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MINUTA DA ATA 
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SESSAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE fREGUESIA 

20 NOVEMBRO 2 0 1 4 

DEPUTADOS PRESENTES: (PS) - Salvador Pereira dos Santos. Jose Manuel Neto Cacheira, Maria Jose 

Fonseca Pinto Alves. Adelino Jose Moreira de Araujo. Agostinho do Silva Viana. Joana Raquel 

Martins Carvalho. Antonio Julio Santos do Silva Coelho. Augusto Jose Conceic;ao Soares; (PSD) -

Joaquim de Magalhaes Leite. Alberto Amncar Moreira de Araujo. Anabela de Almeida Carric;o. 

Eduardo Jose Moreira Matos. Jose Ferreira do Costa e Rosa Joana do Silva Neto Aires; (CDS/PP) -

Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de Assunc;ao dos Santos Carvalho; 

(CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (BE) - Joaquim Manuel 

Peres Viana. -------------------------------------------

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente do Mesa do Assembleia - SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS. -----

SECRETARIOU A REUNIAO: 0 1.0 e 2.0 Secret6rios do Mesa do Assembleia - respetivamente. 

AUGUSTO JOSE CONCEI<::AO SOARES e JOANA RAQUEL MARTINS CARY ALHO. -------------------

DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES: - Tesoureiro e Substituto Legal do Presidente: Jose 

Correia do Silva; Vogais: Rita Isabel Azevedo Rola. Jose Raimundo Moreira Filipe. Mario Vicente 

Sousa Silva Reis e Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes. -----------------------------

HORA DE ABERTURA: 

HORA DE ENCERRAMENTO: 

-ORDEM DE TRABALHOS-

1. INTERVENCAO DO PUBliCO 

INTERVEIO 0 CIDADAO ABAIXO INDICADO, AO QUAL 0 EXECUTIVO DEU RES POST A DE SEGUIDA: 

NOME 

Alexandre Valente da 
Silva 

edlficio sede 
fregueslo de santo morlnho 

rua canaido des rels. 545 
44~75 vlla r>ova de ga·a 
tel.: 22 374 67 20 fax.: 22 374 67 29 

ASSUNTO 

Questionou o Executivo do Junta sabre o criteria de a tribuic;ao de talhoes 
do Horta Comunit6ria do Quinta do Guizanda. Salientou que se 
candidatou e nao lhe foi atribuido nenhum talhao num universo de mais 
de 100. sem que I he tenha sido comunicado ate hoje os motivos dessa 
decisao. 

treguesla de sao pedro da a furada 

centro c:vico rev. padre jooquim de araujo. s/~ 
44()(}.354 vi! a nova de gaio 
tel.: 22 772 41 17 fax.: 22 781 03 17 

www.sontomorlnhoeoturodo.pt 

assemblela~santomarlnhaeafvraao.pt 
oresidenteossem oleiar..santomarinhaeofurado.ot 
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2. PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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2.1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA. ---------------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA PROCEDEU A LEITURA DO EXPEDIENTE MAIS RELEVANTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. -------

2.2 OUTROS ASSUNTOS, conforme o n.0 1 do art.0 24.0 do Regimento. -------------

NESTE PONTO DO PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. INTERVIERAM OS SEGUINTES DEPUT ADOS. 

AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RES POST A: -------

DEPUTADO 

Jose Carlos 

Costa 

(CDU) 

Amncar Araujo 

(PSD) 

Eduardo Matos 

(PSD) 

Jose Costa 

(PSD) 

Jose Cachelra 

(PS) 

ed!fido sede 
freguesla de santa martnha 

rue candioo des reis, 545 
4400.075 vllo novo de go'o 

INTERVENCAO 

Referiu-se a falta de iluminac;ao no percurso entre a rua Major Palo e a VL8. 
que se arrasta desde outubro. lnsurgiu-se contra a existencia de ratos na 
Quinta dos Castelos. devido ao enorme matagal que invade todo o terrene. 
situac;ao a que urge par cobra. Sublinhou as queixas dos moradores pelos 
constantes a ssaltos ocorridos naquela zona. devido a falta de iluminac;ao e de 
policiamento. Chamou a atenc;ao para uma viatura h6 muito estacionada na 
rua Abilio Azevedo. que importa remover coso se confirme que se encontra em 
situac;ao de abandono. Recordou o estado de rufna da F6brica de Ceramica 
das Devesas e a delapidac;ao do seu patrim6nio. Voltou a referir o seu 
descontentamento pelo condicionamento de transite na rua Candido dos Reis 
e o estado de rufna em que se encontra o quarteirao junto ao Espac;o Ze da 
Micha. lnsurgiu-se contra o enc erramento da farm6cia na Afurada. E 
manifestou-se de novo contra o nao cumprimento do hor6rio das 35 horas nos 
servi<;:os aut6rquicos. 
Questionou a Junta sabre as cantos das Festas de Santa Marinha. E referiu que. 
ap6s um ana de mandata deste Executive. as obras das ruas Augusto Santo e 
dos Oleiros continuam par concluir. reclamando urgencia na sua conclusao. 
Comec;ou par felicitar a Camara pela resoluc;ao de alguns problemas de que 
enfermava a rua Senhor dos Aflitos. v6rias vezes referidos em Assembleia de 
Freguesia. atraves da construc;ao de uma pequena rotunda e do arranjo de 
muro. E manifestou-se contra um parecer favor6vel da Camara que possibilitou 
a instalac;ao de uma farm6cia em Canidelo com o a lvar6 atribufdo para a 
freQuesia da Afurada. 
Referiu-se a justfssima homenagem prestada ao artista a furadense Neca Rafael 
pelo jornal 0 Gaiense. no evento Gaia e Fado. recordando que um anterior 
executive da Camara Municipal. j6 o tinha feito alguns anos antes. tendo na 
altura escrito uns versos de que leu um pequeno excerto. 
Considerou igualmente justa a homenagem agora prestada ao fadista Neca 
Rafael e declarou que tambem esteve presente no evento promovido par um 
anterior Executive da Camara Municipal a que aludiu o deputado Jose Costa. 
a quem felicitou pelos bonitos versos que fez em memoria daquele artista 
afuradense. De seguida referiu-se a frequente ausencia de medicos na 
extensao de saude da Afurada e recordou que o governo pretende fechar 
servic;os de saude do conc elho. tendo a Camara j6 tornado publico que se 
opor6 ao enc erramento do posto da Afurada. 

treguesla de sao pedro da aturada 

centro civico rev. pod•e jooq.;·m de oroujo. sfn 
4400-354 vile novo de goio 

www.santamarfnhaeaturada pi 

assemb.eio1isonlomo,.lnhoeafvrodo.ot 
presidenteassemoteia/q.sontoma'lnhaeofurodo.pt 

tel.: 22 374 67 20 fa •. : 22 374 67 29 tel.: 22 772 41 17fo<.: 22 781 03 '7 
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DEPUTADO INTERVEN!;AO 

Joaquim Viana Monifestou estronhezo pelo olegodo porecer emitido pelo Camara Municipal 

(BE) 
que veio a permitir a tronsferencio do olvor6 do form6cio do Afurodo para 
Conidelo, pelo que ir6 averiguor a situa~ao . A indo no que respeita 00 
encerramento do form6cia do Afurada, questionou o executivo sobre o 
acordo que o Presidente do Junta disse estor a negocior com a INFARMED no 
sentido de crior um servi~o de proximidade para venda ao domicflio de 
produtos formaceuticos. 

Francisco Crista Disse ser muito preocupante o possivel fecho do extensao de saude do 

(CDU) 
Afurodo. Refor~ou a importancio do resolu~ao do coso do farm6cia do 
Afurada. E, no que respeita as contas das Festas do Freguesia, afirmou ser 
necess6rio acabar de vez com a promiscuidade entre as Comissoes de Festas 
e a Junta, como acontecia no passado recente. 

Adelino Araujo Afirmou que a existir um parecer do Camara Municipal de Gaia favor6vel 6 

(PS) 
transferencia do alvor6 do farm6cia do Afuroda para Canidelo, essa decisao 
ter6 sido do responsabilidade do anterior executivo camar6rio. E manifestou a 
sua preocupa~ao pelo encerramento do extensao de saude do Afurada, uma 
vez que o Governo quer 6 viva for~a reduzir o numero de postos de saude em 
todo o pais. 

Artur Oliveira Recordou que o Presidente do Junta comprometeu-se publicamente a fazer 

(CDS) 
tudo para impedir o encerramento do extensao de saude do Afurodo, opesor 
de todos os problemas que sao conhecidos. 

3. PERlODO DA ORDEM DO DIA 

3.1. REVOGA<;AO E CONSEQUENTE ANULA<;AO DA DELIBERA<;AO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO 
ART0

• 22°. DO REGULAMENTO DE TABELAS E TAXAS, DAS RUBRICAS: CONCESSAO DE SEPULTURAS 
GERAIS COM EMPAREDAMENTO; CONCESSAO DE SEPULTURAS REMIDAS (+ 25 ANOS). ----------------

NESTE PONTO INTERVIERAM OS SEGUINTES DE PUT ADOS, AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RES POST A: ------

DEPUTADO 

Artur Oliveira 

(CDS) 

Joaquim Leite 

(PSD) 

edificio sede 
fregueslo de santo morlnho 

ruo .. oneida dos reis. 545 
t~75 vllo novo oe go·o 

INTERVEN!;AO 

Pediu outorizo~ao para que 0 tempo do seu grupo porlomentor fosse 
tronsferido para o grupo porlamentor do PSD neste periodo do Ordem do Dia, 
pedido que mereceu a onuencio de todos os portidos com assento no 
assembleio. 
Apresentou 6 considero~ao do plen6rio umo proposto de revogo~ao do art0

• 

22° do Regulamento de Tobelas e Taxas, rubricas: concessao de sepultures 
gerais com emporedomento e concessao de sepultures remidos (+ de 25 
onos). De seguida esmiu~ou as rozoes que motivam est a proposta, que 
originou, alias, o requerimento dos grupos porlamentores do PSD e do CDS/PP 
que acoborio por determiner a convoco~ao desta sessao extraordin6ria do 
assembleio. E concluiu dizendo que nao e contra as toxas, mas contra os seus 
aumentos, umo vez que o cemiterio sempre deu lucro, opesor das muitas obros 
de beneficia<;ao que foi sofrendo. 

tregueslo de soo pedro do ofuroda 

centro civ"' rev. podre jooq. ·m ce o•oujo. s/n 
44()().354 v:Jo novo ce gc10 

www.sontomorlnhoeofurada.pt 

ossemb eio~sontomc·lnhoecfu•cco.pt 
O<esidenteossemo•eic @sontomorinhoecf .Jl'Odo.pt 

tel.: 22 374 67 20 fox· 22 374 67 29 teL: 22 77241 17 fox.: 22 781 0317 



DEPUY ADO 

Jose Costa 

(PSD) 

Joaquim Viana 

(BE) 

Jose Costa 

(PSD) 

Eduardo Matos 

(PSD) 

Jose Cacheira 

(PS) 

Jose Carlos 

Costa (CDU) 

Francisco Crista 

(CDU) 

Adelino Araujo 

(PS) 

ed lficio sede 
fregueslo de santa morlnha 

rvo CO~eldo dos reiS. 545 
44()0-()75 vile nove de geio 
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INTERVEN~AO 
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Elenc ou o conjunto de razoes pelas quais os grupos parlamentares do PSD e do 
CDS propoem a revogm;ao do art0 22° do Regulamento de Tabelas e Taxas. 
acusando o executive do Junta de se preocupar apenas com o aumento das 
suas receitas a troves do Cemiterio. E recordou uma proposta de 
recomendac;ao do BE apresentada em abril de 2013. numa reuniao do 
assembleia de freguesia do antigo Junta de Santa Marinha, para justificar a 
sua perplexidade face ao voto favor6vel daquela forc;a politico ao atual 
reQulamento do cemiterio. 
Afirmou que manteria a mesma proposta apresentada em 2013, se OS 

pressupostos fossem hoje os mesmos. Recordou que nessa altura tambem se 
insurgiu contra o tratamento diferenciado a que sujeitava a populac;ao do 
escarpa do Serra do Pilar e do llha do Faca Lisa que fora deslocalizada a forc;a 
para outras freguesias. E. sobre o atual regulamento do Cemiterio. considerou 
que ele podia ser melhor, mas que h6 uma coisa que ele nao tem: os hiatos 
jurfdicos que o outro tinha. Por ultimo. sugeriu que se fizessem drenagens no 
cemiterio e se promovessem sessoes de esclarecimento e debate sobre 
c remac;ao. 
Em resposta ao deputado Joaquim Viana, do BE. afirmou que as pessoas que 
transitaram do escarpa do Serra do Pilar para Vila D'Este nao foram 
empurradas. foram porque quiseram. Sobre o cemiterio, sugeriu que se fac;a 
um reQulamento sobre as sepultures que passam de gerac;ao para gerac;ao. 
Sugeriu que o executive fizesse um plano de corte das suas despesas. em vez 
de utilizar o cemiterio quase unicamente como fonte de receita. Defendeu, 
por isso, o redimensionamento do atividade do Junta face a conjuntura otuol. 
em vez que querer fozer tudo como se nao houvesse constrongimentos 
finonceiros. 
Defendeu o regulomento do cemiterio em vigor, pelo que votor6 contra a 
proposto de revogoc;ao agora opresentado pelos grupos parlamentares do 
PSD e do CDS/PP. E recordou que, otuolmente. existe uma maier transparencio. 
afirmondo que Ionge vao os tempos em que 0 povo do Afurodo era 
discriminado pela negotivo quanto ao uso cemiterio. tendo havido quem 
ofirmasse que "o povo do Afurado tinha de resolver os ossuntos dos seus 
mortos". 
Considerou ser inadmissfvel o uso sistematico do direito de resposto. opelando 
ao presidente do assembleio que evite a elevodo quantidode de intervenc;oes 
feitas ao obrigo desso figuro regimental. Afirmou nao ser verdode que os 
cidadaos deslocados do escarpa do Serra do Pilar tivessem abandonodo as 
suas casas de livre vontode, recordondo que eles forom obrigados a sair com a 
presenc;a de forc;os policiois. E concluiu. dizendo que o anterior executive do 
antigo Junta de Santa Marinha andou sempre a reboque da Camara 
Municipal. permitindo com o seu silencio que o anterior executive comar6rio 
for<;:osse a sofdo dos moradores do lodo poente do escarpa. 
A prop6sito do uso e abuse do figuro regimental de direito de resposto, por 
porte do PSD. fez a apologia do bom sense e pediu que se respeitasse 0 

acordo feito numo recente conferencio de lfderes. facilitondo. ossim. 0 

trobalho da meso do assembleia. 
Referiu-se tombem a excessivo utilizac;ao do pedido de direito de resposto. 
pedindo igualmente que houvesse olgumo contenc;ao no uso desso figura 
regimental. E rec ordou o c onsenso obtido no ultimo conferencio de lfderes. 

lreguesla de sao pedro da alurada 

centro cfv;co rev. padre jooqulm oe oroujo. s/n 
44()().354 v'lo novo de gala 

V>~~MN.santamarfnhoeafurada.pf 

ossembleio~sontomorinhoeofu•odo.pt 
pres'denteossembleio!C·sontomorinhoeof.xodo.pt 

tel.: 22 374 67 20 fox.: 22 374 67 29 tel.: 22 772 41 17 fox.: 22 781 03 I 7 
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PROCEDEU-SE DE SEGUIDA A VOTAr;A.o DA PROPOSTA DOS GRUPOS PARLAMENTARES DO PSD E DO 

CDS. VISANDO A REVOGAr;AO, E CONSEQUENTE ANULAr;AO DA DELIBERAr;AO DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA, DO ART0
• 22°. DO REGULAMENTO DE TABELAS E TAXAS (RUBRICAS: CONCESSAO DE 

SEPULTURAS GERAIS COM EMPAREDAMENTO; CONCESSAO DE SEPULTURAS REMIDAS + 25 ANOS). 

TENDO SIDO A MESMA REJEITADA por MAIORIA. ---------------------------------------

VOTOS FAVORAVEIS: PSD (5} e CDS (2} = 7-----------------------

VOTOS CONTRA: PS (8}, CDU (2) e BE (1} = 11 ____________________ _ 

ABSTEN<;OES: PSD (1} ------------------------------

Apresentaram declarac;:oes de voto os deputados JOAQUIM LEITE e EDUARDO MATOS 

Nada mais havendo a tratar, quando era Q.l HORA e 20 MINUTOS, o Presidente do Assembleia 

declarou encerrada a reunioo, do qual se elaborou a presente Minuta. que depois de lido foi 

APROV ADA por UNANIMIDADE. nos termos do legisla<;:oo em vigor e do Regimento do Assembleia 

de Freg~aprovado a 13/12/2013.----------------------------------------------------------

E eu. \- - C () s- \.(_ [ ~-"~-=/ (AUGUSTO JOSE CONCEI<;AO SOARES). 1.0 Secret6rio 

do Mesa do Assembleia de Freguesia. a redigi. -------------------------------------------

0 Presidente do Assembleia de Freguesia 

~~~QL~ 
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 1 .0 Secret6rio do Assembleia de Freguesia 0 2.0 Secret6rio do Assembleia de Freguesia 

ediflclo sede 
freguesla de santa marlnha 

ruo candicJo dos reis. 545 
44()().075 vllo novo de go·a 
tel.: 22 37<~ 67 20 fox.: 22 374 67 29 

:SC:0'AO Co~ 
(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 

freguesla de sao pedro do afurada 

centro civ:Co rev. padre jooq~lm de oroujo. s/n 
44()().354 vilo novo de gala 
tel.: 22 772 41 17 fox.: 22 781 03 17 

www.santama~nhaeafurada.pt 

ossemb,eio&sontomorinhoeafvrodo.pt 
presidenteossembleio@sontomorinhoeofuroda.pt 


