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ATA N.2 25 
SESSAO ORDINARIA 

2!!. REUNIAO 

09/07/2015 

- Aos nove dias do mes de julho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, 

reuniu, em segunda reuniao da Sessao Ordinaria iniciada a dezanove de junho do ano de dois mil e quinze, 

a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no sa lao nobre 

do ediffcio da freguesia da Afurada, no Centro Cfvico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, sem numero, presidida par 

Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao Soares e Joana Raque l Martins 

Ca rva I ho, respetiva mente 1. g e 2. g Secreta rio. --------------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a presen!;a dos deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do 

Novo, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adeline Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, 

Augusto Jose Concei~ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira e Jose Maria Moreira; (do PSD)- Alberto 

Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, Jose Ferreira da Costa, Rosa Joana da Silva Neto 

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

Maria de Assun~ao dos Santos Carvalho; (da CDU) - Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes e Francisco Jose 

Marques Crista; (do BE)- Filipa Marlene Mendes da Costa; (IND)- Eduardo Jose Moreira Matos.-------------

- Registou-se a seguinte substitui!;ao: o Deputado Joaquim Magalhaes Leite, do PSD, apresentou pedido de 

substitui~ao, dando Iugar ao Deputado Alexandre Valente da Silva, do PSD. -------------------------------------------

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

Tesoureiro: Agostinho da Silva Viana; e os vogais: Jose Manuel Neto Cacheira, Jose Raimundo Moreira 

Filipe, Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando Candido Pereira Lopes. --------------------------------------

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

interessados em intervir no perfodo destinado ao publico, dando de seguida infcio a ORDEM DE TABALHOS. 

-A DEPUTADA ANABELA CARRI~O, do PSD, em ponte previa, apresentou a considera~ao da Assembleia de 

Freguesia a proposta de inclusao de um novo ponte na Ordem de Trabalhos para discussao e vota~ao de um 

Voto de Pesar pelo falecimento da cidada Maria de Jesus Barroso Soares, no que foi secundada pelo 

DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS. Submetida a votac;ao, esta proposta foi APROVADA POR 

U NAN I M I DAD E. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l.INTERVENc;AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou por conceder o uso da palavra ao unico cidadao inscrito para 

i nte rve n r,:a o no perf o do de i nte rve n r,:a o do pub I i co. --------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO CELESTINO FERREIRINHA colocou a considera~ao do Presidente da Junta um conjunto de 

assuntos relacionados com rede viaria, a delimitar,:ao da Freguesia e algum excesso de rufdo das Festas de 

Sao Pedro, atraves da leitura de um documento que se junta a presente ata como Anexo A- 09.07.2015 . ---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao CELESTINO FERREIRINHA, informou que existe um 

plano de intervenr,:ao para breve no pavimento de algumas das arterias da freguesia . Sabre as alterar,:oes da 

delimitar,:ao da Freguesia, disse que nao tem havido consenso com as Juntas de Canidelo e Mafamude/Vilar 

do Parafso nas reunioes ja realizadas. No que respeita ao rufdo sonora das Festas de Sao Ped ro da Afurada, 

que tera causado transtornos a alguns dos habitantes mais idosos, afirmou que ia alertar a Comissao das 

Festas para e ssa questa o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.PERfODO DA ORDEM DO DIA 

2.1. Apr e cia~ a o d a Inform a~ a o Esc rita do President e d a Junta de F reg u e s i a 

sobre a atividade desenvolvida entre 1 de abril 8 de junho de 2015 e 

sobre a situa~ao da financeira da Junta em 5 de junho de 2015 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresenta~ao dos documentos a que se reporta este ponto da 

ordem de trabalhos, e que se juntam a presente ata como Anexo 8-09.07.2015. ----------------------------------

-A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, fez uma breve intervenr,:ao sabre a lnformar,:ao Escrita do Presidente da 

Junta, atraves da leitura de um documento que se junta a esta ata como Anexo C- 09.07.2015. onde se 

debrur,:ou sabre a necessidade de uma maior aten~ao ao estado da rede viaria da Freguesia e a 

possibilidade do alargamento a generalidade da popular,:ao das visitas realizadas ao Centro Hist6rico de Gaia 

e a o Centro Piscat6 rio d a Afu ra d a. -------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, enalteceu um conjunto de atividades da Junta, nomeadamente: a 

manutenr,:ao da parceria com a Douro Azul, que proporcionou mais urn conjunto de cinco passeios de barco 

no rio Douro a inumeros fregueses; a concretiza~ao do Parque lnfanti l na Escola das Matas; o infcio das 

obras na Escola da Afurada de Baixo; a inaugura~ao do Espar,:o de Saude da Afurada; a associar,:ao da Junta 

nas comemorar,:oes do Dia Mundial da Crianr,:a promovidas pela PSP no Quartel da Serra do Pilar, 

envolvendo cerca de quatro mil crianr,:as; e a recer,:ao da Presidencia Aberta do Municipio, de onde resultou 

um conjunto de compromissos da Camara em beneficia da Freguesia e das suas instituir,:oes. --------------------
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- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, quis saber qual o valor da dfvida a fornecedores a data, uma vez 

que isso nao e evidenciado na lnforma.;ao Escrita do Presidente. Perguntou se nesta data esta a ser 

cumprida a Lei de Compromissos. Registou o sucesso das Festas de Sao Pedro da Afurada e perguntou qual 

o apoio da Camara as Festas de Santa Marinha. --------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, enalteceu o trabalho realizado pelo Executive da Junta, 

designadamente: a instala.;ao do Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia na antiga Escola de Viterbo 

de Campos; a reinaugura.;ao do Posta de Enfermagem do Lugar de Gaia; a repavimenta.;ao da rua de Jau; e 

as come mora .;oes do 2 5 de Ab ri I. ------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE DASILVA, do PSD, optou por recordar alguns problemas que estao 

por resolver, chamando a aten.;ao para: a rampa Infante Santo, outrora urn espa.;o ajardinado cujo sistema 

de rega automatico foi vandalizado; urn sematoro naquela zona que esta inoperacional; umas placas de 

granite que estao partidas no largo de Avis, Iugar hist6rico que remonta ao seculo XVII; e o estado em que 

se en contra o j a rd i m do Morro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come.;ou por saudar a inaugura.;ao do Espa.;o de Saude da Afurada. 

Endossou os parabens a Camara pelas obras realizadas nas ruas de Jau e Conselheiro Veloso da Cruz e 

estranhou que a interven.;ao feita nesta ultima rua nao conste da lnforma.;ao Escrita. Quis saber quanta 

tempo tern de esperar urn fregues para ser atendido pelo Presidente da Junta e perguntou em que moldes 

se operou as mudan.;as ocorridas no ossario comum do cemiterio. Pretendeu saber quantos protocolos 

foram assinados ate hoje com a Camara Municipal e pediu esclarecimentos sabre a verba disponibilizada 

pelo Municipio para as obras da lgreja de Coimbroes, uma vez que o Presidente da Camara falou em trinta 

mil euros e a informa.;ao recebida do Padre daquela par6quia aponta para catorze mil euros. -------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, esclareceu que as obras real izadas na rua de Jau s6 

contemplaram a repavimenta.;ao de cerca de noventa por cento da sua extensao. E referiu ainda que a 

avenida Diogo Leite, junto a Ponte Lufs I, nao esta totalmente asfaltada. -----------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Filipa Costa, afirmou que a visita dos alunos do 

terceiro ano do ensino basico ao Centro Hist6rico e ao Centro Piscat6rio foi encantadora, tendo tornado 

nota da sugestao da promo.;ao de visitas identicas destinadas a popula.;ao em geral. Deu informa.;ao de que 

os alunos do quarto ano do ensino basico visitarao este ano o Portugal do Pequenitos, como aconteceu o 

a no passado. E, relativamente ao estado da rede viaria, afirmou que vai continuar a insistir junto da Camara 

para que todas as arterias em mau estado sejam intervencionadas com a maior brevidade possfvel. ----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, sublinhou o contentamento que 

vislumbrou no rosto de muitas pessoas, sobretudo nos mais idosos, que beneficiaram do passeio fluvial as 
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seis pontes. Referiu a sua enorme satisfar;:ao pela inaugurar;:ao do Parque lnfantil da Escola das Matas e do 

Espar;:o de Saude da Afurada. E por ultimo destacou a colaborar;:ao na celebrar;:ao do Dia Mundial da Crianr;:a 

por parte do Quartet da Serra do Pilar, que tern sido urn grande parceiro da Junta em inumeras outras 

iniciativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, recordou que as dividas a 

fornecedores estao plasmadas no Relat6rio e Contas da Junta. Sobre o cumprimento da Lei dos 

Compromissos, estranhou a pergunta e recordou que a Junta ja foi alvo de quatro penhoras por dfvidas da 

antiga Junta da Afurada. A este prop6sito disse que a ADSE esta a exigir urn pagamento de cinquenta mil 

euros, tambem resultante de uma divida da antiga Junta de Freguesia da Afurada, de onde pode resultar 

mais uma penhora. E informou que a Junta propos a ADSE o pagamento faseado daquela dfvida, atraves de 

mil euros mensais, aguardando-se ainda a respetiva resposta. E concluiu dizendo que tambem a antiga 

Junta de Santa Marinha se esqueceu de pagar a ADSE uma tranche de 2011 e outra de 2012. -------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, disse grande parte da resolur;:ao dos 

problemas das institui<;:oes das duas freguesias s6 tern sido possfvel grar;:as ao apoio da Camara Municipal, 

apesar de esta estar confrontada com uma divida de trezentos e muitos milhoes de euros, deixada pela 

anterior Ca rna ra M u n ici pa I. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, disse que o protocolo celebrado com 

vista as obras da lgreja de Coimbroes considera urn apoio de quinze mil euros. Afirmou que os 

atendimentos a popular;:ao estao a ser rigorosamente cumpridos. E informou que as mudanr;:as operadas no 

ossario comum do cemiterio paroquial resultaram de uma cedencia da Confraria do Santfssimo Sacramento. 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, disse que a zona envolvente a Ponte 

Lu fs I sera breve mente re pavi menta da. --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para dizer que as dfvidas a ADSE a que se referiu o 

Presidente da Junta sao referentes ao presente mandato, de acordo com informar;:ao que recolheu junto do 

ex-teso u rei ro d a Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA reafirmou que a dfvida a ADSE a que se referiu reporta-se ao segundo trimestre 

do ultimo mandata do anterior executivo da Junta de Santa Marinha. ------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, esclareceu que a Comissao Fabriqueira da lgreja de Coimbroes 

recebeu recentemente informar;:ao da Camara Municipal para urn levantamento de dez mil euros para a 

rea liza r;:a o das ob ras d a lgre ja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2 An a I i s e e D is c u s s a o d as d i v e r s a s f o n t e s d a J u n t a d e F r e g u e s i a 

- 0 DEPUTADO LUIS GONZAGA, da CDU, reiterou a Declarac,:ao Polftica sabre este assunto, que se junta a 

esta ata como Anexo D - 09.07.2015, apresentada na primeira reuniao desta sessao extraordim!ria e fez 

saber que a CDU decidiu subscrever a Moc,:ao apresentada pelo Deputado Eduardo Matos, naquela mesma 

reu n ia o, de po is de fe it as algumas a lte ra c,:oes. ----------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, confirmou a informac,:ao prestada pelo Deputado Luis Gonzaga e 

ped iu a Mesa que fossem admitidas as alterac,:oes introduzidas na Moc,:ao " contra a redu~ao das verbas 

atribufdas pelo Municipio de Vila Nova de Gaia a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada, no ambito dos Acordos de Delega~ao de Competencias", que se junta a esta ata como Anexo E-

09.07.2015. E conclu iu dizendo que o corte sofrido e muito pesado, situando-se na ordem dos cinquenta e 

cinco par cento, ao contrario de outras freguesias, que sofreram cortes de cerca de quarenta par cento. ----

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, comec,:ou par d izer que esta Uniao de Freguesias esta a ser 

marginalizada pela Camara e perguntou ao Presidente da Junta par que razao ainda nao disponibilizou os 

protocolos celebrados com a Camara, ha muito requeridos pelos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP. De 

seguida, pediu ao Deputado Eduardo Matos e aos Deputados da CDU que retirassem a Moc,:ao ate que esses 

protocolos fossem conhecidos. E acrescentou que o seu grupo parlamentar nao participaria na votac,:ao da 

M oc,:a o, po r fa Ita de inform a c,:a o da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, recordou os cortes feitos pelo anterior executive da Camara Municipal, 

sem que o Deputado Eduardo Matos tivesse tornado posic,:ao equivalente. Disse que a questao dos cortes 

nao se resolve desta forma e informou que o grupo parlamentar do PS ira votar contra a Moc,:ao em 

d is cuss a o . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, em resposta a Deputada Rosa Novo, disse que o maior corte feito 

pelo anterior executive municipal foi de cinco par cento. E agora estamos perante um corte de mais de 

cinque nta p or ce nto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, esclareceu que mantera a Moc,:ao porque representa um 

Partido de convicc,:oes e nao de agachamentos. E criticou o Presidente da Junta par nunca ter feito uma 

intervenc,:ao na assembleia municipal em favor da Uniao de Freguesias. -----------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, disse que os grupos parlamentares do 

PSD e CDS-PP receberao em breve capias de todos os protocolos requeridos. Par ultimo, disse discordar que 

a Uniao de Freguesias esteja a ser marginalizada, dando conta de que esta prevista a reposic,:ao de uma 

verba no valor de dais mil euros, para alem da celebrac,:ao de alguns contratos inter-administrativos que irao 

minimizar os efeitos dos cortes sofridos nas transferencias da Camara.-------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a votac;:ao a Moc;:ao contra a redu~ao das verbas atribufdas pelo 

Municipio de Vila Nova de Gaia a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no 

ambito dos Acordos de Delega~ao de Competencias, tendo esta sido REJEITADA POR MAIORIA, com os 

seguin t e s vo to s: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTOS CONTRA- PS (8) = 8 

VOTOS A FAVOR- CDU (2); BE (1); IND (1) = 4 

- OS DEPUTADOS DO PSD E DO CDS-PP ausentaram-se da Sala no momento da votac;:ao. --------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, fez uma Declarac;:ao de Voto, pedindo que f icasse em ata que " hoje 

foi um dia importante neste mandato- para uns (PSD e CDS) foi um refugio; e para outros (PS) foi a negac;:ao 

do Pod e r Lo ca I". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, fez um Declarac;:ao de Voto, reafirmando a incoerencia de alguns 

deputados que no passado ficaram calados perante os co rtes da Camara Municipal de Gaia, da maioria PSD 

e CDS-PP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Discussao e Vota~ao de Voto de Pesar pelo falecimento da cidada 

Maria de Jesus Barroso Soares 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, na presenc;:a de duas propostas de Votos de Pesar apresentadas pelos 

grupos parlamentares do PSD e do PS, submeteu a considerac;:ao do plenario um daqueles textos, que se 

junta a esta ata como Anexo F - 09.07.2015, que depois de colocado a votac;:ao foi APROVADO POR 

U NAN I M I DADE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e dez minutos, deu por encerrada a reuniao, da 

qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta, que se anexa a presente ata como Anexo G- 09.07.2015, fo i 

entretantiD APROVADA P.OR UNANIMIDADE, que depois de lida foi (\-?VL<)J" ~ por 

_........:V~V-=-_C __ \.A..~:....~---=-~.:...cf.:..__c:.._J.__,_f__._, e d evida mente a rq u ivada. ------------------------------------------------------------

REGU~ 

/ SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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An c.v:o A- 6:3. o=l ·2015 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia e respetivos secretaries 

Exmo. Sr Presidente e restante executive 

Exmos. Srs. membros da Assembleia de Freguesia 

Exmo. publico 

Boa noite a todos, 

Sao varias as inquieta~oes, nas quais me vejo muitas vezes a refletir. Hoje, quero colocar a 
considera~ao deste executive algumas questoes que passo a enunciar: 

1 - 0 Cemiterio teve recentemente arranjos nos quais foram gastos varios euros, no entanto, a 

minha, digo, nossa freguesia continua com ruas que precisam de ser consertadas para poder 

promover a seguran~a de todos, saliento a Rua Gremio da Prosperidade. 

Para quando o melhoramento da rede viaria desta freguesia? 

2 - Tendo tido conhecimento que estao em curso a ltera~oes para a del imita~ao da freguesia, 

pretendo saber como esta este processo e quais foram os procedimentos levados a cabo ate 

ao momenta? 

3 - As festas deS. Pedro, como e do conhecimento de todos e um grande momenta para a 

nossa freguesia que e visitada par inumeras pessoas de ca e nao s6. Estas festas tern vindo a 

crescer, mas sera necessaria ter em aten~ao os moradores que sao na sua maioria idosos 

deparam-se com os festejos pela noite dentro sem que possam descansar, devido ao rufdo 

sonoro. 

Para o ana havera novamente os festejos do S. Pedro, com toda a certeza, par isso quero 

colocar o alerta ao executive, espero que, para o a no, possam junto da comissao de festas 

alertar para um maior respeito pelos residentes, tendo em aten~ao o alerta deixado. 

Celestino Ferreirinha 

Cartao eleitor n2 B -1832 
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INFORMA<;AO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA A 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 19 DE JUNHO DE 2015 

Exmo. Senhor 
Dr. Salvador Santos 
Presidente da Assembleia de Freguesia 
de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Informo a Assembleia de Freguesia das iniciativas mais relevantes que caracterizaram a atividade 

da Junta de Freguesia, para alem do normal atendimento da popula<;ao, inumeras representa<;oes e 

reunioes com institui<;oes, no perfodo compreendido entre 1 de abril e 8 de junho de 2015. 

1. Passeios de Barco Rabelo no Rio Douro - 6 Pontes 

• Iniciaram logo no primeiro dia de abril os cinco passeios (todas as quartas feiras do 

mes) que a Junta de Freguesia proporcionou, numa parceria com a empresa Douro 

Azul, as diversas institui<;oes da Uniao de Freguesias. 

2. Inauguracao do Posto de Enfermagem do Lugar de Gaia 

• A Junta de Freguesia inaugurou no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saude, o Posta de 

Enfermagem do Lugar de Gaia, ora sediado nas novas instala<;oes do Centro Cultural e 

Recreative do Lugar de Gaia. 

Esta inaugura<;ao contou com a participa<;ao, entre outras presen<;as, dos Vereadores da 

Camara Municipal, Ora. Elisa Cidade (Educa<;ao) e Dr. Manuel Monteiro (Saude), e do 

Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Albino Almeida. 

3. Presidencia Aberta na Freguesia de Sao Pedro da Afurada 

• Decorreu no passado dia 15 de abril, na freguesia da Afurada, a Presidencia Aberta 

promovida pelo Presidente da Camara Municipal de Gaia, Prof. Dr. Eduardo Vitor 

Rodrigues. Momenta no qual a Camara Municipal assumiu varios compromissos com a 

freguesia, dos quais destacamos a requalifica<;ao da Escola Basica da Afurada de Baixo. 

www.santamarlnhaeafurada.pt 
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4. Inauguracao da Nova Sede do Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia 

• Os Presidentes da Junta de Freguesia e da Camara Municipal de Gaia participaram, em 

abril, na inaugurac;ao das novas instalac;5es (Rua Viterbo de Campos, n° 402) do Centro 

Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia, ora sediado na antiga "Escola Primaria". 

5. Inauquracao do Pargue Infantil na Escola Basica das Matas 

• A Junta de Freguesia inaugurou, no dia 25 de abril de 2015, urn Parque Infanti l na 

Escola Basica 1 das Matas, que acalentava hc3 muito este equipamento para as crianc;as. 

Entre muitas presenc;as, no ato da inaugurac;ao, destacamos a Vereadora da Camara 

Municipal de Gaia, Dra. Elisa Cidade e o Diretor do Agrupamento Dr. Costa Matos, Dr. 

Filinto Lima . 

6. Comemoracoes do 25 de Abril de 2015 

• Esta autarquia comemorou com enorme dignidade e impacto, opiniao recolhida e 

generalizada da populac;ao, os 41 anos da Liberdade. Num programa vasto e rico de 

acontecimentos destacamos, aqui, a Sessao Solene onde a Junta de Freguesia 

homenageou duas personalidades, os Srs . Antonio Sousa (Afurada) e Manuel Vieira 

(Santa Marinha), pela conduta e servic;os prestados as comunidades. 

7. Inauquracao do Espaco Saude da Afurada 

• Varios autarcas desta Uniao de Freguesia e diversos autarcas do Municipio, entre os 

quais o Vice-Presidente da Camara Municipal e o Presidente da Assembleia Municipal de 

Gaia participaram, no passado dia 2 de maio, na inaugurac;ao do novo Espac;o de Saude 

na freguesia de Sao Pedro da Afurada. 

8. Roteiro ao Centro Hist6rico de Gaia e Centro Piscat6rio de Sao Pedro da Afurada 

• Nos dias 5, 6, 7 e 8 de maio efectuou-se, para os alunos do 30 ana do ensino basico, o 

roteiro ao Centro Hist6rico de Gaia e ao Centro Piscat6rio da Afurada . 

A Junta de Freguesia, das diversas parcerias, destaca aqui o contributo dado pelo 

Quartet da Serra do Pilar para a realizac;ao do almoc;o a mais de 300 participantes nos 

quatro dias da iniciativa . 

www.santamarlnhaeafurada.pt 
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9. logos Juvenis de Gaia 2015- Fase Freguesias 

• No mes de maio decorreu, com a participa<;ao de Associa<;oes e Escolas, a fase de 

freguesias dos entao ressurgidos Jogos Juvenis de Gaia, nas diversas modalidades. 

Para alem da actividade desportiva registamos, com agrado, o enorme fair play entre 

todos(as). 

10. Presidencia Aberta na Freguesia de Santa Marinha 

• Decorreu no passado dia 20 de maio, na freguesia de Santa Marinha, a Presidencia 

Aberta promovida pelo Presidente da Camara Municipal de Gaia, Prof. Dr. Eduardo Vftor 

Rodrigues. Momenta no qual a Camara Municipal assumiu varios compromissos com a 

freguesia, entre os quais destacamos a beneficia<;ao da sede da Sociedade Musical 10 

de Agosto - Banda de Coimbroes. 

11. Visita ao Portugal dos Peguenitos- Coimbra 

• No dia 22 de maio a Junta de Freguesia proporcionou e levou os alunos do 4° ano, do 

ensino basico, ao Portugal dos Pequenitos em Coimbra. 

"Este dia magico" (conforme apelidado por um aluno) foi possfvel atraves de varias 

parcerias, destacando-se a permissao da utiliza<;ao das instala<;oes, para o almo<;o a 

mais de 300 participantes, do Quartel-General da Regiao Centro daquela cidade. 

12. Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas 

• 0 Presidente da Junta de Freguesia participou, em representa<;ao do Municipio, nos 

conselhos gerais dos agrupamentos de escolas Antonio Sergio e Dr. Costa Matos. 

13. Dia Mundial da Crianca - 1 de Junho 

• A PSP de Vila Nova de Gaia organizou no Quartel da Serra do Pilar com o envolvimento 

e at raves de varias colabora<;oes, ent re as quais a Junta de Freguesia de Santa Marinha 

e Sao Pedro da Afurada e o Municipio, para mais de 3500 crian<;as, o Dia Mundial da 

Crian<;a. 

wwwsantamarlnhaeafurada.pt 
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14. Beneficiadio da Rua de Jau -Santa Marinha 

• Ficou conclufda, nesta data, a beneficia<;ao operada pelos servi<;os da Camara Municipal 

de Gaia com a regulariza<;ao e revestimento de tapete betuminoso na Rua de Jau, na 

freguesia de Santa Marinha . 

Junto remeto, tambem, a informa<;ao sabre a situa<;ao financeira da Junta de Freguesia a data da 

presente informac;ao. 

Com as melhores cumprimentos. 

Vila Nova de Gaia, 8 de j unho 2015. 

www.santamarlnhaeafurada.pt 
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Data 

05-06-2015 

--~ 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA 

SITUA,AO FINANCEIRA - 05/junho/2015 

Descri~ao do item 

Disponibil idades 

Cofre 

Caixa Geral de Depositos 
Montepio 

Des pes a 

Compromissos assumidos e nao pagos - ate 05.06.2015 

Tesouraria Bruta 
Compromissos assumidos e nao pagos (Total) 

Tesouraria Uquida 

Receita Despesa 

26.573,92 € 

44.289,99 € 
26.573,92 € 

17.716,07 € 

Sal do 

1.361,79 € . 
32.068,01 € 
10.860,19 € 

44.289,99 € 



SEGURAN\:A SOCIAL 
DECLARA<;AO 

Nome da entidade contribuinte FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA 

Firma/denominac;:ao FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA 

Numero de ldentificac;:ao de Seguranc;:a Social 25108395769 

Numero de ldentificac;:ao Fiscal 510839576 

Numero de Declarac;:ao 10928116 

Data de emissao 09-04-2015 

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tern a sua situa~ao contributiva 

regularizada perante a Seguran9a Social. 

A presente declara9ao nao constitui instrumento de quita9ao de divida de contribui96es e ou de 

juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e e valida pelo prazo de quatromeses, a 

partir da data de emissao. 

Validade desconhecida ~ 
Digitally signed by INSTITUTO NFORMATICA, I.P. 
Date: 2015.04.09 11:12:56 +0 

DECLARA9AO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVI90 SEGURAN9A SOCIAL DIRECT A 

Mod. GC 1-DGSS versao www.seg-social.pt 



I AT 
autoridade 
tributaria e aduaneira Servi90 de Finan9as de VILA NOVA DE GAIA-1 . - (191 OJ 

CERTIDAO 

Manuel Armando Pinto Peixoto Novo, Chefe do Servi9o de Finan9as de VILA NOVA DE GAIA-1 .. 

CERTIFICA, face aos elementos disponfveis no sistema informc:Hico de gestao e controlo de processes de 

execu9ao fiscal, que FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA, NIF 510839576, tem a 

sua situa9ao tributaria regularizada, uma vez que nao e devedor perante a Fazenda Publica de quaisquer 

impostos, prestayoes tribut<hias ou acrescimos legais. 

A presente certidao e valida por tres meses, nos termos do disposto no n2 4 do artigo 24Q do C6digo de 

Procedimento e de Processo Tributario. 

Por ser verdade e porter sido solicitada, emite-se a presente certidao em 9 de Abril de 2015. 

0 Chefe de Finan9as 

(Manuel Armando Pinto Peixoto Novo) 

Elementos para validayiio 

NQ Contribuinte: 510839576 

Cod. Valida~ao : 5CHNUFUUDLV3 

Para validar est a cartidao aced a ao site www.portald asfinancas.gov.pt, selecciona a opyao 'Valldayiio Doc." e introduza o n• de contribuinte e c6digo de valldayllo acima 
mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidiio. 
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BLOCO DE ESQUERDA 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO 

DAAFURADA 

Sobre a informacao escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

Roteiro ao Centro Hist6rico de Gaia e ao Centro Piscat6rio de Sao Pedro da Afurada 

0 Exmo. Sr. Presidente informa que no passado mes de Maio foi realizado um roteiro ao 

Centro Hist6rico de Gaia e ao Centro Piscat6rio de Sao Pedro da Afurada, para os alunos do 32 

ano do ensino basico. 0 Bloco de Esquerda deixa a considera~ao do executive a possibilidade 

de alargar este evento a popula!;aO Uovens, adultos e idosos) da uniao das freguesias, 

permitindo a estes conhecer melhor as suas origens. 

Beneficiac;:ao da rua de Jau 

Relativamente a este ponto o Bloco de Esquerda considera importante a beneficia!;ao das ruas 

para o bem de todos, quer moradores, quer visitantes. Assim alertamos o executive para um 

olhar mais atento ao estado de toda a rede via ria da freguesia. 

09 de julho de 2015 

A ELEITA DO BLOCO DE ESQUERDA, 

~i\~ ~~y, §{Q.~~ 4>~ 
(Filipa Costa) 



Anexo .D- 09·o~·ZoiS 

§jcou -Coligac;;ao Democriitica Unitiiria PCP-PEV J ~I~~ 
Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Declara<;ao Politica 

Sobre o Financiamento da Freguesia 

E facto assente que os sucessivos Governos nao cumpriram a Lei das Finan<;as Locais, o que 

resultou em graves prejufzos para os Munidpios e Freguesias. 

A Lei 73/2013, que a veio substituir, mantem durante 2014 e 2015 o financiamento das 

Freguesias nos montantes de 2013, que alias ja foram iguais aos de 2012, ou seja, na pratica 

houve uma diminui<;ao de recursos, uma vez que a infla<;ao nao foi considerada. 

Esses factos acentuaram o desgaste financeiro das Freguesias, que desde 2010 tem vista 

descer os montantes atribufdos. 

Houve pais uma clara afronta da autonomia do Poder Local tal como esta consagrada na 

Constitui<;ao, s6 possfvel pelo esfor<;o concertado de PS, PSD e CDS. 

A CDU defende, pelo contrario, que as competencias e o financiamento das Freguesias, 

enquanto 6rgao de poder mais proximo das popula<;oes, devem ser refor<;ados, conseguindo-se 

por essa via rentabilizar e democratizar os recursos publicos. 

Tal deve ser fe ito por diversas formas: 

• Estabelecimento de criterios operatives fundamentados, claros e 16gicos; 

• Audi<;ao e concerta<;ao com os representantes eleitos das popula<;oes freguesias; 

• Tratamento igual de situa<;oes semelhantes; 

• Nao discrimina<;ao entre as diversas Freguesias. 

A perversidade de um sistema que torna as Juntas dependentes da discricionariedade dos 

Munidpios no que respeita a obten<;ao de recursos complementares pela via da "delega<;ao de 

competencias" tem originado situa<;oes de desig ualdade inadmissfveis em Democracia. 

Ressalvando o evidente principia de voluntarismo subjacente as transferencias provindas da 

Camara, ate ·oe lo quadro legal disposto na Lei 72/2013 e na 6bvla autonomia de cada 

Autarquia, assume o Municipio uma responsabilidade moral perante as Juntas que deveria ter 

levado a um maior cuidado e estudo. 

Neste particular, importa lembrar que a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada enfrenta urn conjunto de desafios muito particular e que par isso deve merecer do 

Municipio uma aten<;ao t ambem muito espedfica, sem que isso signifique deva ser tratada de 

forma privilegiada. 

www.cdugaia.org 



~CDU - Coligagao Democr3tica Unit3ria PCP-PEV 
Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Nao foi o que ocorreu, seja porque a Camara assim o impos, seja porque na Assembleia 

Municipal nao se pugnou par esse objetivo, como e possfvel constatar consultando as suas 

Aetas. 

Par isso entendemos que e essencial enunciar um conjunto de criterios clara para orientar a 

ac<;ao camararia nesta area, tais como a aferi<;ao da situa<;ao social em cada freguesia ou 

uniao de freguesias, designadamente a componente etaria, as dinamicas culturais, a situa<;ao e 

tecido econ6micos, e as caracterfsticas espedficas do territ6rio . Santa Marinha e Afurada, 

abrangendo no essencial o centro da Cidade e os seus p61os de atractividade, carece ser 

adequadamente apoiada no seu desenvolvimento, o que a ac<;ao da Camara e a falta de ac<;ao 

da Junta nao estao a promover. 

V. N. Gaia, 19 de Junho de 2015 

Pei'A CDU, 

www.cdugaia.org 



Mo~ao 

Contra a redu~ao das verbas atribuidas pelo Municipio de Vila Nova de Gaia a Uniao de Freguesias de Santa 
Marinha e Sao Pedro da Afurada, no ambito dos Acordos de Delega~ao de Competencias. 

E facto assente que os sucessivos Governos nao cumpriram a Lei das Financ;as Locais, o que resultou em graves 
prejuizos para os Municipios e Freguesias. 

Em 2014 e 2015, os financiamentos das Freguesias foram mantidos nos montantes de 2013, os qua1s Ja eram 
idemticos aos de 2012, existindo uma diminuic;ao de recursos, na pratica, vista nao ter sido considerada a necessaria 
correcc;ao dos efeitos da inflac;ao. 

Tais factos acentuaram o desgaste financeiro das Freguesias, as quais tern vista desde 2010 descer os montantes 
atribuidos. 

Houve, portanto, uma clara afronta da autonomia do Poder Local, tal como consignada na Constituic;ao, s6 possivel 
pelo esforc;o concertado de PS, PSD e CDS. 

As competencias e financiamentos das Freguesias, enquanto 6rgao de Poder mais proximo das populac;oes, devem 
ser reforc;ados, conseguindo-se rentabilizar e democratizar os recursos publicos por essa via. 

Tal deve ser feito par diversas formas. Entre outros: estabelecimento de criterios operatives fundamentados, claros e 
16gicos, tais como a aferic;ao da situac;ao social em cada Freguesia ou Uniao de Freguesias, designadamente a 
componente etaria, as dinamicas culturais, a situac;ao e tecido econ6micos e as caracteristicas especificas do 
territ6rio. Processo a ser conduzido com a audic;ao dos representantes eleitos das populac;o'es das Freguesias e em 
total concertac;ao com os mesmos. Ha que ter em atenc;ao o tratamento igual de situac;oes semelhantes, bern como o 
respeito par uma absoluta democraticidade, nao discriminando entre as diversas Freguesias. 

A peNersidade de um sistema que torna as Juntas de Freguesia dependentes da discricionariedade dos Municipios, 
no que respeita a obtenc;ao de recursos complementares, pela via da "delegac;ao de competencias" , tern originado 
situac;oes de desigualdade inadmissiveis em Democracia. Ressalvando o evidente principia de voluntarismo 
subjacente as transferencias provindas da Camara, ate pelo quadro legal disposto na Lei 72/2013, e considerando a 
6bvia autonomia de cada Autarquia, assume o Municipio uma responsabilidade moral perante as Juntas, que deveria 
ter levado a urn maior cuidado e estudo. 

Neste tocante, importa lembrar que a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada enfrenta um 
conjunto de desafios muito particular, o qual, por isso, deve merecer do Municipio uma atenc;ao tambem muito 
especifica, sem tal significar tratamento privilegiado. 

Nao foi o que ocorreu, seja porque a Camara assim o impos, seja porque na Assembleia Municipal nao se pugnou 
por esse objective. Como e possivel constatar, consultando as suas Aetas. 



A Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, abrangendo no essencial o centro da Cidade e os 
seus palos de atractividade, carece ser adequadamente apoiada no seu desenvolvimento, o que a acgao da Camara 
e a falta de acr;:ao da Junta nao estao a promover. 

Considerando, pois, a dimensao, seja ao nivel populacional , seja ao nivel do seu territ6rio, bern como das carencias 
ao nivel financeiro que a actual Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada tern ; 

Considerando o actual discurso do Executive Municipal, que passa pela atribuir;:ao de, mais competencias as 
Freguesias, mas sempre acompanhado pelo respective envelope financeiro; 

Considerando a discrepancia que existe entre as verbas que o Municipio quer atribuir a esta Uniao de Freguesias, ao 
abrigo do Acordo de Execur;:ao de Delegagao de Competencias, bern como as verbas que esta Uniao de Freguesias 
recebe por direito proprio do Fundo de Financiamento de Freguesias, oriundas do actual Orgamento de Estado para 

2015; 

Considerando a manifesta falta de equidade e de solidariedade que este Acordo de Execur;:ao demonstra ter para 
com esta Uniao de Freguesias, em comparar;:ao com outras Freguesias do Concelho. 

A Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, reunida em sessao 
ordinaria , delibera: 

• Solicitar a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia que reveja o actual Acordo de Execugao desta Uniao de 
Freguesias, no sentido de voltar a colocar a mesma no patamar em que esta Uniao sempre esteve e em que 
por d ireito proprio merece estar, tendo em conta a sua dimensao, e desta forma se poder garantir uma justa 
equidade e solidariedade que tern de existir para com esta Uniao de Freguesias. 

Vila Nova de Gaia, 9 de Julho de 2015. 
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A ser aprovada, esta Mo<;:ao devera ser enviada ao Sr. Presidente da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, ao Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e aos representantes de todos os grupos com assento na Assembleia Municipal de 

Vila Nova de Gaia. 



~~-~ ... 41:1~ ~" - (' 
·~/ ~~. , ·' -.' 

assembleia de fr~uesia 

santamar1nha 
saopedroafurada 

VOTO DE PESAR 

PELO FALECIMENTO DE MARIA BARROSO 

Maria de Jesus Simoes Barroso Soares faleceu na passada ter9a-feira, dia 7 de 
Julho de 2015, aos 90 anos de idade. - Professora, atriz, ativista politica e social, "uma 
acerrima defensora dos ideais da liberdade e da democracia". 

Filha de Alfredo Jose Barroso, natural de Alvor, concelho de Portimao, oficial 
do Exercito, e de Maria da Encarna9ao Simoes, professora primaria, Maria Barroso 
sempre fez questao de manter esta liga9ao a terra dos seus pais, tendo escolhido 
Portimao para residir nos seus mementos de lazer e no periodo de ferias. 

Foi aluna dos liceus D. Filipa de Lencastre e Pedro Nunes, em Lisboa, 
diplomou-se em Arte Dramatica, na Escola de Teatro do Conservat6rio Nacional, 
(1943) e licenciou-se em Ciencias Hist6rico-Filos6ficas, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (1951). Na faculdade conheceu Mario Soares, com o qual se 
casou quando ele se encontrava preso por motivos politicos a 22 de Fevereiro de 1949. 
Com Mario Soares teve dois filhos, Joao Soares e Isabel Soares. 

Foi atriz na companhia de teatro Rey Cola9o-Robles Monteiro, sediada no 
Teatro Nacional D. Maria II, onde se estreou em 1944, na pe9a de Jacinto Benavente, 
"Aparencias", sob a direyao de Palmira Bastos. No cinema, teve participa9oes em filmes 
de Paulo Rocha (1966 - Mudar de Vida) e Manoel de Oliveira (1985 - "Le Soulier de 
Satin", 1979 - "Amor de Perdi9ao", 1975- "Benilde ou a Virgem Mae"). 

Em 1969 foi candidata a deputada pela Oposiyao Democratica e participou no III 
Congresso daquela organiza9ao em 1973, em Aveiro, sendo a Unica mulher a intervir na 
sessao de abertura. No mesmo ana esteve em Bad Milnstereifel aquando da funda9ao do 
Partido Socialista. Foi eleita deputada a Assembleia da Republica, pelos circulos de 
Santarem, Porto e Faro, nas legislaturas iniciadas em 1976, 1979, 1980 e 1983. 

Enquanto primeira-dama de Portugal (1986-1996) empenhou-se em atividades 
de apoio as areas da cultura, educa9ao e familia, infancia, solidariedade social, 
dimensao feminina, saude, integrayao de deficientes e prevenyaO da violencia. Marcou 
gera9oes de alunos no Colegio Moderno (de Lisboa],Em 1990 criou o movimento 
Emergencia Mo9ambique, outorgando, no ano seguinte, a escritura da Associac;ao para 
o Estudo e Prevenc;ao da Violencia. Em 1995 presidiu a abertura do ciclo de realiza9oes 
do Ano Intemacional de Luta contra o racismo, a xenofobia, o antissemitismo e a 
exclusao social. 

edificio sede 
freguesia de santa marinha 
rua candida dos reis, 545 
4400-075 vila nova de gaia 
tel.: 22 374 67 20 fax.: 22 374 67 29 

freguesia de sao pedro da afurada 
centro dvico rev. padre joaquim de araujo, s/n 
4400-354 vii a nova de gaia 
tel.: 22 772 41 17 fax.: 22 781 03 17 

www.santamarinhaeafurada.pt 
secretaria@santamarinhaeafurada.pt 
afurada@santamarinhaeafurada.pt 
presidente@.osantamarinhaeafurada.pt 
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Depois de deixar o Palacio de Bel em, em 1997, foi presidir a Cruz Vermelha 
Portuguesa, cargo que exerceu ate 2003 (melhorou os cuidados de saude com a sua 
presidencia da Cruz Vermelha Portuguesa e dedicou-se a cooperas:ao intemacional). Foi 
ainda s6cia-fundadora e presidente do Conselho de Administras:ao da ONGD -
Plataforma Portuguesa das Organiza96es Nao-Govemamentais para o Desenvolvimento, 
desde 1994, e da Fundayao Aristides de Sousa Mendes. 

Foi distinguida com o titulo de Doutora Honoris Causa pelo Lesley University 
(23 de maio de 1994), pela Universidade de Aveiro (16 de dezembro de 1996) e pela 
Universidade de Lisboa (3 de novembro de 1999). Foi Professora Honoraria da 
Sociedade de Estudos Intemacionais de Madrid. Recebeu tambem a Gra-Cruz da Ordem 
da Liberdade a 7 de Marya de 1997. 

Maria Barroso, mulher do ex-Presidente da Republica Mario Soares, morreu aos 
90 anos no dia 7 de julho de 2015, as 5h20m, no Hospital da Cruz Vermelha, Sao 
Domingos de Benfica, em Lisboa, onde estava intemada, em estado grave, desde 26 de 
Junho de 2015, devido a uma queda que a deixou em estado de coma irreversivel. 

Maria Barroso foi uma cidada exemplar, que pugnou ao longo da sua vida pela 
elevas:ao do papel da mulher portuguesa nos campos da Cultura, da Educayao, da 
Intervenyao Social e da Politica, as quais consagrou a sua vida. 

Toda a populas:ao portuguesa, e aqui em especial ada Uniao de Freguesias de 
Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, deveni guardar respeitosamente a memoria de 
Maria Barroso, mulher de facil trato e natural simpatia, sendo de mencionar que 
tambem a ela se deve o exercicio da Liberdade na nossa sociedade, e nos diversos 
espayos de cultura, educa9ao e politica. 

Foi uma mulher sempre atenta as necessidades dos outros, dando grande 
primazia as crianyas, pertenceu e sempre pertencera, pelos seus atos, a nossa sociedade 
e identidade atual. - "Mulher de Grandes Causas", usando sempre como arma a palavra, 
dita ou escrita. 

Atualmente, para alem da sua preocupayao com o Pais, a Europa e o Mundo, 
preocupava-se com o futuro dos jovens, aspirava que pudessem viver em "sociedades 
tolerantes, solidarias e pacificas" 

Tratou e trata-se de "uma personalidade cuja voz se apagou, mas cuja obra a 
imortalizara"- "uma mulher forte"; "uma marca indelevel na Hist6ria de Portugal - o 
pais que tanto amou"; uma "grande lutadora da liberdade contra todas as formas de 
tirania". 
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Assim, a Assembleia de Freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, 
reunida a 9 de julho de 2015, delibera: 

1. Aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento da Dra. Maria de Jesus 
Simoes Barroso Soares; 

2. Recomendar a Gimara Municipal de Vila Nova de Gaia, atraves da 
Comissao Municipal de Toponfmia que pondere atribui~ao do nome da Dra. Maria 
Barrosos a uma arteria da Cidade, ou a um monumento, local ou edifica~ao 
cultural, educacional ou de saude. 

3. Dar conhecimento deste voto de pesar a familia enlutada. 
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MINUTA DA ATA 

SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

9 JULHO 2015 

1/3 

DEPUTADOS PRESENTES: (PS)- Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do Novo, Maria Jose 

Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Augusto Jose 

Conceic;ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira e Jose Maria Moreira; (PSD) - , Alberto Amflcar 

Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carric;o, Jose Ferreira do Costa, Rosa Joana do Silva Neto 

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

e Maria de Assunc;ao dos Santos Carvalho; (CDU)- Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes e Francisco 

Jose Marques Crista; (BE) - Filipa Marlene Mendes do Costa; (IND)- Eduardo Jose Moreira Matos.--

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

SECRETARIOU A REUNIAO: 0 1.0 e 2.0 Secretarios do Mesa do Assembleia - respetivamente, 

AUGUSTO JOSE CONCEIC::AO SOARES e JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO.----------------------

DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES:- Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes; Tesoureiro: 

Agostinho do Silva Viana; Vogais: Jose Raimundo Moreira Filipe, Jose Manuel Neto Cacheira, 

Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando Candido Pereira Lopes. ------------------------

HORA DE ABERTURA: 21 H 15M 

HORA DE ENCERRAMENTO: OOH l OM 

A DEPUTADA ANABELA CARRic;O, do PSD, em ponto previa, apresentou a considerac;ao do 

Assembleia de Freguesia a proposta de inclusao de um novo ponto no Ordem de Trabalhos para 

discussao e votac;ao de um Voto de Pesar pela morte do cidada Maria de Jesus Barroso Soares, no 

que foi secundada pelo DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS. Submetida a votac;ao, esta proposta 

foi APROVADA POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------

-ORDEM DE TRABALHOS-

1. INTERVENCAO DO PUBLICO 

INTERVEIO 0 CIDADAO ABAIXO INDICADO, AO QUAL 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA DE SEGUIDA: -------

CELESTINO FERREIRINHA 
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2. PERfODO DA ORDEM DO DIA 

2/3 

2.1. APRECIA<;AO DA INFORMA<;AO ESCRITA DO PRESIDENTE SOBRE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

ENTRE 1 DE ABRIL E 8 DE JUNHO DE 2015 E SOBRE A SITUA<;AO FINANCEIRA DA JUNTA EM 5 DE JUNHO 

DE 2015. --------------------------------------------------------------

NESTE PONTO DO PER!ODO DA ORDEM DO DIA. INTERVIERAM OS SEGUINTES DEPUTADOS, AOS QUAIS 0 

EXECUTIVO DEU RES POST A: ----------------------------------------------- --------------- ---

FILIPA COSTA 
ROSA NOVO 
EDUARDO MATOS 
ADELINO ARAUJO 
ALEXANDRE VALENTE SILVA 
JOSE COSTA 
ARTUR OLIVEIRA 
AMfLCAR ARAUJO 

(BE) 
(PS) 
(IND) 
(PS) 
(PSD) 
(PSD) 
(CDS-PP) 
(PSD) 

2.2. ANALISE E DISCUSSAO DAS DIVERSAS FONTES DE FINANCIAMENTO DA JUNTA DE FREGUESIA ------

NESTE PONTO DO PER!ODO DA ORDEM DO DIA, INTERVIERAM OS SEGUINTES DEPUTADOS, AOS QUAIS 0 

EXECUTIVO DEU RES POST A: - --- ---------------------------- ----------------------------

LUfS GONZAGA 
EDUARDO MATOS 
ROSA NOVO 
JOSE COSTA 
FRANCISCO CRISTA 

(CDU) 
(IND) 
(PS) 
(PSD) 
(CDU) 

0 DEPUTADO LUiS GONZAGA, do CDU, reiterou a Declarac;ao Polftica sobre este assunto j6 apresentada no 1°. 

reuniao desta Sessao Ordinaria e fez saber que a CDU decidiu subscrever a Moc;ao j6 apresentada pelo 

DEPUT ADO EDUARDO MATOS, com algumas a lterac;6es, que confirmou as alterac;6es referidas e sujeitou a 
apreciac;ao d o Plen6rio aquele documento: --------------------- --------------

- MOCAO "Contra a reduc;ao das verbas atrlbuldas pelo Municipio de Vila Nova de Gaia a 
Unioo de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro do Afurada, no ombito dos Acordos de 

Delegac;ao de Competenclas". 

REJEIT ADA POR MAIORIA 

Votos favor6veis = 4 (CDU 2, BEl , IND 1 ); 

Votos contra= 8 (PS 8). 

Os deputados do PSD e do CDS-PP ausentaram-se do Sola no momenta do votac;:ao. Os 

deputados Adelino Araujo (PS) e Eduardo Matos (IND) apresentaram declarac;:oes de voto. 

2.3. VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA CIDADA MARIA DE JESUS BARROSO SOARES ----- ------

No presenc;:a de duos propostas de Votos de Pesar apresentadas pelos grupos parlamentares do 

PSD e do PS, o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA submeteu 6 considerac;:ao do plen6rio um daqueles 

textos, que depois de colocado a votac;:ao foi APROV ADO POR UNANIMIDADE. - -----------------------
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Nada mais havendo a tratar, quando eram Zero horas e Dez minutos, o Presidente da Assembleia 

declarou encerrada a reuniao, da qual se elaborou a presente Minuta. que depois de lido foi 

APROVADA por UNANIMIDADE, nos termos da le~~slac;ao e igor e

0
do Regimento da Assembleia 

de Freguesia aprovado a 13/12/2013. E eu, 1-- J •· ·~ l \._, o~ • s:-0 t: J4A (AUGUSTO 

JOSE CONCEIC:::AO SOARES), 1.0 Secret6rio da Mesa dai.Assembleia de Freguesia, a redigi. -------
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SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS 

0 2.0 Secret6rio do Assembleia de Freguesio 

2\1Jnc~ CaR.JcJ ~c) 
JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO 
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