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ATA N.2 20 
SESSAO EXTRAORDINARIA 

1!. REUNIAO- 13/02/2015 
- Aos treze dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e dez minutos, 

reuniu em Sessao Extraordinaria, a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao 

Pedro da Afurada, no ediffcio da Junta de Freguesia em Sao Pedro da Afurada, no Centro Cfvico Reverendo 

Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto 

Jose Concei~ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2 e 2.2 Secretario. -------------------

- 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, Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio 

Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Concei~ao Soares e Margarida Maria Gomes Ferreira; (do PSD)

Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, Jose Ferreira da 

Costae Alexandre Valente Silva; (do CDS/PP)- Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria 

de Assun~ao dos Santos Carvalho; (da CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes 

Costa; (do BE) - Joaquim Manuel Peres Viana (I NO)- Eduardo Jose Moreira Matos--------------------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Rosa Joana da Silva Neto Aires, do PSD, apresentou pedido de 

substitui~ao, dando assim Iugar a Alexandre Valente Silva, do PSD. Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes, Ana 

Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa, Pedro Miguel Reis da Silva, Maria Amelia Ferreira Azevedo e Lucia da 

Silva Soares Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares 

S i m 6e s Costa, d a C DU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Secretario: Maria Rosa Azevedo do Novo; Vogais: Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva 

Reis e Agosti n ho Si Iva Viana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de saudar todos os presentes, recordou que o Deputado Eduardo 

Matos comunicou formalmente a sua desvincular,:ao do Grupo Parlamentar do PSD, o que foi confirmado 

pelo seu lfder, Deputado Joaquim Leite, dando de seguida infcio a ORDEM DE TRABALHOS. 

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou por conceder o uso da palavra aos seis cidadaos inscritos para 

intervir neste ponto da Ordem dos Traba lhos. ----------------------------------------------------------------------------------
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- 0 CIDADAO ANT6NIO ALEIXO chamou a aten~ao para o estacionamento absolutamente ca6tico de 

autom6veis de nao-residentes nas arterias do Bairro Joao Felix, ao ponto de o carro que faz a recolha do lixo 

nao conseguir passar. E afirmou que, por via disso, a Polfcia Municipal deslocou-se recentemente ao local e 

multou todas as viaturas ali estacionadas, tanto as dos moradores como as dos nao-residentes, pelo que 

pediu a intervenc,:ao da Junta na resoluc,:ao deste assunto. Em face desta situa~ao, recordou que os 

moradores fizeram urn abaixo-assinado no sentido de ser regulado o estacionamento naquela zona, criando 

condi~oes favoraveis aos moradores. E aproveitou a oportunidade para manifestar a sua satisfa~ao pelas 

obras recentemente realizadas pela Camara naquele Bairro, onde vive ha perto de sessenta anos.-------------

- A CIDADA SUSANA PEIXOTO fez a apresenta~ao do Projeto Giro Gaia, que funciona nas imediac,:oes do 

Centro de Saude de Barao do Corvo e que visa o acompanhamento das pessoas da Freguesia de Santa 

Marinha que consomem drogas, facultando-lhes metadona, procedendo a troca de seringas e prestando-

lhes apoio medico e psicossocial, entre muitas outras valencias. A terminar, perguntou se os autarcas 

tinham conhecimento do Projeto e se tem sugestoes a fazer, de forma a melhorar os servic,:os prestados. ----

- A CIDADA TERESA TAVARES procurou recolher esclarecimentos sobre o tempo que tem de mediar entre 

um enterramento e urn seguinte, no caso de uma sepultura concessionada, porque foi informada no 

cemiterio de que agora o prazo e de tres anos. Deu conhecimento de que concessionou urn Jazigo ha trinta 

anos, com algum sacrificio, e que agora nao pode enterrar Ia um seu ente querido porque ainda nao 

passaram tres anos ap6s urn ultimo enterramento. Contestou veementemente esta situa~ao e trouxe a 

colac,:ao um outro assunto do passado, relacionado com a remo~ao de uma arteria do cemiterio, designada 

de avenida da lgualdade, para criac,:ao de mais Jazigos, com a qual se sentiu muito lesada. -----------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Antonio Aleixo, afirmou que foi recentemente 

abordado por alguns residentes do Bairro Joao Felix, no edificio-sede da Uniao de Freguesias, que lhes 

relataram o caso do estacionamento ca6tico naquela zona, onde teve tambem conhecimento do abaixo

assinado contra as multas aplicadas as viaturas dos moradores e por uma melhor regulac,:ao do uso do 

espa~o que favore~a os moradores. Disse ter sabido na ocasiao que urn deputado desta Assembleia de 

Freguesia esteve envolvido, e muito bem, na recolha de assinaturas. Afirmou que as multas foram 

entretanto anuladas e que o caso do estacionamento esta a ser estudado pela Camara. E, a terminar, disse 

sentir-se muito feliz por a populac,:ao estar satisfeita pelas obras realizadas no Bairro Joao Felix. ----------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Cidada Susana Peixoto, saudou o Projeto Giro Gaia, de cuja 

existencia desconhecia, felicitando o trabalho desenvolvido e propondo que os seus responsaveis se 

reunam com a Junta para debater e trocar ideias sobre medidas de prevenc,:ao e de combate ao flagelo da 
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droga nas duas freguesias, bern como do tipo de acompanhamento a dispensar aos cidadaos atingidos. -----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a cidada Teresa Tavares, afirmou que a decisao do prazo de tn?s 

anos entre dois enterramentos na mesma sepultura nao e da Junta de Freguesia. Sublinhou que se trata de 

uma decisao do Governo e que a Junta foi notificada recentemente para o rigoroso cumprimento das regras 

dos enterramentos. Reiterou que as terras s6 podem ser revolvidas tn?s anos ap6s urn enterramento e que 

ninguem esta acima da lei, pelo que a Junta esta obrigada a cumprir esse preceito legal. Disse desconhecer 

quais eram as praticas nos anteriores mandatos da autarquia que geria o cemiterio, mas que o atual 

Executivo nao deixara nunca de cumprir a Lei. A terminar, sugeriu que, se o 6bito de urn dos membros da 

familia concessionaria ocorrer antes de passados tres anos sobre o 6bito anterior, esse corpo aguarde o 

tempo legal para a sua traslada~ao para o jazigo de familia numa "sepultura do geral". ----------------------------

- A CIDADA MARIA TAVARES afirmou que nasceu na Afurada, onde viveu boa parte da sua vida, e que mora 

agora em Canidelo, facto que determina que a sua familia pague mil euros aquando do seu falecimento sea 

enterrar no cemiterio de Santa Marinha, como e seu desejo. Sublinhando que e esta a sua terra, embora 

more neste momento noutra freguesia, e que e concessionaria de urn Jazigo em conjunto com as suas 

irmas, disse nao concordar que o seu funeral esteja sujeito ao pagamento de uma taxa que e devida a quem 

nao e da terra. E, a terminar, reclamou contra a coloca~ao de Jazigos na chamada avenida da lgualdade, 

onde o entao Presidente da Junta ficou com dois, ap6s urn sorteio que lhe deixou muitas duvidas. ------------

- A CIDADA HELENA TAVARES referiu-se aos mesmos assuntos que foram abordados pelas suas irmas, 

Teresa Tavares e Maria Tavares, afirmando que s6 aceitou ficar com a concessao do seu Jazigo, o que fez 

com muitos sacrificios, depois de o Presidente da Junta de entao a ter aconselhado a faze-lo, ao dizer que 

podia ali fazer tres enterramentos. E concluiu dizendo que, agora, afinal parece que nao e bern assim. A 

terminar, contestou tambem a coloca~ao de Jazigos na avenida da lgualdade. ---------------------------------------

- 0 CIDADAO JOAO GON(;ALVES, de uma forma quase telegratica, chamou a aten~ao para urn conjunto de 

situa~oes de que enferma a Freguesia da Afurada, pedindo que se acabe de vez com a desculpa das dividas 

do passado para nao se fazer o que tern de ser feito no presente. Afirmou, de seguida, que lhe pediram 

cinco mil euros pela concessao de uma sepultura no cemiterio paroquial, o que considera urn exagero. 

Recordou que nao existe urn ringue na Afurada de Baixo e que o polidesportivo existente na Afurada de 

Cima nao tern praticamente horarios disponiveis, o que condiciona a prepara~ao das equipas daquela 

freguesia para os Jogos Juvenis. A este prop6sito, chamou a aten~ao para os equipamentos prometidos e 

que ainda nao foram disponibilizados pela Junta. Debru~ou-se depois sobre o estacionamento desordenado 

e sobre a falta de policiamento na Freguesia da Afurada. E, por fim, lamentou a nao existencia de uma Lota 

- --------------------------------------------
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de Peixe na Afurada, sendo o unico centro piscat6rio do pafs onde isso acontece.-----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta as Cidadas Maria Tavares e Helena Tavares, afirmou que podem 

contar com o apoio incondicional da Junta em tudo o esteja dentro dos parametros legais. No caso do 

pagamento de uma taxa de mil euros para o enterramento de pessoas nao residentes no territ6rio da Uniao 

de Freguesias, disse que sempre foi assim e que faz sentido que a assim. Mas disse existir a possibilidade de 

fracionar esse pagamento ou de isentar algumas pessoas dessa taxa em fun~ao do hist6rico das famflias ou 

da sua situa~ao econ6mica. E reiterou que a questao do prazo legal de enterramentos sucessivos pode ser 

ultrapassada com o enterramento temporario numa "sepultura do geral" ate que se atinjam os tres anos 

previstos na Lei em vigor. E, a terminar, disse que o atual Executivo nao tem qualquer responsabilidade com 

a coloca~ao de Jazigos na avenida da lgualdade, uma medida que foi implementada no passado. --------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Joao Gon~alves, come~ou por afirmar que o valor de 

cinco mil euros que lhe terao exigido pela concessao de um Jazigo nao e o que esta previsto na Tabela de 

Taxas em vigor. Recordou que o valor fixado cifra-se em tres mil e quinhentos euros e que, neste momento, 

estao a ser analisados onze pedidos de concessao. Disse se r verdade que existem outros cemiterios que 

praticam taxas muito mais elevadas, mas que nao e esse o caso do nosso cemiterio paroquial. Afirmou 

depois as dfvidas herdadas sao uma realidade, que tem condicionado em muito a atividade da Junta, mas 

que nao e por isso que nao tem sido feito o que as nossas duas freguesias precisam. E recordou o que foi 

feito ate ao momento na Afurada, onde disse ser inaugurado em breve um posto de correios a ser instalado 

no ediffcio da Junta naquela freguesia . No que respeita a prepara~ao das equipas para os Jogos Juvenis de 

Gaia, disse ter conseguido dilatar o tempo disponfvel para o efeito no Polidesportivo da Afurada de Cima, 

adiantando depois que o Executive esta a fazer diligencias junto de potenciais patrocinadores para a oferta 

de equipamentos. Sobre o estacionamento ca6tico e a falta de policiamento naquela freguesia, disse que ja 

houve nas ruas duas interven~oes da PSP a seu pedido, esperando que a situa~ao se altere. E, a terminar, 

disse que reportara a Camara Municipal todas as situa~oes agora colocadas por este cidadao. -------------------

2.LEITURA E VOTA~AO DA ATA DA REUNIAO DE 30.12 . 2013 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em discussao e vota~ao a Ata da reuniao de trinta de dezembro 

de dois mile treze, que foi APROVADA POR MAIORIA (com tres absten~oes, uma da CDU e duas do PSD}. ----

3.PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

3. 1. EXPED IE NTE DA ASSEMBLE lA -------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se 

junta a p rese nte At a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A - 13.02.2015 

Anexo B - 13.02.2015 

Correspondencia Recebida ---------------------------------------------------------------

Correspondencia Expedida ----------------------------------------------------------------

3. 2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n!! . 1 do artigo 24!! do Regimento -----------------------------------------------

- A DEPUTADA ANABELA CARRI<;O, do PSD, em ponto previo, apresentou a Mesa da Assembleia um 

Requerimento em nome dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS, onde se solicita a retirada da Ordem 

de Trabalhos do ponto destinado a "aprecia~ao e vota~ao da proposta de retifica~ao da autoriza~ao relativo 

a execu~ao das Op~oes do Plano, aprovada em reuniao da Assembleia de Freguesia de vinte e dois de 

dezembro de dois mil e catorze", pelo facto de a Camara Municipal nao ter ainda aprovado quais as 

delega~oes de competencias a atribuir as Juntas, nao se vislumbrando assim a possibilidade de votar 

qualquer Autoriza~ao por se desconhecer o conteudo concreto sobre o qual esta vai incidir. ---------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, em resposta a Deputada Anabela Carri~o, afirmou que a Mesa da 

Assembleia iria ponderar sobre a admissibi lidade do Requerimento apresentado, cuja decisao sera tomada 

antes de se chegar aos assuntos da Ordem da Dia, prosseguindo assim com a Ordem de Trabalhos. -----------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou por afirmar que, na Assembleia Municipal realizada 

ontem, foram avan~adas algumas novidades sobre os Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia, tendo retido a 

informa~ao de que ja t inha havido duas reunioes do executivo camarario com os presidentes de Junta sobre 

o assunto. Quis saber, por isso, do Presidente da Junta, qual o ponto da situa~ao daquela iniciativa. De 

seguida, apelou ao Executive que refletisse sobre uma campanha de preven~ao sobre os maus tratos aos 

mais idosos em curso numa freguesia exterior ao concelho de Gaia, com base num conjunto de perguntas 

de que deu alguns exemplos: "Sabia que nao adequar as dietas as necessidades dos mais idosos e uma 

forma de maus tratos? Sabia que a falta de higiene e mas cond i~oes de habilidade dos idosos e uma forma 

de maus tratos? Sabia que utilizar a reforma dos idosos em proveito proprio e uma forma de maus tratos?" 

E concluiu dizendo que e com iniciativas destas, muito simples e econ6micas, que se marca a diferen~a 

entre denunciar ou cria r empatias. E disse que se pode fazer o mesmo para outros problemas da nossa 

sociedade como a violencia domestica ou o "buffing" infantil. Leu depois uma Decfara~ao PoHtica sobre a 

situa~ao da antiga Fabrica de Cera mica das Devesas, que se junta a esta Ata como Anexo C- 13.02.2015 E, 

por fim, co locou a considera~ao do plena rio a segu inte proposta: --------------------------------------------------------

[!5exo 0 - 13.02.2015: MO~AO - A FAVOR DAS 35 HORAS SEMANAIS. - APROVADA POR MAIORIA 
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EXIGIR 0 IMEDIATO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS COLETIVOS VOTOS FAVORAVEIS: 13 (PS 8, CDS 1, 

LEGITIMAMENTE ASSINADOS ENTRE AUTARQUIAS E REPRESENTANTES DOS CDU 2, BE 1, IND 1); 

TRABALHADORES; EXIGIR 0 RESPEITO PELA DIGNIDADE E IGUALDADE DE VOTOS CONTRA: 3 (PSD 3); 

DIREITOS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS E ADMINISTRA~AO ABSTEN~QES: 1 (CDS 1). 

LOCAL AFETADOS PELA ARBITRARIA DESIGUALDADE DOS CRITERIOS DE 

IMPOSU;Ao DO HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO; 

RECLAMAR 0 IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO DIALOGO ENTRE OS 

PARES E PROMO~AO DA SAUDAVEL TRANQUILIDADE SOCIAL. 

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou por recordar que esta semana foi feito o anuncio da 

inaugura~ao do novo Mercado da Afurada, o que acontece pela decima vez em doze anos. E sublinhou que 

mais uma vez a sua abertura e anunciada para o inicio do Verao, sendo que o atual Presidente da Camara ja 

o tinha feito o ano passado para a mesma esta~ao, mas do ano transatb . Acrescentou que a abertura do 

Mercado e uma ambi~ao dos Afuradenses, desejando que tal aconte~a o mais brevemente possivel, 

esperando, porem, que os comerciantes que ocupavam o velho mercado tenham direito as suas bancas aos 

pre~os de entao. E, por fim, colocou a considera~ao da Assembleia a seguinte proposta: --------------------------

Anexo E - 13.02.2015: MO~AO - CONTRA A REDU~AO DA PESCA DA APROVADA POR MAIORIA 

SARDINHA. MANIFESTAR SOLIDARIEDADE COM OS PESCADORES, E SUAS VOTOS FAVORAVEIS: 14 (PS 8, PSD 1, 

FAMiLIAS, AFETADOS POR ESTA MEDIDA ARBITRARIA DO GOVERNO; I CDS 1, CDU 2, BE 1, IND 1); 

APELAR A CAMARA MUNICIPAL PARA QUE ADOTE IDENTICA ATITUDE, E ' VOTOS CONTRA: 2 (PSD 2); 

BEM ASSIM SE EMPENHE NO SENTIDO DO AUMENTO DA POSSIBILIDADE ABSTEN~QES: 1 (CDS 1) 

DA PESCA DE SARDINHA E DO PROLONGAMENTO DOS APOIOS DADOS A 

PESCA NA PARAGEM DE SETEMBRO DO ANO PASSADO; APELAR A CAMARA 

QUE EMPENHE OS SEUS PR6PRIOS MEIOS E SERVI~OS NO APOIO SOCIAL 

AOS AGREGADOS FAMILIARES AFETADOS; DILIGENCIAR JUNTO DO 

MUNICIPIO, AREA METROPOLITANA DO PORTO, CCDR-N E GOVERNO 

TODO 0 TIPO DE APOIOS AOS AFETADOS PELA SITUA~AO SUPRA. 

- 0 Deputado Amilcar Araujo fez Declara~ao de Voto, justificando a sua rejei~ao desta Mo~ao por nao 

concorda com algumas das expressoes nela utilizadas, por ser respeitador da lei e por ter sabido junto de 

um pescador que a pesca da cava Ia esta a proporcionar um born rendimento . ----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE OA ASSEMBLEIA deu resposta a Deputada Anabela Carri~o sobre o Requerimento 
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apresentado como ponto previo a Ordem de Trabalhos, chamando a aten~ao para o disposto no artigo 1322. 

da Lei n2. 7~013, de 12 de setembro, onde estao estabelecidas as competencias que se consideram 

delegadas nas Juntas. E recordou que a autoriza~ao aprovada na reuniao da Assembleia de Freguesia de 

vinte e dois de dezembro de dois mil e catorze contempla aquele artigo. Por ultimo, afirmou que a 

retifica~ao daquela autoriza~ao, em aprecia~ao, acrescenta o artigo 1332. daquele diploma, que versa o 

acordo de execu~ao que preve expressamente os recursos humanos, patrimonia is e financeiros necessarios 

e suficientes ao exercfcio das competencias previstas no artigo anterior, e que, por lapso, nao foi incluido na 

autoriza~ao aprovada na reuniao da Assembleia de Freguesia supracitada. Face ao exposto, informou que a 

Mesa decidiu pela nao admissao do Requerimento dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS. ---------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Anabela Carri~o, recordou que as delega~oes de 

competencias substituem os antigos duodecimos dos apoios da Camara Municipal as juntas de freguesia, 

que constituiam uma das suas principais receitas. Subl inhou que a retifica~ao em apre~o resulta de urn 

lapso tecnico e que esta em causa apenas a celebra~ao dos acordos de execu~ao das delega~oes de 

competencias, sendo que estas ja foram autorizadas pe la Assembleia de Freguesia. -------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, afirmou que foi decidido pelo 

vereador do municipio com o pelouro do Desporto que os Jogos Juvenis de Gaia serao disputados em duas 

fases, a primeira a nivel de freguesia e a segunda a nivel concelhio, tendo tambem decidido quais as 

modalidades abrangidas e qual o universo de praticantes a privilegiar. Admitiu depois como possivel a 

ado~ao de campanhas de preven~ao contra os maus tratos dos mais idosos e outras feridas da nossa 

sociedade, a exemplo da iniciativa reportada . Declarou que o seu Executivo foi pioneiro em Vila Nova de 

Gaia na celebra~ao de acordos com os representantes dos trabalhadores pelo estabelecimento do horario 

semanal das trinta e cinco horas, aguardando agora o aval do Secretario de Estado da Administra~ao Local 

para a sua implementa~ao . Sobre a Fabrica de Ceramica das Devesas, afirmou que o Presidente da Camara 

exigiu urgencia na sua classifica~ao como monumento de interesse publico junto da Secretaria de Estado da 

Cultura, afirmando-se esperan~ado de que se va a tempo de salvar o que ainda nao foi roubado ou 

vandalizado daq uele hist6rico espa~o da nossa industria fa bril. ----------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou acreditar que o novo 

Mercado da Afurada sera finalmente inaugurado ainda este ano por altura das Festas de Sao Pedro, uma vez 

que parecem estar ultrapassados os problemas juridicos que impediam a Camara Municipal de tomar conta 

da obra, acrescentando que tern fortes e fundadas esperan~as de que os comerciantes do antigo mercado 

venham a ocupar al i os seus respetivos espa~os de neg6cio a urn pre~o simb61ico. ----------------------------------
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- 0 OEPUTAOO AOELINO ARAUJO, do PS, come~ou por recordar que o Grupo Parlamentar do PS apresentou 

ha nao muito tempo uma Mo~ao alertando para a degrada~ao e amea~a de rufna da antiga Fabrica de 

Ceramica das Devesas, tendo estado atento as demarches da Camara Municipal no sentido da recupera~ao 

do edificio e do que resta do seu esp61io. E afirmou que s6 a classifica~ao do im6vel pode resolver o 

problema, uma vez os seus proprietaries tern sido incapazes de evitar roubos, vandalismos e desabamentos 

de alguns dos seus elementos estruturais. Manifestou depois preocupa~ao sabre os atrasos na finaliza~ao 

das obras do novo Mercado da Afurada e procurou saber sea gestao sera transferida para a Junta, ao abrigo 

dos contratos de delega~ao de competencias. E, a terminar, perguntou para quando se preve a abertura do 

posto dos en no ediffcio da Junta na freguesia da Afurada. ---------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou por afirmar que relaciona o atual estado de ruina da 

Fabrica das Devesas e a delapida~ao do seu patrim6nio com a ina~ao do Municipio de Gaia, que tern 

ignorado os varios alertas feitos pela CDU, na Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal. E 

recordou que a CDU tern vindo a propor ao Iongo dos anos a cria~ao naquele local de um Museu da 

Ceramica, que permitisse preservar e visitar aquele esp61io rico e unico. E quanto a tomada de posi~ao do 

atual presidente da Camara sobre o assunto, considerou-a muito tardia, ja que no espa~o de mais de um 

ano, que decorreu entre a sua elei~ao e o momento atual, a rufna acentuou-se e o roubo e o vandalismo 

destrufram multiplos elementos de elevado valor. De seguida, perguntou se a Junta de Freguesia tern 

conhecimento dos processos de despejos sumarios que a Camara tern levado a cabo no Bairro do Cavaco. 

Quis saber qual tern sido a i nterven~ao da Junta na questao das famflias que tern sido afetadas com a 

proibi~ao das pescas e que tipo de trabalhos esta a Camara a desenvolver na escarpa. Perguntou depois 

qual a posi~ao da Junta sobre a mo~ao que a CDU apresentou em reuniao recente da Assembleia de 

Freguesia contra a agrega~ao de freguesias, que foi rejeitada pelo plenario, reiterando que a for~a polftica 

que representa continuara a bater-se pela revoga~ao da Lei de reorganiza~ao administrativa do territ6rio. 

Por ultimo, fez saber que tambem tern duvidas sobre a retifica~ao da autoriza~ao para a celebra~ao de 

protocolos, pelo facto de estar em discussao na Assembleia da Republica um pacote legislative de 

municipaliza~ao de algumas competencias que podera tornar improducente a aprova~ao de tal autoriza~ao . 

- A DEPUTAOA MARIA JOSE ALVES, do PS, usou da palavra para colocar a considera~ao do plenario a 

seguin t e prop o sta : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo F - 13.02.2015: RECOMENDA~AO - RECOMENDAR A JUNTA DE APROVADA POR UNANIMIDADE 

FREGUESIA QUE INTERCEDA JUNTA DA CAMARA MUNICIPAL NO SENTIDO I 
DE SEREM REPINTADAS COM A MAIOR URGENCIA POSSiVEL AS I 
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PASSADEIRAS DE PEOES EM DIVERSAS ZONAS DA FREGUESIA DA AFURADA. 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, afirmou que a Camara Municipal tem 

a ambi~ao de criar um Museu da Ceramica nas antigas instala~oes da Fabrica das Devesas, para a qual tera 

contribuido a Mo~ao do PS aprovada nesta Assembleia de Freguesia. Relativamente ao Mercado da Afurada 

reafirmou a sua convic~ao de que a inaugura~ao ocorra no proximo verao, adiantando que sera a propria 

Camara Municipal a assumir a sua gestao. Por ultimo, afirmou que o posto dos CTT da Afurada sera 

inaugurado no proximo mes de mar~o, estando neste momento dois funcionarios da Junta a receber 

forma~ao especifica para que a autarquia possa assegurar diretamente o seu funcionamento. ------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, come~ou por louvar a firme 

posi~ao do Presidente da Camara sobre a classifica~ao da Fabrica de Ceramica das Devesas, esperando 

agora que o secretario de Estado da Cultura encerre de vez este assunto com um despacho favoravel. Disse 

depois que foram apenas dois os casos de despejo efetuados no Bairro do Cavaco e que ambos assentaram 

em motivos fortemente justificados. Afirmou de seguida que a Junta tem sido solidaria com a Associa~ao de 

Pescadores, que tomou uma posi~ao em prol dos interesses dos pescadores da Afurada, com a qual 

concorda. Recordou que a interven~ao na escarpa e da exclusiva responsabilidade da Camara Municipal, 

dando conta de que existe neste momento uma grande acalmia social. Sobre a questao da agrega~ao de 

freguesias, disse ser defensor da jun~ao das freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, nao 

vislumbrando razoes para que se reverta esta situa~ao. Sublinhou que foi eleito pelo povo das duas 

freguesias e que entende a agrega~ao como uma decisao natural, estando a gestao dos servi~os a decorrer 

dentro da normalidade. A terminar, reafirmou que a proposta de retifica~ao de autoriza~ao agendada para 

esta reuniao da Assembleia de Freguesia se reporta apenas a celebra~ao dos acordos de execu~ao das 

delega~oes de competencias, sendo que estas ja foram autorizadas. ----------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, considerou estar espantado mas nada admirado com o conteudo 

da ordem de trabalhos desta reuniao da Assembleia de Freguesia, referindo-se muito concretamente a 
elei~ao de tres novos vogais. A este proposito elogiou o trabalho do tesoureiro Jose Correia da Silva, que 

agora deixa a Junta, considerando que ele sempre procurou reso lver os problemas das pessoas muitas vezes 

contra a vontade do Presidente do Executivo. Afirmou de seguida que quem devia deixar a Junta era o seu 

Presidente e nao os tres elementos que vao ser substituidos. E referiu-se a passagem deste porum anterior 

executivo da antiga Junta de Santa Marinha, como tesoureiro, para sublinhar que nessa altura tambem foi 

acusado de falta de solidariedade para com o presidente de entao, falta de solidariedade que, na sua 
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opiniao, tambem demonstrou agora ao deixar cair os elementos que abandonam o Executive, cedendo a 

decisao da cupula concelhia do seu Partido. Disse depois que a elimina<;ao da taxa de utiliza<;ao da agua no 

Cemiterio foi tambem uma determina<;ao do presidente do seu Partido em Gaia, considerando que neste 

memento nao tern condi<;oes para continuar a frente dos destines da Junta. Por esta razao, reclamou a sua 

demissao em nome dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS. De seguida, solicitou explica<;oes sobre a 

razao dos interrogatories que a Policia Judiciaria anda a fazer aos funcionarios da Junta. Ainda no que 

respeita ao Cemiterio, relativamente ao espa<;o de tempo que tem de mediar entre enterramentos num 

mesmo jazigo, afirmou que a Lei em vigor considera crime a profana<;ao de cadaveres, mas permite a 

remo<;ao de terras para que um novo cadaver possa ser enterrado sem ter de esperar pelos tres anos, desde 

que as urnas mantenham a distancia legal. A terminar, esclareceu que os dois jazigos de que dispoe foram 

adquiridos de forma Hcita e estao totalmente pagos, como se pode atestar nos arquivos da Junta. -------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou que recebeu dos servi<;os da Junta um oficio da Camara 

Municipal, onde se afirma, em resposta a uma reclama<;ao de um municipe, que os terrenos junto a igreja 

do Senhor d'Aiem estao perfeitamente limpos. Face as duvidas que o caso lhe suscitou, disse que foi ate ao 

local e constatou que afinal nao e bem assim, como se podera comprovar atraves de algumas imagens 

fotograficas por si recolhidas. E, a terminar, afirmou que o Presidente do Executive devia ir ver o que se 

passa de facto, ate porque existe porIa um fontanario que e propriedade da Junta. --------------------------------

-0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE OA SILVA, do PSD, referiu-se a forma pouco ponderada como a Policia 

Municipal atuou no Bairro Joao Felix, ao multar de forma indiscriminada os veiculos Ia estacionados de 

forma indevida, sem ter em considera<;ao os que sao de propriedade dos moradores. Recordou que as obras 

recentemente realizadas no Bairro melhoraram a qualidade de vida dos moradores, sendo agora estes 

prejudicados pela invasao quase ca6tica de viaturas de pessoas nao residentes. Pediu, por isso, que o 

Presidente da Junta, em conjunto com a Camara Municipal, que ja possui um abaixo-assinado sobre o caso, 

encontre uma solu<;ao que tenha em conta as necessidades de estacionamento dos moradores. De seguida, 

chamou a aten<;ao para a falta de policiamento de proximidade naquela zona. E, a terminar, reportou a 

existencia de uns arbustos nas proximidades que precisam de ser removidos eo mau estado de um muro na 

rua da Ferven<;a que amea<;a ruina, necessitando de ser consolidado com a maxima urgencia. -------------------

- 0 DEPUTAOO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, come<;ou por chamar a aten<;ao para o mau estado da praceta 

Salvador Caetano, por onde circulam centenas de pessoas para se servirem do metro, do comboio e dos 

autocarros, referindo-se muito concretamente a tres holofotes de chao que tem os vidros partidos, o que 

representa um perigo para os transeuntes, e aos espelhos de agua ali existentes que nao funcionam ha 
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muito tempo e que estao cheios de sujidade. lnsurgiu-se depois contra os buracos existentes na rede viaria 

da freguesia de Santa Marinha, dando como exemplo a rua do Jau. Pediu de seguida esclarecimentos sabre 

a proposta de elei~ao de tres novas vogais, que lhe parece estar ferida de ilegalidade, alegando que uma 

das vogais em exerdcio nao pediu renuncia, mas sim uma suspensao temporaria do mandata. Glosou 

depois uma interven~ao publica do Presidente da Junta, onde sustentou ter o melhor executive de sempre 

da Junta em Santa Marinha, para ao fim de quinze meses substituir quatro dos seus membros. A terminar, 

perguntou ao Presidente da Junta se e ve rdade que os membros do seu Executive e os funcionarios da 

autarquia estao sob escuta da Polfcia Judicia ria, acabando por lhe pedir que se demita. --------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, afirmou que este ainda nao se 

consciencializou de que ja nao e presidente da Junta e que essa decisao foi tomada pelo povo. Exigiu depois 

respeito pelo cargo que exerce por vontade das popula~oes de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, a 

quem promete estar ao seu lado, devendo-lhe toda a solidariedade, mas sempre no estrito cumprimento 

das leis em vigor. 0 que, na sua opiniao, nem sempre aconteceu com o anterior presidente da Junta de 

Santa Marinha, como ficou provado na auditoria rea lizada. Depois de recordar algumas irregularidades 

cometidas no passado, afirmou que e mentira que a Lei permita que as terras das sepulturas sejam 

removidas para receber outro corpo para inuma~ao, reiterando que tal s6 e possfvel ao f im de tres anos. ---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que este nao devia te r tornado 

publico a resposta da vereadora da Camara Municipal, atraves das redes sociais. E deu conhecimento de 

que a pessoa que fez a reclama~ao da limpeza dos terrenos do Senhor d'Aiem aceitou a resposta do 

municipio. A terminar, acusou os deputados do PSD de nao estarem a agir de boa-fe. -----------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente Silva, agradeceu o reporte do 

estado do muro da rua da Ferven~a, do qual se vai inteirar e pedir depois a interven~ao da Camara. E 

terminou dizendo que a situa~ao do estacionamento no Bairro Joao Felix sera resolvida muito em breve. ---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que vai inteirar-se do estado 

dos holofotes e do espelho de agua na praceta Salvador Caetano, no sentido de resolver o que nao estiver 

de facto bern. Relativamente ao estado da rede viaria da freguesia de Santa Marinha, disse que a situa~ao e 

muito melhor do que aquela que se verificou durante os doze anos em que o PSD e o CDS governaram a 

Camara e a Junta de Freguesia. Sobre as altera~oes que propoe na composi~ao do seu Executivo, afirmou 

que os vogais que agora deixam o Executive apresentaram a sua renuncia a esse cargo, a exce~ao de urn 

deles, que renunciou ao seu mandata como autarca de freguesia. -------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou abordar os atrasos na conclusao das obras do novo 

13 de feverelro de 2015 I pag. - 11 -

LIVRO DE AlAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA 

QUADRIENIO 2013 I 2017 



d~· assembleta de fr uesoa 

sa ntamarJnha sa oped roafurada 

Mercado da Afurada, afirmando que a partir de agora, com a posse administrativa do equipamento a 

Camara esta em condi~oes de acelerar o processo construtivo. E confirmou que havia uma promessa do 

Municipio em manter as rendas, quase simb61icas, dos anteriores concessionarios das bancas do antigo 

Mercado. Referiu-se depois as quotas de pescado para considerar que os pescadores tern de procurar 

alternativas a pesca da sardinha, para nao ficarem completamente dependentes dos subsfdios. E deu como 

exemplo o recurso ao biqueirao, que nas ultimas semanas permitiu um suplemento interessante a 

sobrevivencia de quem vive da pesca. Debruc;:ou-se de seguida sabre as questoes suscitadas nesta reuniao 

sabre o funcionamento do Cemiterio, afirmando-se triste por ver mais uma vez que a comunidade da 

Afurada sente que esta a ser discriminada. E recordou que, ao Iongo dos tempos, os Afuradenses foram por 

diversas vezes bodes expiat6rios de todos males e problemas, sempre que se levantava a magna questao da 

sustentabilidade do Cemiterio por falta de espac;:o . Sublinhou que as questoes do Cemiterio sao muito 

sensfveis as populac;:oes, causadoras muitas vezes disturbios emocionais, pelo que sugeriu que o Executivo 

se muna de todos os pareceres possfveis sabre os procedimentos a adotar em casas similares aos que foram 

abordados durante o perfodo de intervenc;:ao do publico, designadamente a possibilidade de enterrar dois 

ou mais corpos numa mesma sepultura sem cumprir rigorosamente os tres anos de prazo entre cada 

enterramento, e, se possfvel, em que condic;:oes isso e realizavel. E concluiu dizendo que, se estes pareceres 

forem pedidos, jamais alguem podera dizer que faltou vontade polftica para resolver um assunto tao 

delicado como este, que exige o maximo de rigor, transparencia e igualdade de tratamento para todos. -----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou o ultimo parecer solicitado 

sabre esta questao data do ano de dois mil e cinco, propondo-se o Executivo em exercfcio pedir novas 

pareceres sabre esta delicada materia, muito embora considere que a Lei em vigore absolutamente clara.---

4.PERfODO DA ORDEM DO DIA 

4. 1. ELEic;:AO DE TRES NOVOS VOGAIS DA JUNTA DE FREGUESIA ---------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA submeteu a considerac;:ao da Assembleia de Freguesia a Proposta de Eleic;:ao do 

autarca Jose Manuel Neto Cacheira como Vagal da Junta de Freguesia, em substituic;:ao do Vagal Jose 

Correia da Silva, que apresentou renuncia ao seu mandata, tendo esta sido APROVADA POR MAIORIA. ------

1 

VOTOS FAVORAVEIS = 13 

. VOTOS CONTRA = 6 

Ap6s o resultado desta votac;:ao, o autarca Jose Manuel Neto Cacheira ocupou o Iugar no Executivo e o 

Deputado Armando Pereira Lopes ocupou o Iugar deixado em aberto na Assembleia pelo membra eleito nas 
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listas do PS Jose Correia da Silva, que renunciou ao seu mandato. -------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA submeteu de seguida a considera~ao da Assembleia de Freguesia a Proposta de 

Elei~ao do autarca Antonio Julio Coelho como Vogal da Junta de Freguesia, em substitui~ao da Vogal Maria 

Rosa Novo, que apresentou renuncia ao seu cargo, tendo esta sido APROVADA POR MAIORIA. -----------------

VOTOS FAVORAVEIS = 11 

VOTOS CONTRA = 7 

ABSTEN<;:AO = 1 

Ap6s o resultado desta vota~ao, o autarca Antonio Julio Coelho ocupou o Iugar no Executivo e a Deputada 

Maria Rosa Novo tomou assento na Assembleia . ------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA submeteu depois a considera~ao da Assembleia de Freguesia a Proposta de 

Elei~ao do autarca Armando Pereira Lopes como Vogal da Junta de Freguesia, em substitui~ao da Vogal Rita 

Rola que apresentou renuncia ao seu cargo, tendo esta sido APROVADA POR MAIORIA. --------------------------

1 

VOTOS FAVORAVEIS = 12 

. VOTOS CONTRA= 7 

Ap6s o resultado desta vota~ao, o autarca Armando Pereira Lopes ocupou o Iugar no Executivo e o 

Deputado Jose Maria Moreira ocupou o Iugar deixado em aberto na Assembleia pelo membro eleito nas 

listas do PS Rita Rola, que apresentou o pedido de suspensao do seu mandate por trezentos e sessenta e 

cinco d i as. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, pediu a palavra para dizer que, independentemente da vota~ao ter 

sido secreta, quer assumir que ajudou a viabilizar esta reformula~ao do Executivo. E disse te-lo feito porque 

e coerente e ha muito que dizia que algo tinha que mudar. De seguida, aproveitou para afirmar que nao 

concorda que pe~am a demissao do Presidente da Junta, uma vez que e defensor da estabilidade 

democratica. E que enquanto houver condi~oes de prosseguir o seu mandato, o Presidente da Junta tem 

esse direito e esse dever. Mas concluiu, porem, que este nao tem mais margem para falhar. A terminar, 

saudou a elei~ao a elei~ao do autarca Jose Manuel Cacheira como vogal do Executivo, dizendo que a sua 

ascensao e muito merecida e tambem uma enorme oportunidade para fazer ainda mais pela sua terra. -----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA afirmou que esta reformula~ao do Executivo ja estava estrategicamente prevista, 

tendo sido no entanto ligeiramente antecipada devido a renuncia de um dos seus membros por razoes 

pessoais. E sublinhou que esta muta~ao de vogais nao se deve a qualquer insatisfa~ao pelo desempenho de 
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qualquer dos membros agora substituidos, a quem aproveitou para agradecer o empenho e a dedica~ao. --

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou par confirmar que esta mudan~a de vogais estava ha muito 

prevista, desejando aos seus camaradas que ascenderam agora ao Executivo as maiores felicidades no 

exercicio desta sua nova missao. De seguida, afirmou que cumprira com o mesmo sentido de servi~o 

publico as fun~oes de Deputada da Assembleia de Freguesia, batendo-se pelas mesmas causas e pelos 

mesmos valores que tern norteado toda a sua vida, tanto como cidada e como autarca. --------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, pediu a palavra para apresentar a renuncia ao seu mandata como 

membra da Assembleia de Freguesia, deixando um agradecimentos aos funcionarios da Junta. De seguida 

saudou o publico, sublinhando que a presen~a deste nas reunioes da Assembleia eleva a vivencia da 

demo c ra cia . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ap6s a interven~ao supra do Deputado Eduardo Viana, usa ram da palavra o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 

o PRESIDENTE DA JUNTA e os DEPUTADOS JOSE COSTA, ADELINO ARAUJO, ALEXANDRE VALENTE DA 

SILVA, EDUARDO MATOS, FRANCISCO CRISTAe ARTUR OLIVEIRA, que enalteceram as suas qualidades. ------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era uma hora e quinze minutos, propos que a continua~ao desta 

sessao extraordinaria se realizasse, em segunda reuniao, no dia vinte e quatro de fevereiro de dais mil e 

quinze, pelas vinte e uma horas, no edificio da Junta na Afurada, o que foi aceite par todos os membros da 

Assembleia. De seguida, deu par encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi 

entretanto aprovada par unanimidade (Anexo G -13.02.2015), que depois de lida foi Av\ .. uvh'l)A 

par 'vtvAt-..J~ "\"V\ 'QA Ql em reuniao realizada a __ 1....:::3;...;.-_;.\;;_;2_«>~~"""?...___ _ _ _,, e devidamente 

a rq u iva d a . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente da Assembleia de Freguesia 

~~0&1~~ 
I 
SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS 

0 1.!? Secret <hio da Assembleia de Freguesia 0 2.!? Secretario da Assembleia de Freguesia 

,/ - - ~ 
(_ ~ - ~ lC - -· 
~------:·----.. ~ 

AUGUSTO JOSE CONCEI~AO SOARES JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO 
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