas, por maioria de 

razao, sem apuramento dos respetivos balan~os e liquidez reais, nao podera ter qualquer cabimento a 

tomada de uma decisao de fundo como aquela em apre~o . ---------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADEliNO ARAUJO, do PS, come~ou a sua interven~ao abordando a divida a Pirotecnia 

Minhota, dizendo: "Finalmente, e bern no nosso entendimento, a dfvida esta a ser paga. Como vimos na 

ultima reuniao desta assembleia, o ex-presidente da antiga Junta da Afurada falou muito, explicou muito, 

mas deu-nos uma mao cheia de nada, uma mao cheia de duvidas ... de compromissos assumidos, que diz 

que assumiu mas que nao assumiu; ou seja, um conjunto de coisas que s6 serviu para arrastar no tempo a 

divida que, por imposi~ao da Justi~a, este Executivo tera agora que pagar". E continuou: "Quero dar os 

parabens a Junta pelo sucesso que foi a realiza~ao do Almo~o de Natal dos mais idosos, uma iniciativa que 

era prosseguida pela antiga da Junta de Santa Marinha e que em boa hora foi dada continuidade". E, a 

terminar, afirmou: "Outro ponto que eu gostaria de referir, que e um motivo de muita preocupa~ao, tern a 

ver com a hipotetica insolvencia da Camara de Gaia. Temos vindo a ouvir que as contas da Camara nao 

estao tao transparentes e tao claras como pensavamos. Par isso pedia ao presidente da Junta que 

acompanhasse de perto essa questao da hipotetica insolvencia da Camara, porque isso, a acontecer, ira 

prejudicar a continua~ao do trabalho desta Uniao de Freguesias. --------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, esgotado o tempo regimental destinado ao Perfodo de Antes da Ordem 

do Dia, sugeriu que os documentos apresentados a considera~ao da assembleia pelos Grupos 

Parlamentares do PS e do BE fossem discutidos e votados no final da reuniao, passando-se assim de 

i med iato a o Pe rio do d a Ord em do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------

3. PERIODO DA ORDEM DO DIA 

3.1 DISCUSSAO E VOTA~AO DO OR~AMENTO RELATIVO AO PERfODO 

DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de dar a palavra aos membros da assembleia, questionou o 

Presidente da Junta se pretendia fazer uma apresenta~ao ao documento. -------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA iniciou assim a sua interven~ao: "Este Or~amento e, como sabem, um 

or~amento partilhado com o anterior Executivo e assenta num imperativo legal. E um or~amento onde pela 

---·----·---·-·--·--------·----
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primeira vez e assumido o pagamento de uma divida a terceiros. Mas e ja tambem um or~amento com a 

visao deste executive, claramente com a veia social que sera predominante na nossa a~ao, ao contrario 

daquilo que foi feito pelo anterior executive de Santa Marinha, que nao soube sequer agarrar um projeto 

tao importante como o Programa Metropolitano de Emergencia Social, deixando-o com uma taxa de 

execu~ao inferior a quinze por cento. Mas o atual executive, para alem do valor que foi transferido pela 

Area Metropolitana do Porto, entendeu refor~a -lo por sua iniciativa, e de forma unanime, com uma verba 

de dez mil euros". E sublinhou: "Ao referirmos que a a~ao social e a nossa imagem de marca, queremos 

tambem assinalar o refor~o que houve na entrega de Cabazes de Natal, uma vez que tivemos de abranger 

uma nova realidade politico-administrativa constitulda pelas freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada. 56 em Santa Marinha, onde anteriormente se entregaram trezentos e vinte e cinco cabazes, 

entregaram-se agora t rezentos e cinquenta . Para alem dos cem cabazes entregues na freguesia da Afurada! 

E houve tambem um acrescimo consideravel da oferta de numero de brinquedos, porque contemplamos 

muito naturalmente a freguesia de Sao Pedro da Afurada. E, por essa mesma razao, tivemos tambem um 

refor~o nas participa~oes no Almo~o de Natal". E continuou: "Refire ainda o pagamento de uma divida que 

herdamos da entao Junta de Santa Marinha. E abro aqui um parentesis para dizer que tive acesso a um 

documento, um comunicado que considero lamentavel, porque, embora rubricado nao tera sido rubricado 

pelos pr6prios. Tivemos ocasiao de apurar isso, o que e lamentavel! Mas voltando a divida. Ela tem aver 

com as obras realizadas na Rua Augusto Santo. Ja e conhecida a nossa posi~ao relativamente a essa obra. 

Mas eu vou mais uma vez repetir: aquela rua, como ficou, nao me orgulha e tambem nao orgulha este 

executive ... e nao podera orgulhar qualquer executive. Basta olhar para as arterias confinantes com a Rua 

Augusto Santo. Procurem verificar se ha igualdade de t ratamento, se as aguas pluviais correm da mesma 

forma. Aquila foi uma interven~ao apressada, uma interven~ao eleitoralista, uma interven~ao de quem nao 

sabia o que estava a fazer e que eu lamento pessoalmente. Mas, mesmo assim, e porque somos pessoas de 

bem, pagamos uma verba superior a vinte mil euros que a anterior Junta de Freguesia deixou por pagar, 

estando a obra totalmente concretizada". E, a terminar, afirmou: "Ha tambem uma outra imagem de marca 

do atual executive espelhada no or~amento, da qual vos damos conta agora e esta a ser conduzido pelo 

Vogal Luis Gonzaga. Trata-se da Horta Comunitaria. E aproveito para dar sinal de que este Executive sabe 

cooperar com a Camara Municipal, que, neste caso, nos isentou do pagamento de varias taxas, como da 

conduta e dos contadores. lsto significa que ha um bom relacionamento entre as duas institui~oes. E 

relativamente a esta questao, e a outros assuntos relacionados com o Or~amento do ultimo trimestre, 

queria pedir autoriza~ao ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia para que o Tesoureiro Correia da 
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Silva eo Vogal Raimundo Filipe possam prestar informa~oes complementares". ----------------------------------

- 0 TESOUREIRO JOSE CORREIA DA SILVA iniciou a sua interven~ao referindo-se a questao levantada 

durante o Perfodo de Antes da Ordem do Dia sobre a venda de drios no cemiterio, afirmando: "Eu gostava 

de dizer que os drios sao feitos com a mesma cera com que sao feitos outros produtos para cumprimento 

de promessas que sao vendidos no cemiterio. E esta tudo registado . No prindpio do ano vai Ia ser colocada 

uma maquina que emitira taloes de venda. Mas, repito, esta tudo registado e contabilizado, como se faz 

exatamente na venda de bra~os e pernas de cera. Os moldes sao feitos da mesma maneira, a forma de 

contabiliza~ao da venda e a mesma ... Nao se alterou nada, e tudo igual ao que se fazia". De seguida 

debru~ou-se sobre o cumprimento do Programa Metropolitano de Emergencia Social, para sublinhar: "Ah~m 

da verba que foi atribufda pela Junta Metropolitana do Porto nos tivemos que fazer um refor~o nesse 

domfnio, porque ha muitas famflias carenciadas, tanto na Afurada como em Santa Marinha. 56 lamento que 

nao se tivesse executado todo o Programa em seu devido tempo, contemplando as famflias que mais 

necessitam. Quando existe dinheiro nos cofres das institui~oes deve ser para apoiar as pessoas e nao para 

guardar e dizer que se tern muito dinheiro. 0 dinheiro serve para ajudar as pessoas. Quando nao o temos 

nao podemos apoiar ninguem, mas quando ele existe devemos apoiar quem precisa". Depois focou-se no 

Almo~o de Natal da Terceira ldade: "Eu gostaria de dizer que o Almo~o foi a felicidades de muitos idosos. E 

este ano foi diferente. Juntamos os idosos de Santa Marinha com os idosos da Afurada, que tiveram assim 

oportunidade de conviver, confraternizar ... e almo~ar em conjunto". Por ultimo, defendeu a manuten~ao da 

oferta de brinquedos as crian~as que frequentam as escolas das duas freguesias: "Todos nos sabemos que 

muitas crian~as o unico brinquedo que tern de Natal e aquele que a Junta oferece. Mas eu acho que nos 

devfamos preocupar tambem com as crian~as que nao andam nas escolas e que tambem nao tern um 

brinquedo em casa. Eu refiro-me a muitas crian~as que estao em amas particulares que nem sequer um 

brinquedo tern, porque nao estao registadas num estabelecimento de ensino. Mas para o ano de certeza 

absoluta que iremos cuidar tambem dessas crian~as". -----------------------------------------------------------

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE usou da palavra essencialmente para esclarecer duvidas e refor~ar alguns 

aspetos que lhe parecem relevantes no or~amento, comparativamente com os da antiga Junta de Santa 

Marinha. "De facto, houve um esfor~o grande no sentido de centralizar a analise de receitas e despesas 

num quadro de resumo, que facilita imenso quem fiscaliza a atividade de um executivo, funcionando quase 

como um fndice de um or~amento e de uma consulta de contas. E pelo menos nos documentos que tivemos 

acesso do ano anterior em termos de consulta nao conseguimos vislumbra-lo. Esse e um aspeto que, no 

nosso ponto de vista, vern melhorar a qualidade da consulta do documento. E, depois, concretamente no 
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refere as questoes de execw;ao or~amental gostava de refor~ar que este quadro de resumo das despesas 

ajuda de facto a comparar situa~oes, como por exemplo esta: num periodo do a no em que houve uma serie 

de despesas que a partida nao irao repetir-se ao Iongo do proximo ano, foi possivel fazer uma aquisi~ao de 

bens de capital na ordem dos 17,8% do valor global do or~amento, e nos or~amentos anteriores estes 

valores eram bastante inferiores. E raros eram os anos em que ultrapassava os dois digitos". -----------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA aproveitou a oportunidade para fornecer informa~ao complementar: "Quando 

ha pouco referi que este era um or~amento partilhado, quis dizer que o anterior executive partilhou quase 

cem mil euros (100.000€) apos o periodo eleitoral, que esta contabilizado neste or~amento . Fica o registo. E 

depois ver-se-a em que termos, em que condi~oes e com que legitimidade isso aconteceu. Ver-se-a."-------

- 0 DEPUTADO AMrLcAR ARAUJO, do PSD, pediu a palavra para afirmar: "6 senhor Presidente, pe~o-lhe 

uma vez mais sensatez. Sabre a rua Augusto Santo, sinceramente! ... 0 anterior Presidente do executive da 

Junta de Santa Marinha nao era expert na materia e entregou a obra a quem de direito. Quem decidiu as 

aguas pluviais foi a empresa Aguas de Gaia. Eu proprio questionei 0 fiscal sabre a razao por que 0 tubo das 

aguas pluviais so era a meio da rua. Pe~o-lhe sensatez, senhor Presidente. Primeiro temos de averiguar as 

coisas, ver como elas aconteceram. 0 anterior Presidente do executive da Junta limitou-se a pedir 

or~amentos para a execu~ao da obra, entregou esses or~amentos em mao a fiscais da Camara para que o 

ajudassem a entender e a verificar se estava tudo em conformidade. Por isso basta de acusar o anterior 

Presidente. Chega! Analisemos primeiro de quem e a culpa, ou quem decidiu assim. Sabre a Rua Augusto 

Santo nao falo mais". E afirmou de seguida: "Sabre o Almo~o de Natal so gostava de saber se toda a gente 

da Afurada que se inscreveu esteve presente. Porque, como os Senhores sabem, eu estive presente no 

almo~o e uma das queixas que ouvi- e eu nao tenho a certeza, por isso pe~o esclarecimento- que alguns 

dos inscritos nao estiveram presentes por falta de transporte. Gostava de saber se isso corresponde a 

verdade. Se assim tiver acontecido, lamento que a Junta de Freguesia nao tenha proporcionado transporte 

a esses idosos". Por ultimo, afirmou: " Relativamente ao or~amento gostava de ser esclarecido sabre o saldo 

de gerencia que apresentam- cento e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco euros e noventa e sete centimos 

{130.635,97 €). Para este saldo aqui estar e porque o saldo da Junta de Freguesia da Afurada era negativo. 

Outra coisa que gostava que me explicassem e o valor que consta na rubrica 'comissao de venda das senhas 

escolares'. lsto ja nao acabou? Como e que tem Ia dois mil euros (2 .000,00 €)? E relativamente ao Programa 

de Emergencia Social acabemos com a demagogia, acabemos com a farsa de estarmos sempre a dizer que o 

anterior Executive nao executou, nao executou, nao executou! Primeiro a postura do Sr. Joaquim Leite era 

de entregar a quem de direito, neste caso a Ora. lsaura, para tratar destes assuntos. Houve varias razoes, 
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nomeadamente as ferias dela, e a forma como ela sempre eficazmente resolve as coisas, com muita 

metodologia. E e um programa que carece de muita aten~ao, para nao se estar a subsidiar situa~6es falsas. 

E acabemos com a demagogia, sabe porque? Porque se a verba do Programa de Emergencia Social tivesse 

sido esgotada, este Executivo nao tinha feito o que fez na Afurada - A Afurada precisava, e bem, voces 

estiveram atentos. Para terminar, uma outra questao. Gostava que o senhor Presidente me esclarecesse que 

equipamento e software informatica houve necessidade de adquirir." -----------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, antes de pedir ao presidente da assembleia autoriza~ao para que o tesoureiro 

da Junta usasse de novo a palavra, afirmou, em resposta ao deputado Amilcar Araujo: "Eu nao sou detentor 

de toda a verdade. Nunca somos detentores de toda a verdade, ate porque nao ha verdades absolutas. Mas 

este executive nao se funde em farsas, fala a verdade doa a quem doer, e nao anda com manifesta~6es 

maquiavelicas ao Iongo da noite a entregar manifestos para atrapalhar o inicio da gestao de um executive 

que venceu as elei~6es, tanto na freguesia de Santa Marinha como da Afurada. lsso, sim, e que sao formas 

indecorosas de estar na politica. Quem assim funciona e porque ainda nao se consciencializou que perdeu".

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, respondendo as quest6es colocadas pelo deputado Amilcar Araujo, afirmou: 

"Relativamente as obras da rua Augusto Santo, e claro que quando se adjudica uma obra, sobretudo 

quando esta e suportada par dinheiros publicos, tem de haver fiscaliza~ao e um grande acompanhamento. 

Se a obra tivesse sido devidamente fiscalizada e acompanhada ter-se-ia feito aquila que fizemos agora. A 

rua tinha um coletor a meio e hoje quem visitar a rua vera que o coletor vai ate quase ao fim da rua. Foi 

essa a exigencia deste Executive. Para alem de meter mais duas grelhas de absor~ao de aguas. lsso e que e 

acompanhamento e fiscaliza~ao . Mas se a obra tivesse sido acompanha e fiscalizada par n6s nao 

deixarfamos que ficasse com OS tubas de queda a deitar agua abertamente para 0 passeio. Era necessaria 

que OS tubas de queda estivessem ligados diretamente ao coletor para que as aguas nao cafssem em cima 

do passeio. Ou seja, a obra seria feita exatamente como a Camara fez na Rua dos Oleiros. A antiga Junta de 

Santa Marinha ao entregar esta obra entregou-a apressadamente. Devia de ser uma obra acompanhada, 

pensada e, acima de tudo, pensada nas pessoas. Esta obra nao foi pensada nas pessoas, foi pensada nas 

elei~6es. Da rua Augusto Santo nao falo mais, senao ainda tinha muito mais para dizer. Quanta a presen~a 

de cidadaos da Afurada no Almo~o de Natal, que fique bem clara, para que nao haja duvidas nenhumas: o 

que foi transmitido aos funcionarios da Junta, aqui na Afurada, foi que, se houvesse algum idoso que tivesse 

necessidade de transporte, os nossos carros estariam a disposi~ao ... Desde que manifestasse tal vontade, 

repito. E como nao houve essa manifesta~ao de vontade, os carros nao vieram ca, a Afurada. Em rela~ao ao 

Programa Metropolitano de Emergencia Social, quando se diz que se a verba tivesse sido esgotada, a 
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Afurada nao tinha sido contemplada, e completamente falso. lsto porque o atual Executive teria pedido um 

o reforc;o de verbas. Como fez, alias, agora. Nesse caso, ter-se-ia pedido o reforc;o mais cedo e socorria-se na 

mesma as pessoas. lsto que fique bem clara! Mas deixem-me dizer o seguinte: este Executive na Ac;ao 

Social, que e tutelada por mim, acabou com o pagamento das contas das aguas, da eletricidade, etecetera, 

as pessoas. Os pagamentos agora sao feitos diretamente as empresas, as Aguas de Gaia, a EDP, as 

Farmacias, as Mercearias e aos Senhorios ... atraves de transferencia bancaria ou cheques! E assim que 

funciona a Ac;ao Social e e assim que vai passar a funcionar. Em relac;ao a informatica, pais clara que 

precisamos de equipamento e software. Entao, se n6s temos programas e equipamentos que estao a dar 

problemas, que nao estao em condic;6es, como havfamos de fazer? Sinceramente, se nao fizessemos esse 

investimento para melhorar a qualidade dos servic;os, como era?" ----------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, pediu o usa da palavra para dizer o seguinte: "6 senhor 

Tesoureiro, a rua Augusto Santo foi acompanhada diariamente par um fiscal da Camara. Estamos 

esclarecidos sabre a rua Augusto Santo, senhor Correia da Silva? Obras para as Camaras Municipais, em 

todo este pals, eu ja fiz milhentas. Eu nao concordei que as condutas nao fossem ligadas aos condutores das 

caleiras, mas tive que obedecer. Quem decidiu era uma entidade superior ... nao digo o nome da pessoa 

para nao ferir suscetibilidades. Foi um senhor da Aguas de Gaia que decidiu que seria assim, por isso nao 

ponham a culpa em cima de quem a nao tem." ----------------------------- -------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, usou da palavra para afirmar: "Alguns dos assuntos que eu 

tinha para falar ja foram aqui expostos pelo meu carfssimo colega deputado Amilcar Araujo. Eu s6 vou falar 

sabre um determinado assunto. 6 senhor Presidente do Executive, em primeiro Iugar, pec;o-lhe que, quando 

um deputado da oposic;ao estiver a falar, nao esteja com esse riso cinico ... que lhe fica mal. Eu nao o 

conhec;o com esse sorriso cinico. Ja o conhec;o ha varios anos em debates aqui na assembleia e nunca o vi 

com esse sorriso. Em segundo Iugar, o senhor falou num documento que disse ter sido distribuido pela 

noite, clandestinamente, documento esse que eu nao tive problemas nenhuns em assinar. 0 senhor diz que 

soube que alguns nao assinaram, deu a entender que as assinaturas sao falsas ... portanto eu agradecia que 

o senhor dissesse quem foram as individuos que disseram que nao assinaram esse documento, porque eu 

fazia parte, com muita honra e orgulho, do executive anterior e nao me estou a sentir nada bem. 0 senhor 

diga quem foram as senhores que lhe disseram que nao assinaram. Eu assinei esse documento porque 

entendi que era necessaria prestar um esclarecimento as pessoas que ficaram com uma ideia errada do 

antigo presidente, o que nao era justa. E esse documento foi exatamente para esclarecer de vez o assunto 

das obras da rua Augusto Santo. 0 meu colega Amilcar acabou de dar as explicac;6es todas para dissipar as 
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duvidas de uma vez. 0 ex-presidente da Junta de Santa Marinha nao teve culpa absolutamente nenhuma 

naquilo. Se tivesse, tambem o dizia aqui publicamente, nao tinha problema nenhum em faze-lo. Eu sou 

muito frontal, digo tudo na frente das pessoas. E se eu nao concordasse com o documento dizia ao senhor 

Joaquim Leite que nao assinava e porque nao assinava. Portanto, que fique bern esclarecido e agradec;o que 

o senhor ponha os names das pessoas que lhe disseram que nao assinaram, porque todos assinaram." ------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA solicitou o usa da palavra para responder ao deputado Artur Oliveira: "Ja se 

falou aqui muito em sensatez, e eu, que me considero uma pessoa sensata e educada, nao lhe vou 

responder nos mesmos moldes. Ate porque lhe respeito os cabelos brancos. Pode nao gostar do meu estilo, 

quanta a isso nao tenho nada a fazer. Mas eu nao sou uma pessoa cinica . 0 senhor confundiu cinismo com 

frontalidade. Eu percebo que alguns assuntos que aqui abordamos o incomodem, porque o senhor era 

membra do anterior Executive, mas cada um no seu Iugar tera que assumir as suas responsabilidades. E isso 

que lhe sugiro, e espero que, ai sim, haja no mfnimo mais tento naqui lo que se diz porque eu nunca o 

ofendi. Eu sei que o senhor tambem nao teve a intenc;ao de me ofender, mas a quem nos esta a ouvir ate 

podera parecer que nos damos mal. E nos ate nos damos bern. Eu acho que me tern como uma pessoa que 

nao e cinica, mas nao e isso que se extrai das suas palavras. E espero que isso nao se repita, senao vou ter 

que lhe responder noutros termos e eu nao quero faze-lo porque o respeito muito. No que respeita a outra 

questao, eu nao vou contribuir para esse pedit6rio. A (mica coisa que lhe vou dizer e que um dos 

subscritores desse documento indecoroso, entregue na calada da noite aos munfcipes ... Born, eu percebo 

que muitos dos que perderam as eleic;oes nao aceitam a derrota. E essa e que e a questao de fundo, essa e 

que e a verdadeira questao. Acho que as pessoas podiam estar em casa, na lareira, a ler o jornal de pantufas 

porque o seu tempo ja passou. Agora somas outros, uma nova equipa, uma nova energia, com outra visao e 

out ra forma de estar na vida . E vou-lhe dizer s6 mais uma coisa . 0 senhor pode ser tao verdadeiro quanta 

eu, mas nao o e mais do que eu. E fica aqui a minha palavra de honra - hoje fui contactado par uma das 

pessoas que sao referidas no documento, na presenc;a de dais outros membros deste Executive, jurando 

que na 0 rub rico u 0 d 0 cum e nto. E is so e I a me ntave I ! II ------- -------- ----- ----- ----------- - ------------------------- - - --- 

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, comec;ou assim a sua intervenc;ao: "Ja percebemos que a 

responsavel do anterior executive pelo Pelouro da Ac;ao Social estava de ferias num perfodo crucial para a 

execuc;ao do Programa Metropolitano de Emergencia Social e tambem ja percebemos que a questao da 

obra da rua Augusto Santo e tecnica. Mas o que estamos aqui a discutir e uma questao polftica". E 

prosseguiu: " Eu queria esclarecer que estamos todos a falar de um 'orc;amento Relvas', que e um daqueles 

senhores que fez parte daquela maioria que ainda esta no governo e que, como tantos outros que par Ia 

-----------------------------------------------------------~--------------------
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tem passado, fez as estragos e depois foi embora. Portanto, este or~amento e o or~amento do estrago do 

Ministro Relvas. E, a proposito deste or~amento, faz todo o sentido recordar um tempo nao muito 

longinquo em que existia no anterior mandata autarquico em Gaia uma maioria a que se juntou o Partido 

Socialista para executar a fusao de freguesias Relvas'". E continuou: "Este or~amento contem um grafico 

muito clara, que eu agrade~o- de facto no passado nao havia graficos e a gente tinha alguma desorienta~ao 

or~amental -, mas apesar do gratico ha uma coisa que nao percebemos: o que esta executado deste 

or~amento de tres meses e o que falta executar. Normalmente, quando falamos de or~amentos, estamos a 

falar de previsao e depois analisamos a execu~ao or~amental passado algum tempo. Aqui estamos a fazer 

dais em um, porque hoje e o ultimo dia do periodo a que se reporta o or~amento e ele tem de ser votado 

hoje mesmo, porque o ana acaba amanha. Portanto, nao sei se ja reparam ... eo estrago 'Relvas'! Depois 

queria tambem que me falasse novamente, porque eu nao percebi bem, daquela explica~ao que pretendeu 

dar-nos sabre as cem mil euros, quando se reportava a Santa Marinha. Ha uma diferen~a de 

ponderabilidade, uma vez que estamos a falar do que e a heran~a das freguesias, de cem mil euros. E eu 

gostava que me explicasse melhor esses cem mil euros. Quanta ao refor~o da verba do Programa 

Metropolitano de Emergencia Social eu tambem queria pedir-lhe esclarecimentos. Porque tanto quanta 

sabemos o Programa Metropolitano de Emergencia Social era composto par uns dinheiros que havia nos 

Governos Civis e que ninguem sabia o que e que havia de fazer aquila. E a falta de melhor, e muito bem, 

utilizou-se para um fim. Mas este Programa de Emergencia Social tem termino no dia 31 de dezembro de 

2013, au seja, nao e um programa repetfvel, e um programa extempor<3neo, que aconteceu uma vez. E nos 

nao percebemos muito bem 0 que e que quer dizer com 'um refor~o·, porque 0 programa nao existe em 

2014". Para terminar, questionou o presidente da Junta sabre algumas rubricas do or~amento: " No ponte 

02.02.14 ha uma verba de oito mil e trezentos euros (8.300,00 €) para Estudos, Pareceres, Projetos e 

Consultadoria . Ora, oito mile trezentos euros em Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria e muita coisa 

para tres meses! No ponte 06.02.03.07 existem vinte e quatro mil e duzentos euros (24.200,00€) para 

Processes Judiciais e Extrajudiciais. E estamos a falar de tres meses! No Ponto 6.3.6.01 temos quatro mil e 

quinhentos euros (4.500,00 €) para lmagem e Comunica~ao da freguesia ... Bam, nao sei se vamos vender 

algum edificio! ... E no ponte 07.01.10.01 temos tres mile cem euros (3.100,00 €) para Equipamento Basico, 

mas como este equipamento basico nao tem nenhum desdobramento ... nos gostavamos de perceber 

melhor 0 que e que este equipamento basico representa ."---------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, pediu a palavra para dizer o seguinte: "Em rela~ao a este 

or~amento, a posi~ao da CDU nao se altera em rela~ao aos or~amentos anteriores. Nos nao estavamos 
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representados na antiga assembleia de freguesia da Afurada, mas em rela<;ao a Santa Marinha a nossa 

posi<;ao foi bem clara: foi de oposi<;ao ao or<;amento! Mas o or<;amento agora apresentado e de transi<;ao, 

abrange dois executives. Nos, em prindpio, iremos votar a favor, mas que fique bem clara: nos iremos fazer 

uma forte vigilancia!" E, a terminar, afirmou: " Mas gostariamos de refor<;ar a pergunta que fez o deputado 

Joaquim Viana. Sera que eu percebi bem? No ultimo mes, em plena campanha eleitoral, foram gastos cem 

mil euros (100.000,00 €)? Explique se foi assim, senhor Presidente, porque foi isso que eu percebi."-----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA come<;ou por responder ao deputado Joaquim Viana: "Este documento e de 

facto e um or<;amento, e como e logico nao esta executado; a execu<;ao sera depois reportada no Relatorio 

no Documento de Presta<;ao de Contas. Nao lhe posso precisar, com toda a seriedade e com toda a 

sinceridade, qual e o fndice de execu<;ao deste or<;amento. Ate porque o importante e sabermos qual e o 

valor da execu<;ao de todo o or<;amento do ano de 2013. Essa, sim, parece-me ser a questao de fundo, e 

como compreendera facilmente neste momenta nao estamos em condi<;6es de dar-lhe com precisao essa 

informa<;ao". Depois, dirigindo-se tambem ao deputado Francisco Crista, afirmou: "0 que eu pretendi dizer 

e que ha uma Lei que refere que no periodo de transi<;ao as unicas despesas que podem ser pagas sao as 

correntes. Mas nao foi isso que aconteceu. De facto, foram pagas outras despesas, como comparticipa<;oes 

financeiras a outras institui<;oes, etc. Para mim - e eu assaco a responsabilidade daquilo que vou dizer ao 

cidadao Paulo Lopes e nao ao presidente desta Uniao de Freguesias- aquele procedimento e de duvidosa 

legalidade. E esta interpreta<;ao que eu fa<;o, enquanto jurista. 0 certo e que nesse periodo de transi<;ao, nas 

tres semanas anteriores, o executive de entao gastou quase cem mil euros, nao o podendo fazer. lsto a meu 

ver, clara. Mas ver-se-a, ate porque as contas estao a ser auditadas e dai tambem havera uma conclusao 

clara sabre isso. Alias, esse e um periodo de incidencia sabre o qual pedimos uma explica<;ao minuciosa 

para apuramento de responsabilidades". Dirigindo-se agora diretamente ao deputado Joaquim V iana, 

afirmou: "Nos nao dissemos que houve um refor<;o do Programa Metropolitano de Emergencia Social. Ate 

porque esse programa resulta de uma verba da Area Metropolitana do Porto. Nos acrescentamos uma 

verba de dez mil euros (10.000,00 €) a A<;ao Social para apoio similar, tendo este executive toda a 

legitimidade para o fazer. Relativamente as rubricas a que se referiu o senhor deputado, devo dizer-lhe que 

no ponto 06.02.03.07 esta contemplado o pagamento da primeira tranche de vinte mil euros (20.000,00 €) a 

Pirotecnia Minhota e as mensalidades de novembro e de dezembro, de dais mil euros (2.000,00 €), 

correspondentes as quarenta e oito (48) presta<;6es que vamos pagar ao Iongo do nosso mandata, cada uma 

del as no valor de do is mil euros. 0 ponto 07.01.04.01 refere-se ao pagamento integral da obra da rua 

Augusto Santo, uma divida do anterior executive de Santa Marinha que nos ja liquidamos. 0 ponto 02.02.14 
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tern a ver com o sinal que tivemos que dar para a auditoria e tambem algumas consultadorias, 

nomeadamente a que prestada pelo Dr. Antonio Felizes na area da contabilidade. Quanta ao ponto 

06.03.06.01, tem a ver com o Gabinete de lmagem e Comunicac;ao por nos criado. E uma prestac;ao de 

servic;os para a manutenc;ao da nossa pagina do Facebook, a produc;ao de registos fotograticos, a 

organizac;ao de eventos, etc. Este ponto contempla ainda o pagamento de anuncios publicados nos jornais 

locais aquando das festividades, a nuncio que foram legitimamente contestados pela oposic;ao". -------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para dizer o seguinte: " Eu nao vinha falar nisto mas, o 

senhor Presidente da Junta, na apresentac;ao do orc;amento, citou rubricas que eu nao posso deixar passar 

despercebidas. Porque? Porque o senhor Presidente sabe tao bem como eu que o Programa Metropolitano 

de Emergencia Social foi objeto de um protocolo aprovado em assembleia de freguesia no dia 17 de 

setembro deste ana. 56 depois dele aprovado e que se p6de dar seguimento aos trabalhos. Verificar quem e 

que necessita de apoio, ou nao, e um problema muito complexo. E esse processo tem que ser feito pela 

assistente social, que entretanto foi de ferias. Nos nao podiamos ir buscar outra assistente social. Repito: 

esse protocolo foi assinado e aprovado em assembleia de freguesia, na qual o senhor tambem esteve 

presente, quase em cima do processo eleitoral". E prosseguiu: "Sabre as obras na rua Augusto Santo 

tambem nao era para falar, mas o senhor disse aqui que o anterior executive nao as pagou. E verdade, 

foram OS senhores que as pagaram. Mas com 0 dinheiro que nos deixamos! Ou 0 senhor queria que nos 

pagassemos uma obra que estava inacabada? Temos que ser honestos e corretos naquilo que dizemos". E 

continuou: "Sabre os cem mil euros (100.000,00€) alegadamente gastos por nos ap6s o ato eleitoral, ja foi 

dito neste 6rgao deliberative pelo presidente do anterior executive que foram gastos cinquenta e seis mil 

euros (56.000,00 €). Mas eram verbas que ja estavam devidamente destinadas, eram compromissos 

assumidos. 0 senhor queria ter o gosto de vir aqui dizer novamente que pagaram isto, mais isto e mais 

aquila . Nao! Nos pagamos tudo, nao ficamos a dever um tostao a ninguem. Tivemos o cuidado de ira todos 

as nossos fornecedores verificar o que deviamos e pagamos. Mas mesmo assim ficou muito dinheiro!" E 

dirigiu-se depois ao Tesoureiro Jose Correia da Silva: "0 senhor disse que o processo de venda dos drios eo 

mesmo da venda das maos, dos joelhos e das pernas. Nao, nao e! Os Joelhos, as maos, as pernas, as 

cabec;as de cera entram na verba dos recuperados do cemiterio. Nao e a mesma coisa que estao a fazer 

agora com a venda dos drios. E o Almoc;o do Natal foi diferente, foi. Eu nao estive Ia, mas sei que pelo 

menos numa coisa foi diferente: deu oportunidade as esposas, as namoradas, as companheiras dos 

membros do Executive de tambem irem Ia !" Prosseguindo, acrescentou: " Mas agora vamos ao orc;amento 

que eo que interessa. No meu entender, estamos perante um documento que e dificil de analisar. E e diffcil 

------·-··--··-··-··--·-··-·-·--·--·-·-·-··--··--
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porque? Porque esta a conjugar duas freguesias. Enquanto eu, e mais duas, tres, quatro pessoas, eo senhor 

Presidente e o senhor Raimundo Filipe tambem, sabemos o que se passou em Santa Marinha no mandata 

anterior, as outras pessoas nao sabem. Este or~amento e a continua~ao do anterior, com alguns outros que 

tinham mesmo que introduzir. Ha rubricas novas, porque ha rubricas que contemplavam a freguesia da 

Afurada e nao contemplavam Santa Marinha. Tudo bem, mas e diffcil de entender. Quem e que esta aqui da 

Afurada que saiba dizer o que e que se passou na Junta de Freguesia da Afurada? Relativamente as rubricas 

novas, fa~o uma sugestao: ha uma rubrica que e para despesas ou receitas da Secretaria da Junta, ha outra 

para a Secretaria do Cemiterio, tambem ha outra para a Secretaria da Delega~ao . E porque nao introduzir 

uma rubrica nova, com receitas e despesas, da Secretaria da Afurada? Acho que era pertinente. Agora 

vamos aos saldos. 0 saldo de gerencia que esta neste documento em trinta de setembro, portanto um dia 

ap6s as elei~6es, quando Santa Marinha fechou as suas contas e as mandou para o Tribunal de Contas, o 

saldo era de cento e setenta e quatro mil, quinhentos e catorze euros (174.514,00€) . Ora, este documento 

so tem cento e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco euros (130.635,00€). Ha uma diferen~a de quarenta e 

quatro mil euros (44.000,00€), a volta disso. Eu sei de onde e que sao esses quarenta e quatro mil euros 

(44.000,00€), mas estamo-nos a enganar a nos pr6prios outra vez... Vao-nos dizer que era o saldo negativo 

da Freguesia de Sao Pedro da Afurada. Mas nao era so isso. Porque entregaram-nos, quando estivemos a 

discutir a dfvida da Afurada, um documento em que a dfvida atingia os cerca de duzentos mil euros 

(200.000,00€). Portanto, eu acho que este documento, no meu entender muito ambicioso, podia ser mais 

ambicioso, se tivesse Ia mais quarenta e quatro mil euros (44.000,00 €), porque e o valor que foi para o 

Tribunal de Contas no fecho das contas em 30 de setembro. Em rela~ao as receitas que estao no or~amento, 

os senhores tem previsto oitenta mil euros (80.000,00€) de transferencias da Camara. Eu julgo que isso sera 

duodecimos da Camara. Mas so tres meses de duodecimos de Santa Marinha eram ha volta de sessenta mil 

euros (60.000,00€), a que acrescem os da Afurada, que nao sei quanta e. Portanto, com mais os cinquenta e 

oito mil euros (58.000,000€) que ficaram cativos na Camara, que seriam transferidos a longo-medio prazo, 

ou se calhar ate ja foram transferidos alguns para Santa Marinha, dava a volta de cento e trinta ou cento e 

quarenta mil euros (130.000,00€) I (140.000,00€). Portanto, os oitenta mil euros (80.000,00€) que estao na 

receita no vosso or~amento, acho pouco. Enfim, mas nos nao temos documentos na nossa mao para tentar 

fazer uma compara~ao de valores". A terminar, afirmou: " Ha pouco, houve um colega deputado, o senhor 

Amflcar Araujo, que questionou o Executivo par causa da Comissao de Venda de Sen has no valor de dais mil 

euros (2.000,00€). 0 Executivo nao respondeu, mas eu posso responder. Esses dais mil euros, alias 

1.960,00€ para ser mais preciso, refere-se a uma verba que a Camara deve- tambem estara nos cinquenta 

---·---------------··----------------------------------------------
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e oito mil euros (58.000,00€) - e esta cativa na Camara, referente ao ana dais mil e dez (2010) . Outra 

rubrica que me deixa muitas duvidas, e eu gostava que me esclarecessem, e a referente ao Protocolo de 

Cooperac;ao com o Institute de Emprego, no valor de trinta e um mil e quinhentos euros (31.500,00€) . Ora, 

o unico protocolo que eu tenho conhecimento e o senhor tambem, porque estava Ia, foi o protocolo que 

assinamos com o Institute de Emprego para a apresentac;ao quinzenal dos desempregados, e esse protocolo 

ronda os doze mil euros (12.000,00€) . Portanto a verba de trinta e um mile quinhentos euros (31.500,00€) 

nao deve ser relativa ao Protocolo de Cooperac;ao. Podera ser referente ao Programa de Ocupac;ao de 

Carenciados, mas nao diz respeito a Santa Marinha, podera ser da Afurada. Par isso e que eu estou aqui a 

questionar tudo isto. Nao temos documentos na nossa mao que suportem estas despesas, nao temos 

conhecimento. Portanto senhor Presidente, aguardo serenamente que me de algumas explicac;oes para que 

eu pass a vota r documento em consciencia". ---------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, reagindo a intervenc;ao do deputado Jose Costa, afirmou: "A minha resposta e 

esta: atendendo a esse coment<hio que eu proprio e o meu executive consideramos despropositado e no 

mini mo i nfe I iz, nao I he va mos responder a n ad a."-------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, comec;ou por afirmar: " Em relac;ao ao orc;amento, n6s tfnhamos 

varias questoes para colocar, mas algumas delas ja foram expostas pelo deputado Joaquim Viana. Nao 

todas, mas algumas. Ha uma que ele nao referiu e que gostariamos de vir esclarecida. Tem a ver com esta 

verba de doze mil euros (12.000,00€) para mesas de voto. lsto e mesmo assim? Esta bem? De qualquer 

forma, n6s, Partido Socialista, iremos votar favoravelmente este orc;amento". E continuou: "N6s queremos 

tecer algumas considerac;oes sabre as intervenc;oes dos senhores deputados do PSD e do CDS, que nos 

deixaram um bocado confuses. 0 nosso colega Amilcar Araujo, do PSD, apelou, e eu subscrevo, a uma maior 

lisura de processes, respondendo e pondo as questoes frontalmente ao Executive. Mas isso nao se 

compagina com documentos como este que puseram a circular pela freguesia. E que, ainda por cima, nao 

sabemos muito bem o que isto representa, porque, inclusivamente, assinam como 'o Executive da Ex-Junta'. 

Deveria estar- e permitam-me essa correc;ao- 'o Ex-Executive da Ex-Junta', porque a Junta ja e outra e os 

senhores ja nao sao Executive, perderam! E quando 0 senhor Jose Costa diz que pagaram tudo. E mentira, 

nao pagaram. A vossa familia politica deixou dfvidas em tudo quanta e sftio. N6s estamos todos cheios de 

dfvidas: e a Camara, e a Junta da Afurada e, par tabela, Santa Marinha. 0 senhor s6 esta a responder por 

Santa Marinha mas esquece-se que estiveram todos juntos. N6s vamos todos sofrer porque, como Uniao de 

Freguesias, temos que herdar tudo. Eu se herdar uma dfvida do meu pai, posso herdar um bem mas 

tambem herdo a dfvida, percebe? 0 dinheiro que OS senhores deixaram e tambem para pagar as dfvidas da 

---- -- -------------------------------------------------------------------------------------------------

30 de dezembro de 2013 I pag. - 24 -

LIVRO DE ATA S DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA M ARIN HA E S . P EDRO DA AFURADA 

QUADRIENIO 2013/ 2017 



--i~ ..... _, 
t• t J I• 

santamarinha sa oped roafurada 

vossa familia politica. E aquila que os senhores deixaram, se foi bem ou mal e muito discutiveL 0 Salazar 

tambem deixou dinheiro, mas deixou o pais sem industria e ... Enfim, nao vamos estar aqui a dissertar sabre 

isso. Por outro lado, o senhor Jose Costa disse que este Executivo poderia ser mais ambicioso. Deixemo-nos 

de demagogias. Como e que pode ser mais ambicioso, se temos que pagar dividas? E para alem das dividas 

herdadas, estamos a ter cortes: e do Governo Central, e da Camara Municipal! Nos estamos a ser 

contemplados com esses 'premios' diariamente. Os senhores deviam era ter a sensatez, e aqui e que a 

palavra sensatez faz sentido, de nao andar com estes documentos por ai. lsso e que e lamentavel! Os 

senhores sentem-se mal em colocar aqui as questoes? Nao ha liberdade para porem aqui as questoes? Tem 

toda a liberdade de o fazer na rua, como qualquer grupo de cidadaos, mas como partidos politicos digamos 

que isto nao e sensato. Fazer um comunicado a dizer: 'Nos fizemos isto, nos fizemos aquila' ... Entao, OS 

senhores tem a necessidade de fazer isto? As pessoas sabem muito bem o voces fizeram. Tanto sabem que 

os senhores perderam as elei~oes! " A terminar, afirmou: "Respondendo ao senhor deputado Amflcar 

Araujo, eu apelava a que nao recorressemos tanto ao ajuste de contas. Paremos com isso, temos aqui um 

or~amento que era bom que discutissemos. E, em vez disso, estamos a discutir o passado. E ajuste de 

contas para tras, ajuste de contas para a frente. 0 que esta feito esta feito, o que nao fizeram ja nao podem 

fazer, porque perderam. Portanto, vamos parar com isto. Ha sensatez ou nao ha sensatez?"--------------------

- 0 DEPUTADO AMrLCAR ARAUJO, do PSD, pediu a palavra para responder ao deputado Agostinho Viana: 

"Sensatez tem que ser para os dais Iadas. Estamos a discutir o or~amento eo senhor trouxe um documento, 

nao sei de onde ... foi o Senhor que o trouxe e vem apelar a sensatez. Ou~a, senhor Agostinho, quem veio 

incendiar foi o senhor, o senhor e que trouxe para aqui esse documento e introduziu-o num ponto da 

ordem de trabalhos que nao eo correto. Porque e que o senhor nao o fez no periodo de antes da ordem do 

dia? AI, sim, e que o senhor devia ter metido falado sabre esse documento. Nao tenho medo de 

documentos absolutamente nenhuns. Ha uma coisa que eu vou dizer ao senhor: pese embora seja 

conotado como oposi~ao, eu fui eleito para defender os interesses dos fregueses das freguesias de Santa 

Marinha e de Sao Pedro da Afurada e e isso que farei nestes quatro anos se Deus quiser."----- ------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, voltou a usar da palavra para afirmar: " Eu ja coloquei algumas 

questoes sabre este or~amento, os esclarecimentos foram razoavelmente bans, o grafico permite ver com 

clareza os numeros, mas de facto o or~amento padece de uma enfermidade: nao houve comissao 

liquidataria e nao havendo comissao liquidataria nao se sabe quais sao as contas do A e as contas do B. Nos 

nao podemos saber com precisao, por exemplo, quais as verbas ali alocadas que ja foram pagas, ja entraram 

em execu~ao; estou a falar da verba que honra o compromisso da divida da ex-Freguesia da Afurada. E 

------------------------- ---------------- ---------
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portanto, nessa conformidade, percebendo que tern que ser aprovado hoje, de Ia para onde der, enquanto 

nao estamos no dia t rinta e um, que e para nao acabar o ana, o Bloco de Esquerda vai abster-se".---------------

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, par anuencia do presidente da assembleia e em resposta ao deputado 

Agostinho V iana a questao relativa ao pagamento das mesas de voto das ultimas elei~oes autarquicas, 

afirmou: "Esta e uma previsao relativamente para pagamento das pessoas que estiveram na mesa de voto, 

cujo cheque ja se foi buscar a Camara Municipal. E no principia do a no come~a-se a fazer o pagamento, cujo 

va Ia r confe re exatam e nte com a previsao o r~a menta I."------------------------------------------------- -------------------

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE, par anuencia do presidente da assembleia e em resposta ao deputado 

Joaquim V iana a questao relativa a pouca clareza do or~amento, afirmou: "Compreendendo as suas 

preocupa~oes . De facto, nao tendo acesso aos documentos completos e dificil ajuizar este or~amento, mas 

trata-se de um or~amento, de uma previsao. Nos temos plena confian~a nele, que ele espelha de facto 

aquila as verbas que existiam, mas esse e o nosso dever enquanto Executivo. Procuraremos, com a pessoa 

que presta assessoria nesta area, que o documento de presta~ao de contas seja apresentado de maneira a 

que todos tenhamos as melhores condi~oes para proceder a sua analise. Acho que e o minima que 

podemos fazer em nome da tra nsparencia ." -- - --------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais nenhuma inscri~ao para usa da palavra, colocou a 
vota~ao o Or~amento relative ao periodo de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, tendo sido o 

mesmo aprovado por maioria, com as seguintes votos: -------------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORAVEIS DO PS (8) E DA CDU (2) = 10 

VOTOS CONTRA DO PSD (3) E DO CDS (2) = 5 

ABSTENI;AO DO BLOCO DE ESQUERDA (1) = 1 

3 . 2 APRECIA<;AO DE INFORMA<;AO ESCRITA DO PRESIDENT E DO EXECUT I VO 

DA JUNTA DE FREGUESIA DAUN I AO DAS FREGUESIAS DE 

SANTA MARINHA E SAO PE DRO DA A F URADA 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de passar a palavra aos membros da assembleia, perguntou ao 

senhor Presidente da Junta se pretendia fazer uma apresenta~ao previa a sua l nforma~ao Escrita, tendo este 

optado par nao faze- lo, alegando que o documento na posse da assembleia ilustra a principa l atividade da 

Junta e as suas decisoes mais relevantes. - ---------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, pediu a palavra para questionar o presidente da Junta sabre as 

duas questoes focadas nos pontos quatro (4) e oito (8) do documento em aprecia~ao: " No primeiro ponto, 

ja percebemos que, ultrapassando a questao tecnica de um grau de execu~ao de quinze par cento (15%) e 
-------·-------·--·---·------·----
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de um grau de execw;:ao superior a noventa por cento (90%), mas aquilo que o BE gostaria de saber e neste 

momenta, em finais de dois mil e treze (2013), a percentagem que pode estar alocada neste Programa de 

Emergencia Social. Quanta ao ponto oito (8), onde o senhor Presidente refere uma reuniao com todos os 

arrendatarios dos armazens de aprestos da Afurada, n6s gostarfamos de saber mais pormenores sobre esta 

reuniao: 0 que e que ficou definido sobre rendas, pagamentos de contadores, de taxas de agua, luz, se e 

que isso foi abordado, se vai haver aumentos. Ou seja, gostavamos de saber se ha algum consenso, se 

ch ega ram a a lgu m a con cl usa o, se h a pro po sta s posit iva s." -------- ------------------------------------------ ------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, usou da palavra para afirmar: "Antes de mais, quero dizer que a CDU 

considera este documento muito melhor do que os apresentados pelos anteriores Executives, pelo que dou 

desde ja os meus parabens. Relativamente ao ponto relativo a Comissao Social de Freguesia gostaria de 

saber que institui~oes e que estao a participar nesta iniciativa. Relativamente a Oferta de Brinquedos e ao 

Almo~o de natal, sendo estes pontos muito sensfveis, gostava de dizer que valorizamos estas iniciativas, s6 

que achamos que nao e um almo~o que tira a solidao aos idosos, nem e um brinquedo que da escola 

melhor as crian~as ou lhe da melhores condi~oes para o que quer que seja." ---------------------------- ---------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA come~ou por se dirigir ao deputado Joaquim V iana, afirmando: "0 Programa 

Metropolitano de Emergencia Social esta neste momenta totalmente concretizado, o que significa um 

grande orgulho para este Executivo. Alias, a nossa Uniao de Freguesias foi referenciada muito recentemente 

como exemplo pelo senhor Presidente da Ci3mara numa reuniao em estavam presentes praticamente todos 

os Vereadores e todos os Presidentes de Junta. Relativamente a reuniao com os arrendatarios dos armazens 

de aprestos, quem esteve presente foi o meu Representante Legal, porque no mesmo dia e a mesma hora 

estive numa reuniao na Camara Municipal. Mas a principal razao dessa iniciativa foi auscultar os pescadores. 

Porque este e um assunto muito sensfvel. E a nossa principal missao e respeitar as pessoas, mas tambem os 

compromissos. E cada um tera que assumir os seus compromissos. Ha contratos para respeitar e se houver 

utiliza~oes indevidas dos armazens, naturalmente que agiremos. E algo que, como ja aqui foi referido, 

iremos apurar. Nao vamos generalizar, porque, daquilo que nos chega como informa~ao, havera boas 

utiliza~oes e utiliza~oes abusivas, naturalmente prejudicando o erario publico e a contabilidade desta Uniao 

de Freguesia". Dirigindo-se depois a deputada Ana Sousa, afirmou: "Primeiro agradecer-lhe o registo que 

fez, garantindo-lhe que procuraremos melhorar ainda mais a nossa presta~ao ao Iongo do mandata, 

nomeadamente no que respeita a lnforma~ao que e facultada aos senhores Deputados. Depois quero dizer

lhe que a Comissao Social de Freguesia realizou uma primeira reuniao, que n6s apelidamos como reuniao 

zero, na qual estiveram presentes tres representantes da Camara Municipal, dois elementos da Polfcia de 
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Seguran~a Publica, uma representa~ao do Centro de Saude de Barao do Corvo, varios elementos da Cruz 

Vermelha, inumeras IPSS e coletividades de am bas as freguesias. Alargamos a Comissao Social de Freguesia 

porque queremos de facto criar uma verdadeira rede social. Nos vamos abra~ar este projeto com todas as 

nossas for~as, com todas as nossas energias, para podermos responder as questoes que aqui nos colocou. E 

estou certo que saberemos atacar as enormes dificuldades que recaem sobretudo sabre os mais 

vulneraveis. Queremos estar atentos a todas as realidades para podermos, atraves das nossas decisoes, 

minorar as dificuldades das pessoas. Esse e, alias, o objetivo central da nossa missao". ---------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, usou da palavra para fazer o seguinte pedido ao presidente da 

Junta: "A medida que sejam realizadas as reunioes com os arrendatarios dos Armazens dos Aprestos dos 

pescadores da Afurada, pe~o-lhe que forne~a a todos os membros desta assembleia o resultado dessas 

reunioes, bern como os motives que as originaram. Par outro !ado gostaria que tivessemos acesso aos 

contratos que foram assinados entre os arrendatarios, a antiga Junta de Freguesia da Afurada e o anterior 

executive da Camara Municipal, para podermos comparar o que de born e de errado foi feito anteriormente 

eo que vai ser feito agora para melhorar os Armazens dos Aprestos". ------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Adelino Araujo, afirmou: " Eu compreendo o alcance 

das suas palavras, mas permita-me que lhe diga que me parece urn tanto ou quanta inviavel o que me pede. 

E sabe perfeitamente que pode ter acesso a documenta~ao que entender, pode requere-la atraves dos 

mecanismos que a lei lhe permite. Mas conceder-lhe documenta~ao relativa a nossa atividade, a nossa 

a~ao, seria porventura transportar o 6rgao executive para o 6rgao deliberative. E cada urn detem a sua 

autonomia e as suas competencias, que estao alias descritas na legisla~ao vigente. Podemos, e devemos, 

em qualquer momenta esclarecer os senhores Deputados sabre qualquer duvida, porque as nossas a~oes 

sao do dominio publico. No caso concreto desta reuniao com os arrendatarios dos Armazens dos Aprestos, 

que compareceram em grande numero, o objetivo foi ausculta-los nesta primeira fase. Vai haver uma 

segunda fase de negocia~ao e de verifica~ao das verdadeiras condi~oes de utiliza~ao dos armazens e depois, 

muito natura I mente, o Executive tom a ra as decisoes adeq uadas". ---------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais nenhuma inscri~ao para usa da palavra, colocou a 

vota~ao as seguintes propostas apresentadas a mesa da assembleia: ---------------------------------------------------

GRUPO PARLAMENTAR DO BE ·- I 
Anexo D - 30.12.2013 - PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO DE OBRAS DE I APROVADA POR UNANIMIDADE j' 

' REABILITA<;AO DO PORTO DE PESCA DE SAO PEDRO DA AFURADA 
-------------- - ---- - --------------------- --- --- ------------ - ------------------ ------ .J 
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santamarinha sa oped roafurada 

Anexo E - 30.12.2013 - PROPOSTA DE RECOMENDA~AO DE 

ALARGAMENTO DO MINI-BUS PARA LIGA~AO DE TRES LUGARES DO 

CENTRO HISTORICO A CAMARA MUNICIPAL DE GAIA 

Anexo F - 30.12.2013 - MO~AO DE SOLIDARIEDADE COM OS 

PROFESSORES E SAUDA~AO POR VITORIA ALCAN~ADA PELA PROVIDENCIA 

CAUTELAR INTERPOSTA NO SENTIDO DA SUSPENSAO DA PROVA DE 

AVALIA~AO DOS DOCENTES 

GRUPO PARLAMENTAR DO PS 

Anexo G - 30.12.2013 - VOTO DE PESAR PELA MORTE DO DR. ALBINO 

AROSO 

Anexo H -30.12.2013 - MO~AO DE PROTESTO PELO ESTADO DE 

DEGRADA~AO DA FABRICA DE CERAMICA DAS DEVESAS E PELO ATRASO NO 

PROCESSO DA SUA CLASSIFICA~AO 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

APROVADA POR MAIORIA 

VOTOS FAVORAVEIS: 

PS (8), CDU (2) e BE (1) = 11 

VOTOS CONTRA: 

PSD (3) e CDS (2) = 5 

APROVADO POR UNANIMIDADE 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu a palavra para solicitar aos Grupos Parlamentares que, querendo e 

podendo, exen;:am o seu direito de oposi~ao com contributes, sugestoes, propostas para o Plano de 

Atividades e Or~amento. 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e quarenta minutos, deu por encerrada a 

reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi entretanto aprovada por unanimidade, 

que depois de lida foi aprovada por maioria, em reuniao realizada a 13 de fevereiro de 2015, e 

d evi dam ente a rq u iva da. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

k(N29,~~ 
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 PRIMEIR SECRETARicr~. A SSEMBLE lADE FREGUESIA 0 SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA 

(AUGUSTO JOSE CO~AO SOARES) 

--------- --------------------------- ----------------------------------------------------
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE ~ 

SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA ~~~ 

VIla Nova de Gala 

Pagina 1/4 

MINUTA DA ATA 

SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

30 DEZEMBRO 2013 

DEPUTADOS PRESENTES: (PS} - Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto Cacheira, Maria 

Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana, Joana Raquel 

Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Concei~ao Soares; (PSD) -

Alberto Amilcar Moreira de Araujo, Jose Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; 

(CDS/PP) - Maria da Assun~ao dos Santos Carvalho e Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de 

Oliveira; (CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa; (BE) -

Joaq u i m Manuel Peres Viana. ------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente da Mesa da Assembleia- SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS. ----------

SECRETARIOU A REUNIAO: 0 1.2 e 2.2 Secretaries da Mesa da Assembleia - respetivamente, AUGUSTO 

JOSE CONCEI~AO SOARES e JOANA RAQUEl MARTINS CARVALHO.---------------------------------------------------

DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES: - Presidente: Manuel Paulo Jesus lopes; 

Tesoureiro: Jose Correia da Silva; Vogais: Rita Isabel Azevedo Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, 

Mario Vicente Sousa Silva Reis e luis Gonzaga Araujo de Magalhaes. 

HORA DE ABERTURA: 21 H 10 

HORA DE ENCERRAMENTO: 00 H 40 
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- ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------- -------------------------------------------------------- -- ------------

1. INTERVENCAO DO PUBLICO 

INTERVIERAM OS SEGUINTES CIDADAOS: 

NOME ASSUNTO 

1. DIONfSIO RODRIGUES LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ALVES CORREIA 

2. FATIMA SARAMAGO PEDIDO DE APOIO DE ARRANJO DE TELHADO DE SUA CASA 

3. EDUARDO GOMES INSTALAC::AO DE CASAS DE BANHO PUBLICAS NA AFURADA E ATIVAc;AO 

DAS LUZES DAARVORE DE NATAL 

4. JORGE ALMEIDA NOVAS INSTALAC::OES DO CCR DO LUGAR DE GAIA, DfVIDA DA ANTIGA J.F. 

AFURADA E APOIO A BANDA DE COIMBROES 

0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA As QUESTOES SUSCITADAS PELOS CIDADAOS ATRAS REFERIDOS, ATRAVES DO 

PRES I DENTE DA JUNTA, DO TESOUREIRO E DOS VOGAIS: MARIO REIS, LUfS GONZAGA E RITA ROLA. ---------------------

2. PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. 

2.1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA. 

0 Presidente da Assembleia procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia. -------------------

2.2 OUTROS ASSUNTOS, conforme o n.Q 1 do Art.Q 24.Q do Regimento. 

FORAM APRESENTADOS, DISCUTIDOS E VOTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

APRESENTANTE DOCUMENTO VOTAtAO 

GRUPO PARLAMENTAR MO~AO DE SOLIDARIEDADE COM OS APROVADA POR MAIORIA 

DO BLOCO DE ESQUERDA PROFESSORES E SAUDA~AO POR VITO RIA VOTOS FAVOAAVEIS: 

ALCAN~ADA PELA PROVIDENCIA CAUTELAR PS (8), CDU (2) e BE (1) = 11 

INTERPOSTA NO SENTIDO DA SUSPENSAO DA 
VOTOS CONTRA: 

PROVA DE AVALIA~AO DOS DOCENTES 
PSD (3) e CDS (2) = S 

GRUPO PARLAMENTAR PROPOSTA DE RECOMENDA~O DE OBRAS DE APROVADA POR UNANIMIDADE 

DO BLOCO DE ESQUERDA REABILITAf;AO DO PORTO DE PESCA DE SAO 

PEDRO DA AFURADA 

GRUPO PARLAMENTAR PROPOSTA DE RECOMENDA~O DE APROVADA POR UNANIMIDADE 

DO BLOCO DE ESQUERDA ALARGAMENTO DO MINI-BUS PARA LIGA~O DE 

TRES LUG ARES DO CENTRO HISTORICO A 

CAMARA MUNICIPAL DE GAIA 
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GRUPO PARLAMENTAR VOTO DE PESAR PELA MORTE DO DR. ALBINO APROVADO POR UNANIMIDADE 

DO PARTIDO SOCIALIST A AROSO 

GRUPO PARLAMENTAR MO~O DE PROTESTO PELO EST ADO DE APROVADA POR UNANIMIDADE 

DO PARTIDO SOCIALIST A DEGRADAc;.Ao DA FABRICA DE CERAMICA DAS 

DEVESAS E PELO ATRASO NO PROCESSO DA SUA 

CLASSIFICAc;.Ao 

AINDA NESTE PONTO, DO PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, USARAM DA PALAVRA OS DEPUTADOS JOSE 

CACHEIRA, FRANCISCO CRISTA, AMfLCAR ARAUJO, ANA SOUSA, ADELINO ARAUJO E ARTUR OLIVEIRA, QUE 

QUESTIONARAM 0 PRESIDENT£ DA JUNTA SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS, AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA. --

3. PERIODO DA ORDEM DO DIA. 

3.1 DISCUSSAO E VOTA~O DO OR~AMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE 

DEZEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONARAM 0 PRESIDENT£ DA JUNTA OS SEGUINTES DEPUTADOS: JOAQUIM VIANA, do Bloco de Esquerda; 

FRANCISCO CRISTA, da CDU; JOSE COSTA, do PSD; AGOSTINHO VIANA, do PS; e AMfLCAR ARAUJO, do PSD, AOS 

QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA. -----------------------------------------------------------------------------

DEPOIS DE DISCUTIDO, 0 OR~AMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 

DE 2013 FOI COLOCADO A VOTA~O TENDO SIDO APROVADO POR MAIORIA. ---------------------------

VOTOS FAVOAAVEIS DO PS (8) E DA CDU (2) = 10 

VOTOS CONTRA DO PSD (3) E DO CDS (2) = S 

ABSTENc;AO DO BLOCO DE ESQUERDA (1) = 1 

3.2 APRECIA~O DE INFORMA~O ESCRITA DO PRESIDENTE DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DA 

UN lAO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA 

REGISTARAM-SE AS SEGUINTES INTERVENCOES: 

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

GRUPO PARLAMENTAR NOME DO DEPUTADO 

BLOCO DE ESQUERDA JOAQUIM VIANA 

CDU ANA SOUSA 

PS ADELINO ARAUJO 

EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

CARGO NOME 

PRESIDENT£ MANUEL PAULO LOPES 
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E nada mais havendo a tratar, quando eram 00 horas e 40 minutes, o Senhor Presidente da Assembleia 

C:Wclarou encerrada a reuniao, da qual se elaborou a presente Minuta, que depois de lida foi aprovada por 

~ A; o [?. 1\ \J \H\~~~) , nos termos da legisla~ao em vigore do Regimento da Assembleia de 

Freguesia aprovadR a 13/12/2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------

E eu, (\_; ~ v '"'"' '0 \ o >-~ ~()A~.·~ .c 'jy1 r ') (AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES), 1.2 Secreta rio da Mesa 
\ 

da Assembleia de Freguesia, a redigi. -------------------------------------------------------------------------------------------

SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS 

0 1.2 Secretario da Assembleia de Freguesia 

~~ 
AUGU~«;AO SOARES 

0 V~ Secretario da Assembleia de Freguesia 

::t()llaCb.a.if7b 
JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO 
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE ~ 

SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA t•k~ 

VIla Nova de Gaia ~ 

SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

30 DEZEMBRO 2013 

CORRESPONDENCIA RECEBIDA 

1/1 

REMETENTE DATA ASS UNTO 
JOSE MANUEL NETO CACHEIRA 09/12/2013 SOLICITA(.AO DE REQUERIMENTO DE 

DISPENSA DE SERVI(.O PARA PARTICIPA(.AO 

EM ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. 

SALVADOR SANTOS PEREIRA 11/12/2013 ENVIO DE CARTAO DE CIDADAO E NIB. 

CENTRO DEMOCRATICO D'INSTRU(.AO 13/12/2013 CONVITE DIRIGIDO AO PRESIDENTE DA 

LATINO COELHO ASSEMBLEIA DE FREGUESIA PARA SESSAO 

SOLENE NO DIA 14/12/2013, PELAS 21H30. 

JOAQUIM DE MAGALHAES LEITE 13/12/2013 PEDIDO DE SUSPENSAO DE MANDATO PELO 

PERfODO DE 365 DIAS, POR MOTIVO DE 

COMPROMISSOS DE ORDEM PARTICULAR. 

MARIA DE ASSUN(.AO DOS SANTOS 18/12/2013 ENVIO DE FICHA INDIVIDUAL DE MEMBRO DA 

CARVALHO ASSEMBLEIA DE FREGUESIA E COPIA DE Bl E 

NIF. 
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE ~ 
SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA ~~~j 

Vila Nova de Gaia ~ 

SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

30 DEZEMBRO 2013 

CORRESPONDENCIA EXPEDIDA 

1/2 

DEST/NATAR/0 DATA ASS UNTO 
EMBAIXADA DA REPUBLICA DA AFRICA DO 09/12/2013 ENVIO DEVOTO DE PESAR 
SUL (EMBAIXADORA KEITUMETSE MATTHEWS) PELO FALECIMENTO DE NELSON MANDELA 

GRUPO PARLAMENTAR DO PSD 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

GRUPO PARLAMENTAR DO PS 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

GRUPO PARLAMENTAR DO CDS-PP 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 
GRUPO PARLAMENTAR DO PEV 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

GRUPO PARLAMENTAR DO BE 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
(PROF. DR. ANfBAL CAVACO SILVA) 

PRESIDENTE DA ASSEMBELIA DA REPUBLICA 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
(DRA. MARIA ASSUN<;:AO ESTEVES) 

PRIMEIRO-MINISTRO DO GOVER NO DE 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
PORTUGAL (DR. PEDRO PASSOS COELHO) 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 09/12/2013 ENVIO DEVOTO MO<;:AO DE REPUDIO 
V. N. DE GAIA (DR. ALBINO DE ALMEIDA) 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 09/12/2013 ENVIO DE MO<;:AO 

UNIAO DAS FREGUESIAS DE ST~ MARINHA E (RECOMENDA<;:AO PARA INSCRI<;:AO NA ANAFRE) 

S. PEDRO AFURADA (DR. PAULO LOPES) 

PRIMEIRO-MINISTRO DO GOVERNO DE 09/12/2013 ENVIO DEVOTO DE PROTESTO 

PORTUGAL (DR. PEDRO PASSOS COELHO) (MAJORA<;:OES As FREGUESIAS AGREGADAS) 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 09/12/2013 ENVIO DE MO<;:AO 

(PROF. DR. ANfBAL CAVACO SILVA) (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 
EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

PRIMEIRO-MINISTRO DO GOVERNO DE 09/12/2013 ENVIO DE MO<;:AO 

PORTUGAL (DR. PEDRO PASSOS COELHO) (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 
EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

MINISTRA DO ESTADO E DAS FINAN<;:AS 09/12/2013 ENVIO DE MO<;:AO 

(DRA. MARIA LUfS ALBUQUERQUE (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 
ESTADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

GRUPO PARLAMENTAR DO PSD 09/12/2013 ENVIO DE MO<;:AO 

NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 
EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

GRUPO PARLAMENTAR DO PS 09/12/2013 ENVIO DE MO<;:AO 

NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 
EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 
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Vila Nova de Gala 

212 
GRUPO PARLAMENTAR DO CDS-PP 0911212013 ENVIO DE MO<;:AO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 

EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP 0911212013 ENVIO DE MO<;:AO 
NA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 

EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

GRUPO PARLAMENTAR DO PEV 0911212013 ENVIO DE MO<;:AO 
NA ASSEMBLE lA DA REPUBLICA (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 

EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

GRUPO PARLAMENTAR DO BE 0911212013 ENVIO DE MO<;:AO 
NA ASSEMBLE lA DA REPUBLICA (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 

EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 0911212013 ENVIO DE MO<;:AO 
V. N. DE GAIA (DR. ALBINO DE ALMEIDA) (TOMADA DE POSI~AO CONTRA 0 OR~AMENTO DE 

EST ADO PARA 2014 E NA DEFESA DO PODER LOCAL) 

EMILIA DIAS 0911212013 ENVIO DE MO<;:AO DE PESAR 
PELO FALECIMENTO DE FERNANDO FREITAS DIAS 

CDU- VILA NOVA DE GAIA 0911212013 ENVIO DE MO<;:AO DE PESAR PELO FALECIMENTO 
DO ANTIGO AUTARCA- FERNANDO FREITAS DIAS 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 0911212013 ENVIO DE (6) PROPOSTAS APROVADAS NA SESSAO 
UNIAO DAS FREGUESIAS DE ST!! MARINHA E EXTRAORDINARIA DE 06.12.2013 
S. PEDRO AFURADA (DR. PAULO LOPES) 

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 0911212013 EDITAL DE CONVOCA<;:AO DA 2" REUNIAO DA 
SESSAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA PARA 1311212013 

INSTITUI<;:OES DA UNIAO DAS FREGUESIAS 1211212013 PEDIDO DE DIVULGA<;:AO DE EDITAL 
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 1611212013 ENVIO DO REGIMENTO DA ASSEMBLE lA DE 
UNIAO DAS FREGUESIAS DE ST!! MARINHA E FREGUESIA APROVADO A 13.12.2013 
S. PEDRO AFURADA (DR. PAULO LOPES) 

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 1611212013 ENVIO DO REGIMENTO DA ASSEMBLE lA DE 
FREGUESIA APROVADO A 13.12.2013 

CAMARA MUNICIPAL DO PORTO 1611212013 REQUERIMENTO PARA DISPENSA AO SERVI<;:O DO 
(DIRE<;:AO MUNICIPAL DE PROTE<;:AO CIVIL, CIDADAO ELEITO- JOSE MANUEL NETO CACHE IRA 
AMBIENTE E SERVI<;:OS URBANOS) - PARA PARTICIPA~AO EM ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 1911212013 COMUNICA<;:AO I EDITAL SOBRE A REALIZA<;:AO DE 
UNIAO DAS FREGUESIAS DE ST!! MARINHA E SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE 
S. PEDRO AFURADA (DR. PAULO LOPES) FREGUESIA NO DIA 30.12.2013 

DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 1911212013 CONVOCATORIA I EDITAL I DOCUMENTOS DE 
SUPORTE PARA A SESSAO ORDINARIA DA 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 3011212013 

INSTITUI<;:OES DA UNIAO DAS FREGUESIAS 2011212013 PEDIDO DE DIVULGA<;:AO DE EDITAL 
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A nexo D - 30 12 Zo 13 

Bloco de Esquerda ~ 
Assembleia de Freguesia da U F de Sta Marinha e S Pedro da Afurada 

Sessao Ordinaria de 30 de Dezembro de 2013 

PROPOSTA 

Considerando: 

A situacyao socioecon6mica dos Pescadores da Afurada, significativamente debilitada 
pelas impossibilidades de safra ditadas pela instabilidade c limat ica e maritima que 
anua lmente ocorrem durante os meses de outono e inverno; 

A precaria s ituacyao de segurancya que o porto de pesca apresenta, colocando em risco , 
quer as garantias de salvaguarda dos danos materiais que possam advir das intemperies, 
quer das vidas de quem vigia e arrisca a segurancya e salvaguarda das embarcacyoes 

0 Bloco de Esquerda propoe a Assembleia de Freguesia da U F de Santa Marinha 
e Sao Pedro da Afurada que recomende ao seu executivo que, junto da Camara 
Municipal, se diligencia as urgentes e necessal"ias obras de reabilita~ao do Porto de 
Pesca de Sao Pedro da Afurada 

Vila ova de Gaia, 30 de dezembro de 2013 

Pelo Bloco de Esquerda 

~~ 
AU£MRLE1A OE Ff'~tf":'u 

Joaquim Manuel Viana 
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Bloco de Esquerda -..;<.. 

Assembleia de Freg uesia da U F de Sta Marinha e S Pedro da Afurada 

Sessao Ordinaria de 30 de Dezembro de 2013 

PROPOSTA 

Considerando: 

A natureza idenlitaria dos aglomerados populacionais que integram e constituem as 
realidades subjacentes a designayao de Centro Hist6rico; 

A diversidade das realidades populacionais agregadas a riqueza patrimonial dos tres 
grandes lugares de identidade patrimonial desta Uniao de Freguesias - Beira-Rio. Lugar 
de Gaia e Afurada; 

A dificuldade de mo bilidade e transporte publico, em particular para as populayoes dos 
dois ultimos aglomerados hist6ricos; 

0 Bloco de Esquerda propoe a Assembleia de Freguesia da U F de Santa Marinha 
e Sao Pedro da Afurada que recomende ao seu executivo que diligencie, junto da 
Camara Municipal, a negocia~ao protocolar para alargamento do Mini Bus para 
liga~;ao dos tres Centros Hist6ricos ate a Camara Municipal 

Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 201 3 

Pelo B loco de Esquerda 

~ 
Joaquim Manuel Viana 
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Bloco de Esquerda ~ 
Assembleia de Freguesia da U F de Sta Marinha e S Pedro da Afurada 

Sessao Ordinaria de 30 de Dezembro de 2013 

MOCAO 

Considerando: 

A pronuncia do Tribunal Administrative e Fiscal do Porto, relativamente a providencia 
cautelar interposta pela Federa9ao Nacional dos Professores no sentido da suspensao da 
prova de avaliac;:ao de capacidades e conhecimentos (PACC) dos docentes; 

A decisao do referido tribunal no sentido ficar o Ministerio da Educa9ao e Ciencia 
impedido de praticar qualquer a9ao que !eve a concretiza9ao da prova. julgando 
procedente a providencia cautelar, e determinando a suspensao da eficacia do despacho 
N° 14293-N20 13 do Ministro da Educac;:ao e Ciencia. e intimando a referida entidade a 
abster-se de praticar qualquer ato conducente a realizac;:ao da prova de avaliac;:ao de 
conhec imentos; 

As consequencias desta decisao, quer para os docentes que nao a realizaram a prova na 
I a Chamada, quer para a realizac;:ao da 23 Chamada da prova; 

0 Bloco de Esquerda propoe a Assembleia de Freguesia da U F de Santa Marinha 
e Sao Pedro da Afurada remeta aos sindicatos representativos dos professores, 
uma afetuosa solidariedade com a sua luta e efusiva sauda~ao a vitoria alcan~ada 
com aquela iniciativa 

Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2013 

Pelo Bloco de Esquerda 

~ 
Joaquim Manuel Viana 
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Grupo Parlamentar da Assembleia de Freguesia 
da Uniiio de Freguesias de 
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

VOTO DE PESAR 

A morte do Dr. ALBINO AROSO representa uma grande perda para o Pafs e em 
particular para a medicina portuguesa. 

ALBINO AROSO foi uma figura hist6rica da saude publica em Portugal e uma 
personalidade fmpar. 

Sera recordado como urn exemplo notavel de medico humanista, foi batizado com o 
incontornavel cliche de "pai do planeamento familiar ", estando na base da legisla~ao 
que foi determinante para alterar o panorama da saude materna e infantil em 
Portugal, sendo urn dos principais responsaveis pela inversao da taxa de mortalidade 
infantil, que passou das piores para uma das melhores do mundo. 

Foi o primeiro medico ginecologista portugues a lutar pelos direitos das mulheres em 
geral e pelo direito a contrace~ao, contra a igreja e os colegas de entao, receitando 
contracetivos numa altura em que tal era proibido, participando ainda de uma forma 
empenhada e ativa no movimento de despenaliza(,;ao e defesa do direito ao aborto. 

Assim, o Partido Socialista propoe a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias 
de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, manifeste o seu profundo pesar pelo seu 
desaparecimento, aprovando o presente Voto de Pesar. 

Vila Nova de Gaia, 30 de Dezembro de 2013. 

P'lo Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

Agostinho Viana 

Se aprovada enviar a respetiva familia; Ordem dos Medicos; Sociedade Portuguesa de 

Senologia; Sociedade Portuguesa de Sexologia Clfnica; lnstituto de Ciencias Biomedicas 

Abel Salazar. 



 

Grupo Parlamentar da Assembleia 
da Uniiio de Freguesias de 
Santa Marinha e Silo Pedro da Afurada 

MO~AO DE PROTESTO 

A Fabrica de Ceramica das Devesas e urn importante patrim6nio arquitet6nico e fabril 
da industria de ceramica, para o Pais, para Vila Nova de Gaia e particularmente para 
Santa Marinha. 

0 seu processo de classifica~ao patrimonial teve inicio em meados da decada de 1980, 
tendo ja transitado por diversos organismos, tais como o IPPC, o IPPAR, o IGESPAR e 
agora a Dire~ao Geral do Patrim6nio e Cultura, nao se vislumbrando ate ao momenta, 
qualquer decisao que impe~a e ponha fim ao atual estado de abandono a que esta 
votada. 

Como resultado da inercia manifestada pelos varios organismos responsaveis pela 
decisao desejada, bern como pelos varios executives autarquicos, assiste-se 
presentemente a sua completa destrui~o, com sinais evidentes de vandaliza~ao e 
ruina, tais como a recente queda de parte da cobertura para a via publica, levando 
inclusivamente ao corte total de transite numa das arterias circundantes, com 
evidente prejuizo para os utilizadores da mesma, nomeadamente transportes publicos 
e turisticos. 

A manter-se a atual situa~ao, ficam comprometidas e levam a destrui~ao total, aquele 
que e urn dos melhores exemplos do patrim6nio industrial em Portugal. 

Assim e porque e importante para a preserva~ao do patrim6nio ceramico, 
designadamente azulejar de Vila Nova de Gaia, a Assembleia de Freguesia da Uniao de 
Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, alerta o atual executive da 
Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, para a necessidade da preserva~ao das 
instala~oes que ainda subsistem, bern como reclama o seu forte empenhamento no 
processo de classifica~ao do patrim6nio da Fabrica de Ceramica das Devesas, 
salvaguardando a hist6ria de uma das atividades mais marcantes desta regiao. 

Vila Nova de Gaia, 30 de Dezembro de 2013. 
ASSntllBA DE Rt!IURta 

P' lo Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

Agostinho Viana 

-~~ 
Se aprovada, enviar as seguintes entidades: Camara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia; Secretario de 

Estado da Cultura; IGESPAR/Dire~ao Geral do Patrim6nio e Cultura; Dire~ao Regional 

de Cultura do Norte; Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica 




