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SESSAO ORDINARIA 

1~. REUNIA0-28/09/2015 

- Aos vinte e oito dias do mes de setembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e dez 

minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada, no sa lao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos Reis, numero 545, em 

Santa Marinha, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Conceh;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, Maria Rosa Azevedo do 

Novo, Sonia Cristina Roseira e Cunha, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, 

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

Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri<;:o, Jose Ferreira da Costa e 

Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP)- Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira; (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: a Deputada Maria Jose Fonseca Pinto Alves, do PS, apresentou pedido 

de substitui~ao, dando Iugar a Deputada Sonia Cristina Roseira e Cunha, do PS. ------------------------------------

- Registou-se a seguinte falta: a Deputada Maria da Assun~ao dos Santos Carvalho, do CDS-PP, faltou a 
re u n ia o po r mot ivos p rofissio na is j ustifica dos. -------------------------------------------------------------------------------

- 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, dando de seguida inlcio a ORDEM DE 

T ABALH OS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVENc;AO DO PUBLICO 

- 0 CIDADAO ANT6NIO DOS SANTOS PAIVA reclamou contra algumas obras que terao sido prometidas e 

que estao ainda por realizar ou por concluir, nomeadamente no Lugar de Gaia, e chamou a aten<;:ao para 

urn imenso matagal existente por detras da Capela e para o estado de uma tampa de saneamento no Cais 

Ca pelo Ivens, junto ao pa rq ue de Ca rava nas. -----------------------------------------------------------------------------------

------ ----- ···--·------- ·------·-·--------
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- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE SILVA reclamou igualmente por algumas obras que estao por realizar, 

nomeadamente no Jardim do Morro e na Serra do Pilar. Chamou a aten~ao para o excesso de zelo da 

Polfcia Municipal no que respeita as multas por estacionamento indevido nas zonas envolventes. Relatou a 

falta de espa~o para estacionamento dos carros dos moradores no Bairro Joao Felix, uma vez que os 

lugares existentes para o efeito estao invariavelmente ocupados por viaturas de nao residentes, e pediu, 

por isso, que a Junta de Freguesia exer~a a sua influencia junto das entidades competentes para que seja ali 

instalada uma placa indicativa de "estacionamento so para moradores". De seguida, apelou para que se 

envide esfor~os no sentido de as for~as de seguran~a fazerem um policiamento mais regular daquela zona. 

E, por ultimo, chamou a aten~ao para a falta de um pilarete junto ao adro da lgreja de Santa Marinha, para 

algumas lajes nas imedia~oes completamente escavacadas e para o estado do teto do Salao Nobre do 

ed iffcio-sede da Junta de F regu es i a. ---------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Antonio dos Santos Paiva, disse que o atual Executivo 

fez no Lugar de Gaia o que foi possfvel ate ao momento, do muito que ha a fazer, sublinhando que aquele 

Lugar foi votado ao abandono durante largos anos. No que respeita ao mato existente nas traseiras da 

Capela, afirmou que se trata de uma propriedade privada e que nada e possfvel fazer sem autoriza~ao dos 

donos. Quanto a tampa de saneamento do Cais Capelo Ivens, comprometeu-se a averiguar o assunto na 

man ha do d ia segu i nte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Alexandre Valente Silva, informou que se aguardam 

para breve novidades da Camara Municipal sobre o Jardim do Morro, onde foram fe itos ate ao momento 

apenas trabalhos de remo~ao de algumas arvores e planta~ao de outras mais adequadas aquele espa~o . No 

que respeita a lgreja Matriz recordou que foram colocados corrimoes nas areas circundantes e que o mau 

estado das lajes se deve ao elevado numeros de camioes que transitam pelo local e causam evidentes 

danos no pavimento. Sobre o estacionamento automovel no Bairro Joao Felix disse que iria procurar saber 

da possibilidade de reservar espa~os exclusivos para moradores. Sobre o teto do Salao Nobre do ediffcio

sede da Junta afirmou que nao terminara o mandato sem avan~ar com as respetivas obras, que so nao 

come~aram ainda devido a dificuldades financeiras. ------------------------------------------------------------------------

2.LEITURA E VOTAc;AO DE ATAS 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a discussao e vota~ao as Atas das reunioes abaixo indicadas: ------

- Ata da Reuniao de 21 de janeiro de 2014, que se anexa a esta ata como Anexo A - 28.09.2015 -

AP ROVADA PO R U NAN I M I DADE; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- ---
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- Ata da Reuniao de 24 de janeiro de 2014, que se anexa a esta ata como Anexo B - 28.09.2015 -

APROV ADA PO R U NAN I M I DADE; ------------------------------------------------------------------------- -----------------------

- Ata da Reuniao de 09 de julho de 2015, que se anexa a esta ata como Anexo C- 28.09.2015 - APROVADA 

PO R U NAN I M I DAD E. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
3.1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se 

junta a pre se nt e A ta : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo D- 28.09.2015 Correspondencia Recebida 

Anexo E- 28.09.2015 Correspondencia Expedida 

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n2 1 do art2. 242 do Regimento 

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, apresentou a considera~ao da Assembleia uma DECLARA<;AO POLfTICA, 

que se junta a esta Ata como Anexo F- 28.09.2015; uma PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO pelo aumento 

das quotas de pesca da sardinha, que se junta a esta Ata como Anexo G - 28.09.2015; e urn VOTO DE 

PESAR pelo falecimento da Av6 do Vogal Jose Raimundo Filipe, que se junta a esta ata como Anexo H -

28.09.2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, chamou a aten~ao para o facto de mais uma vez ter falecido o 

familiar de urn autarca sem que a Junta tenha participado publicamente essa ocorrencia, situa~ao sobre a 

qual ja teve oportunidade de fazer sentir o seu desagrado junto do Presidente da Assembleia.-----------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, na sequencia desta chamada de aten~ao do Deputado Francisco Crista, 

apresentou a considera~ao da Assembleia uma PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO sobre a comunica~ao 

publica de eventuais futuros falecimentos de familiares de autarcas da Uniao de Freguesias, que se junta a 

esta Ata como Anexo I - 28.09.2015.-------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, apresentou a considera~ao da Assembleia os seguintes documentos: 

uma MO<;AO a favor de uma polftica efetiva de apoio aos refugiados, que se junta a esta Ata como Anexo J 

- 28.09.2015; e uma MO<;AO pela cria~ao de emprego e reconquista de direitos, que se junta esta Ata 

como Anexo K - 28.09. 2015 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, quis saber se os funcionarios da Junta estao cobertos por 

seguro nas suas desloca~oes entre os ediffcios de Santa Marinha e Afurada. Felicitou a Camara Municipa l e 
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a Junta pelas obras executadas na Escola da Afurada de Baixo, mas sublinhou que mais uma vez o prazo de 

conclusao das obras do Mercado da Afurada nao foi cumprido pela Camara. Chamou a atenc;ao para o facto 

do passeio junto aos armazens de aprestos estar a levantar e, por ultimo, reclamou contra a falta de 

pa pe lei ra s junto a margin a I para co loca c;ao de I ixo. ------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista sobre o Mercado da Afurada, 

convidou-o a acompanh<l-lo na manha do dia seguinte numa visita ao local, com elementos da Camara, 

durante a qual podera avaliar o ponto de situac;ao das obras. De seguida, informou que todos os 

funcionarios da Junta estao cobertos por um seguro de acidentes. Sobre o estado do espac;o circundante 

dos armazens de aprestos, deu conhecimento de uma visita a realizar brevemente com o Presidente do 

Municipio e alguns funcionarios da Camara Municipal para aquilatar das intervenc;oes necessarias. -----------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, deu conhecimento de que iria entregar ao Presidente da 

Assembleia dois requerimentos sobre os tempos regimentais do Presidente da Junta e a proposta de um 

horario limite para as votac;oes nas Assembleias. Protestou contra a resposta dada pelo Tesoureiro da Junta 

a um requerimento apresentado pelo seu Grupo Parlamentar. A terminar, elencou um conjunto de obras 

realizadas pelo seu executivo no passado e concluiu dizendo que o atual Hder da Junta nao fez nada. --------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, reiterou a sua opiniao, desde sempre por ele defendida, de 

que os assuntos tratados nesta assembleia deviam circunscrever-se a temas da freguesia e do concelho. Por 

ultimo, pediu ao Presidente da Junta que interceda junto da Camara Municipal para que prolba o 

estacionamento autom6vel na rua Luis de Camoes, no troc;o compreendido entre a antiga rua Direita e a 

r u a Genera I Torres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, fez saber que ira falar no dia seguinte 

como "Comandante da Policia" sobre a sugestao apresentada de proibic;ao do estacionamento autom6vel 

na rua Luis de Camoes, no troc;o por ele referido. De seguida, pediu autorizac;ao para que o Tesoureiro 

Agostinho Viana de resposta ao Deputado Joaquim Leite. -----------------------------------------------------------------

- 0 TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA clarificou a resposta dada ao requerimento apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PSD e disse nao retirar uma vlrgula ao que escreveu, posic;ao que mereceu reac;ao negativa 

dos Deputados Jose Costa e Joaquim Leite. -----------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA considerou que o assunto do requerimento do PSD e respetiva resposta 

do Tesoureiro da Junta nao passa afinal de um lamentavel mal-entendido, pedindo por isso que se pusesse 

fi m a e sta q u e sta o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, apresentou a considerac;ao da Assembleia urn VOTO DE PESAR 
------ -----------
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pelo falecimento do Pai do Deputado Eduardo Matos, que se junta a esta Ata como Anexo L- 28.09.2015.

- A DEPUTADA s6NIA ROSEIRA, do PS, apresentou a considera~ao da Assembleia urn VOTO DE 

CONGRATULA<;AO pelo Premio lnternacional conquistado pela empresa Sogrape Vinhos, que se junta a 

esta Ata como Anexo M- 28.09.2015. -----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, perguntou se a rua Jose Guimaraes ja tinha sido inaugurada; 

protestou por s6 agora os grupos parlamentares do PSD e CDS-PP terem recebido c6pias dos diversos 

protocolos celebrados ate hoje pela Junta, tendo contestado alguns deles e lamentado nao terem sido 

objeto de discussao e ratifica~ao na assembleia de freguesia; disse que nenhum protocolo devia ter ido, em 

termos de encargos, para alem do mandato deste Executivo; pediu esclarecimentos sobre os catorze mil 

euros recebidos ao abrigo do Acordo de Execuc;ao de Delega~ao de Competencias, uma vez que os valores 

previstos no or~amento em transferencias da Camara ascendem a trezentos mil euros; afirmou que o 

protocolo celebrado com os en e muito mau; quis saber o que se passa com alguns protocolos celebrados 

pelo anterior executivo da Junta de Santa Marinha, designadamente o que regula a cedencia do Quiosque 

de Gelados da Beira-Rio; e, por ultimo, considerou que os "trinta mil e seiscentos euros" transferidos pela 

Camara M u n ici pa I d evi am ser j ustifica dos pub lie am e nte. ------------------------------------------------------------------

-0 DEPUTADO LUIS GONZAGA, da CDU, pediu esclarecimentos adicionais sobre o seguro dos funcionarios 

da Junta; relatou as mas condi~oes de funcionamento da Piscina Municipal, apelando a Junta que interceda 

neste assunto; referiu-se aos anunciados investimentos para obras no Bairro do Cavaco, que o seu Grupo 

Parlamentar sempre defendeu, procurando saber exatamente qual o alcance destes; e apresentou a 

considerac;ao da assembleia urn PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO em solidariedade com a comunidade 

piscat6ria da Afurada, que se junta a esta Ata como Anexo N - 28.09.2015.------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, recordou que houve urn lapso de do is mil 

euros da Camara Municipal nos valores do Acordo de Execuc;ao, situa~ao que sera regularizada ainda este 

ano; disse que os valores globais previstos nas transferencias da Camara para a Junta acomodam o 

percentual dos montantes cobrados com o IMI, que este ano fica aquem do previsto; esclareceu que os 

"trinta mil e seiscentos euros" transferidos pela Camara se destinaram as Festas da Afurada; e deu algumas 

explica~oes sobre os protocolos celebrados pela Junta, nomeadamente o rubricado com os en, que 

considerou ter tido urn grande impacto na vida dos afuradenses, sendo seu prop6sito instalar brevemente 

urn servic;o equivalente em Santa Marinha a cota baixa da freguesia. -------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Luis Gonzaga, esclareceu que o seguro de acidentes 

pessoais e uma obriga~ao legal e abrange todos os funcionarios da Junta; afirmou que as intervenc;oes que 
-------------·---------
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se julgam necessarias no Bairro do Cavaco sao muito avultadas, estando para ja previstas apenas as obras 

mais prementes; e concluiu dizendo que ia fa lar com os responsaveis da Camara pela Piscina Municipal no 

sentido de colmatar as falhas e alterar o que alegadamente funciona deficitariamente. --------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, felicitou a Camara Municipal pela obra que esta a ser realizada na 

Escola da Afurada de Baixo, bern como pelas altera~oes feitas na ilumina~ao da area envolvente aos 

armazens de aprestos, e disse concordar com um estacionamento autom6vel mais criterioso naquela zona. 

Afirmou estranhar a nao real iza~ao este ana do habitual Festival da Sardinha Assada da Afurada e referiu-se 

a um cheque de quatro mil euros pendente do ana passado que esta par resolver. Sugeriu que a Junta, face 

a dim inui~ao das suas receitas, optasse par reduzir as despesas, baixando nomeadamente as verbas 

atribuldas as institui~oes das duas freguesias e os encargos com o Almo~o de Natal e com os brinquedos de 

Natal. No sentido de minimizar as dificuldades financeiras da Junta, disse contar com o Tesoureiro 

Agostinho Viana na sensibiliza~ao dos seus pares do Executive para a venda de algumas das campas do 

cemiterio . E, par fim, afirmou que a estrategia do PSD na Assembleia de Freguesia nao e a mais co rreta, 

dando como exemplo a posi~ao daquele Grupo Parlamentar aquando da vota~ao de uma mo~ao contra a 

redu~ao das verbas atribuldas pela Camara a Junta de Freguesia no ambito do Acordo de Delega~ao de 

Competencias, tendo os seus membros abandonado a sala para nao votar. 0 que considerou uma atitude 

po u co dig n a . ------------------------------------------------------------------ ------------------------ ------------------------------

- 0 DEPUTADO AMJLCAR ARAUJO, do PSD, dirigiu-se ao Deputado Eduardo Matos, dizendo que nao 

admite que ninguem lhe de li~oes de honorabilidade. ----------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, disse que nao era sua 

inten~ao ofender alguem, pedindo-lhe desculpa caso se tenha sentido ofendido. ----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, recordou que a dlvida de trezentos 

e cinquenta mil euros herdada da antiga Junta da Afurada e que tern restringido a atividade da Junta; mas, 

apesar de todos os constrangimentos financeiros, enquanto for presidente da Junta, nunca se deixara de 

realizar o Almo~o de Natal. De seguida, declarou-se muito satisfeito pelas obras feitas na Escola da Afurada 

de Baixo. Par outro lado, disse nao acredita r que a Camara Municipal tenha possibilidade de fazer algumas 

obras nos armazens dos aprestos. Sobre o Festival da Sardinha Assada, afirmou que este evento nao se 

realizara este ano, apesar dos esfor~os feitos nesse sentido pela Camara Municipal, que acabou par recuar 

quando o governo decidiu diminuir a quota da captura da sardinha. Quanta ao cheque pendente de quatro 

mil euros relativo ao Festival da Sardinha de 2014, disse que esse assunto ficara resolvido em breve. Por 

ultimo, referiu alguns investimentos feitos no cemiterio, nomeadamente melhoramentos nas portas, 
- -------------
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janelas e casas de banho, para alem da constru~ao de urn novo ossario comum e da reconstru~ao da capela 

mortua ria d a Afu ra d a . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, JND, afirmou que ja esta cansado de ver as dfvidas da Afurada serem 

utilizadas como desculpa para o defice de desempenho do Executive e desafiou o Presidente da Junta a 

promover uma Assembleia Extraordinaria para discutir o impacto das dfvidas nestes dois primeiros anos do 

seu rna ndato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, come~ou por felicitar o Deputado Eduardo Matos pela sugestao 

da realiza~ao de uma Assembleia Extraordinaria para discussao das dfvidas da Afurada, para que o 

Presidente deixe de falar dessas dfvidas em todos os lugares. Por ultimo, acabou por lhe dizer que nao 

consegue dividir o seu Grupo Parlamentar ao referir-se a posi~ao do PSD na vota~ao da Mo~ao contra a 

diminui~ao das transferencias da Camara Municipal para a Junta de Freguesia, reiterando que o seu Partido 

nao votou aquele documento por desconhecer com exatidao as verbas que estavam envolvidas. -------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA afirmou que o Deputado Eduardo Matos esfor~a-se por inverter os papeis no 

que respeita a divida da Afurada, sublinhando que recentemente voltou a ser surpreendido com uma nova 

dfvida, desta vez a ADSE, no valor de cinquenta e seis mil euros. -------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou que o seu maior patrim6nio e poder andar de cabe~a 

levantada na terra que o viu nascer e perguntou o que teme o Presidente da Junta em promover a 

rea liza~ao da Assemble ia Extraordina ria por si sugerida. -------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, face ao adiantado da hora e ao tom menos cordato das duas ultimas 

interven~oes, quando eram zero horas e vinte minutos, interrompeu os trabalhos e convocou para o dia 

nove de outubro de do is mil e quinze, as vinte e uma horas, a continua~ao desta reuniao, da qual se lavrou a 

presente Ata, que depois de lida foi A.f..<o...r A;-tlA; por ~bo JCA'cr _ QDu ~ A;3:/ .. -f' o! 5~ ;~ e 

d evida mente a rq u ivad a. ------------------------------------------------------------------------------------------------

RESIDENTE DA AsSEMBLE lADE FREGUESIA 

~~\\1 
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 SEGUNDO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA 

~Q)Y\0 (]AQ~h? . 
(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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ATA N.2 5 
SESSAO EXTRAORDINAR IA 

1 !! . REUNIAO- 21/01 /20 14 

Rnex.o H 
2~ J '1 j2/J1 s 

- Aos vinte e um dias do mes de janeiro do ana de dais mil e catorze, pelas vinte e uma horas e cinco 

minutos, reuniu em Sessao Extraordinaria, a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa 

Marinha e Sao Pedro da Afurada, no salao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido 

dos Reis, numero 545, em Santa Marinha, presidida par Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado par 

Augusto Jose Concei<;:ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente l.Q e 2.Q Secreta rio.------

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

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

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

Amilcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri<;:o, Eduardo Jose Moreira Matos, Jose Ferreira da 

Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires e Alexandre Valente da Silva; (do CDS/PP)- Artur Fernando Rama lho 

Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de Assun<;:ao dos Santos Carvalho; (da CDU)- Francisco Jose Marques 

Crista e Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana. --------------------------

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

Secretaria: Maria Rosa Azevedo do Novo; Tesoureiro: Jose Correia da Silva; e os vogais: Rita Isabel Azevedo 

Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reise Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes. ----

- 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 posse como deputado da 

Assembleia de Freguesia ao cidadao Alexandre Valente da Silva eleito pelas listas da coliga~;ao Gaia na 

Frente, em representa<;:ao do PSD. Posta isto, deu infcio a ORDEM DE TABALHOS. -----------------------------------

1. INTERVENc;Ao DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~;ou par conceder o usa da palavra aos dais primeiros dos cinco 

concidadaos inscritos para interven~;ao no perfodo de interven~;ao do publico.--------------------------------------

- 0 CIDADAO FRANCISCO FONSECA dirigiu-se ao Presidente da Junta desta forma: "0 assunto que aqui me 

traz e referente a ilum ina~;ao publica da rotunda das Chas, Afurada, no final da Rua Martir Sao Sebastiao, no 

come<;:o da Rua Abflio de Azevedo e na Rua Nossa Sr.l! da Concei<;:ao. Ja no dia 29/10/2013 eu tinha alertado 

o Senhor Presidente da Junta para este problema. Ha mais de vinte candeeiros sem ilumina<;:ao e aquela e 
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uma zona de paragem de autocarros e de passadeiras de peoes. Foi exatamente par isso que eu fiz o alerta. 

Como o local e muito movimentado e grande o perigo de ali haver atropelamentos, sobretudo dos muitos 

passageiros que apanham e saem dos autocarros e necessitam de atravessar as passadeiras ... Como nada foi 

feito, enviei um mail em 26.12.2013 para a EDP a comunicar esta avaria na ilumina~ao. Como resposta, 

disseram-me que iam tratar disto com a maior brevidade possfvel e ate hoje ainda nada foi feito. Hoje voltei 

a telefonar para os servi~os da EDP, voltando a expor a situa~ao . lsto e um bocadinho grave, porque, como 

eu ja t inha alertado, ha o perigo de acidentes. E isso aconteceu precisamente ha oito dias. Foram Ia 

atropeladas duas pessoas, felizmente sem gravidade. Par isso, eu vinha aqui expor de novo este assunto 

para verse a Junta faz um bocadinho de pressao sabre a EDP averse resolvem aquele problema."------------

- 0 CIDADAO JOAO GONc;ALVES dirigiu-se ao Presidente da Junta para expor diversos assuntos relacionados 

com freguesia da Afurada: "Queria come~ar par uma situa~ao premente na minha terra, que me foi 

prometida ha pouco tempo que iria ser resolvida, e que ainda nao vi cumprida. E a situa~ao e a seguinte: 

Junto a escola da Afurada de Baixo, esta semana mais uma crian~a quase que foi atropelada, devido a carros 

que vem da Casa do Dragao. Nao ha sinaliza~ao a indicar que existe ali uma escola, nao existe uma 

passadeira, nao existem umas lombas. Ja me foi dito que e um pouco impossfvel instalar ali lombas. Mas 

mais do que uma vez assisti na minha freguesia ao levantamento de paralelos e depois, quando os 

recolocam, fica uma bonita Iomba. E podia fazer-se isso naquela rua e ficava ali uma Iomba para proteger as 

crian~as . Ja agora, em rela~ao as obras que estao prometidas para a nossa escola, adianto tambem que nao 

temos nenhuma informa~ao acerca disso." E prosseguiu: "Segundo ponto. Temos um terrene na nossa 

freguesia, que ninguem sabe de quem e, que fica na Rua da Praia, em frente ao porto de pesca, que e, para 

mim, um terrene problematico. Agora juntam-se Ia crian~as com doze e treze anos, uma fase diffcil das 

crian~as como sabem, que vao para Ia fumar, e mais tarde sabe-se Ia fazer mais o que. 0 que eu proponho e 

que se construa ali um Centro Cfvico, uma coisa bonita, um jardim com umas mesinhas para a gente poder 

assar uns peixinhos ... Gostava de ver tambem na Afurada, e ja luto par isso ha muito tempo, um Centro de 

Manuten~ao Publico. Porque quem tem dinheiro vai ao ginasio, mas quem nao tem ... E par este pals fora 

existem muitas terras que tem aquelas ... maquinas para as pessoas fazerem um pouco de ginastica. Gostava 

de verna minha terra, um espa~o desses. Naquele terrene a que me refiro existem Ia armazens ilegais, faz

se daquilo um parque de estacionamento e ha umas senhoras que cultivam Ia umas fla res ... Mas, como falta 

limpeza, ratos e outros bichos e o que falta par ali. Eu gostava de ver aquela situa~ao tambem esclarecida. 

Uma vez perguntei na Junta de Freguesia, que era entao da Afurada, o que e que se podia fazer ali. Par 

exemplo um jardinzito. E disseram-me ... talvez ... mas nao ha dinheiro e tal. .. E as coisas ficaram em nada. 

Fica aqui agora tambem a mesma proposta." E continuou: "0 terceiro ponto e um tambem problematico. 0 
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anterior Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha deixou de permitir que se fizessem fune rais no 

nosso cemiterio ao domingo. Ou seja, quem morrer a sexta-feira a partir da cinco da tarde tem que esperar 

ate segunda-feira para que lhe seja feito o funeral. Eu nao sei se podia haver um piquete de preven~ao, ou 

alguem que para isso fosse designado, para abrir o cemiterio e permitir que se possa fazer o funeral ao 

domingo de manhiL Fica aqui tambem essa proposta ." E continuou: "Quarto ponto: Quando saio da 

freguesia de Santa Marinha e entro na minha freguesia de Sao Pedro da Afurada, t enho vergonha porque 

nao vejo um unico monumento ao Pescador e a Vareira. Sao eles os simbolos da minha terra. Temos ali na 

Rua da Praia, em frente ao S. Pedro, umas chapas a ca ir de padre, porque houve quem dissesse que aquila e 

0 futuro e que nunca ia apodrecer porque eram tratadas para aquele prop6sito. E a verdade e que estao a 

cair e temo que qualquer dia chegue aqui alguem a dizer que se magoou. 0 que eu gostava de ver ali 

implantado era, virado para a Barra de Pesca, um monumento ao pescador com a sua varina ao lado, como 

acontece na P6voa, Nazare, Figueira da Foz. E nao penso que a Afurada seja menos que as outras 

localidades piscat6rias. Ja agora gostava que fosse clarificada a s itua~ao do Mercado da Afurada. Eu ja estive 

para chamara a ASAE ... e vou faz!Ho um dia destes, porque acho que aquila ja e um caso de saude publica. 

Quem for ao Mercado da Afurada ao sabado, vera o porque de eu estar a fa lar assim. Acho que aqu ila nao 

faz parte do seculo XXI. Temos um novo Mercado quase, quase pronto, que o anterior Presidente da 

Camara, a quem eu nao chama aldrabao par parecer mal, deixou a meio e agora os outros que se safem ou 

que tapem os buracos. Quero recordar tambem que somas o unico porto de pesca no paise no estrangeiro, 

que eu saiba- eu sou pescador e trabalho no estrangeiro e conhe(;o muito porto de pesca- somas o unico 

porto de pesca que nao tem uma Iota onde vender peixe. Par outro lado, todos os portos de pesca tem 

casas de banho para que os pescadores dos barcos que venham abrigar-se no porto tenham as condi(;oes 

minimas para tamar um banho e fazer as suas necessidades. E n6s aqui nao temos!" E prosseguiu: "Outro 

assunto que gostaria de abordar tem a ver com a Esquadra da Afurada- out ra vergonha na minha terra. Ja 

frisei isso numa reun iao na Afurada, vou continuar a frisar. Ainda hoje ao passar nessa Esquadra vi dais 

carros da polfcia estacionados em cima do passeio e outros dais de amigos, que estavam a fa lar com um 

senhor guarda. E eu que queria vir da Rua da Praia e entrar para o centro da Afurada buzinei e o senhor 

guarda veio dizer-me ao vidro : '0 senhor que nao pode buzinar'. Ao que eu respondi: 'Eu sei, mas esses 

quatro carros que estao af deviam ser multados e nao sao.' Sabe o que e que ele me disse: 'Siga em frente e 

va embora!' Eu tive que fazer isso porque ele e uma autoridade. A verdade e que aquela esquadra nao faz 

nada ali." A concluir afirmou: "0 infantario que temos na Afurada, que fica por baixo do Clube do Bairro, eu 

nao a quem pertence, o que sei e que nao existe Ia uma crian~a da Afurada. Quando aquela obra foi feita, 

fo i com muitos dinheiros publicos e privados, foi com o proposito de ajudar os pobres. Eu passe ali de 

-----------------·----------------------------------~--------------------------------------------------------------·-------------
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manha e nao vejo Ia nenhum pobre. E gostava de saber em que termos e que foi concedida a explora~ao do 

infantario, porque eu tambem fui urn dos que se debateu par aquele equipamento e gostava de ver ali um 

apoio aos jovens carenciados, mas mais urn a vez fizeram ouvidos de mercador. Mas o meu grande cavalo de 

batalha e o fecho das ruas do interior da Afurada. E eu nao hei de morrer sem ver o centro da Afurada sem 

transite. Os turistas nao vao dentro da freguesia, passam na Rua da Praia ou deixam OS carros estacionados 

na Rua da Praia e a pee que fazem o circuito. Como eu fa~o quando fa~o turismo, deixo o carro nem que 

seja a dez qui16metros, e vou a pe. A prop6sito de turismo, e nao s6, quero falar da caixa multibanco. A 

Afurada tinha uma caixa multibanco, que entretanto foi desativada. 0 anterior executive da Junta da 

Afurada e o antigo presidente da Camara prometeram instalar uma nova caixa multibanco no ediffcio da 

Esquadra da Polfcia, mas ate hoje nada foi feito. Eu para mim nao preciso, porque tenho carro e vou a 

qualquer lado, mas ha muitos idosos que tem dificuldade em se deslocarem a caixa multibanco mais 

proxima, que fica na Marina, que nao e da nossa freguesia - e Canidelo, convem frisar, o que faz afastar 

daqui os turistas quando eles precisam de aceder ao multibanco. Por ultimo, quero deixar um elogio ao 

atual executive da Junta. Quero destacar que sempre que estao presentes na Afurada estao em grande 

numero. E na primeira romaria do ano, como vi no domingo passado, foi com orgulho que vi quase todo o 

executive presente, e permanecer na festa ate ao fim . lsso e bonito e acho que e urn reconhecimento da 

vossa parte a minha terra. Quero ainda aqui deixar bem frisado o excelente trabalho que tem desenvolvido 

a nfvel social, porque as pessoas mais idosas, com mais dificuldades, e que merecem o nosso apoio. Nao 

excluindo osjovens, clara, mas os mais idosos e que merecem sem duvida o nosso maior apoio." --------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de ouvidos dois dos cidadaos inscritos, convidou o Presidente do 

Exe cutivo a usa r d a pa I av ra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA come~ou por congratular-se com o numero de publico presente na assembleia: 

"E com muito agrado que verifico que, pelo menos no infcio do mandata, uma grande recetividade da 

populac;:ao, tanto as reunioes do executive como as reunioes da assembleia de freguesia. Eu vejo isso com 

grande respeito e apraz-me regista-lo:' De seguida, pediu autorizac;:ao ao Presidente da Assembleia para que 

outros membros do executive pudessem tambem responder a algumas das questoes suscitadas pelos 

Senhores Francisco Fonseca e Joao Gon~alves, passando de imediato a responder a este ultimo: 

"Relativamente ao Centro de Manutenc;:ao Publico, eu percebo, mas tera de passar por uma iniciativa 

privada. Com toda a lealdade e frontalidade, esse assunto nao e, pelo menos para ja, uma preocupac;:ao 

deste executive, embora fique registado como uma sugestao. No que respeita a inaugurac;:ao de um 

monumento ao Pescador e a Vareira, af sim, fica neste momenta a qui refor~ada essa ideia e congratulo-me, 

obviamente, com ela tambem. Relativamente ao novo Mercado da Afurada, como sabe por certo, e alga 
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que tem sido conduzido por parte da Camara Municipal. Temos acompanhado o processo tanto quanta 

passive! e sabemos que ha algumas condicionantes que impedem no imediato a conclusao das obras e a 

respetiva inaugura~ao. De qualquer das formas, e espero que assim seja, tenho a informa~ao que ela 

podera ocorrer no primeiro semestre do corrente ano. E, conforme grande re ivindica~ao deste executivo, e 

Ia que devem ficar instaladas as Casas de Banho Publicas. No que se refere a esquadra de po licia, ja 

contactamos o Comando da PSP e demos contas das preocupa~oes que nos trouxe, mas, como sabe, nao 

temos interven(;ao direta nesse assunto. E 6bvio que estaremos aqui para ser o eco das preocupa~oes que 

as cidadaos nos trazem e, neste caso, iremos faze-lo uma vez mais, agora de forma forma l. Relativamente 

ao lnfantario-Creche da Afurada, sabemos que o seu funcionamento resulta de um protocolo celeb rado 

entre a Camara Municipal e o Centro Social da Par6quia da Vera Cruz, dirigido pelo Padre Barbosa. E a 

fiscaliza~ao do seu cumprimento esta sob a al~ada da Camara Municipal."-------------------------------------------

-A SECRETARIA ROSA NOVO, em resposta ao cidadao Francisco Fonseca, afirmou que a questao da falta de 

ilumina~ao da Rotunda das Chas esta a ser acompanhada pelo executive da Junta, afirmando: "No dia 

seguinte ao desabamento de terras na Afurada de Cima, eu estive Ia com o Senhor Presidente da Junta e 

andava uma equipa da EDP a ajeitar parte da ilumina~ao das ruas. Nessa altura, foi-nos dada a garantia por 

parte da EDP e da Camara Municipal que iria ficar tudo pronto nessa semana. Eu ainda nao voltei a passar 

par Ia, mas amanha mesmo irei falar com o engenheiro da Camara responsavel por aquele servi~o no 

sentido de saber o porque da EDP ainda nao ter concluido a obra como prometido." Em resposta ao cidadao 

Joao Goncalves, afirmou: "Relativamente as chapas que estao a cair, eu ja estive Ia e tirei umas fotografias, 

que enviei para a Camara Municipal, dirigidas a quem de direito, e aguardo agora uma resposta. Em rela(;ao 

a instala(;ao de uma Caixa do Multibanco na Afurada, quero dizer-lhe que eu tenho estado a acompanhar o 

processo de negocia(;oes com um banco e com o Comando da PSP, havendo ainda alguma resistencia par 

parte da PSP. Mas estamos confiantes de que chegaremos a um acordo. No que se refere as obras na Escola, 

como bem sabe eu estive Ia reunida com os elementos da Associa(;ao de Pais, com o Diretor do 

Agrupamento e com a responsavel das EBl, e tudo indica que etas sejam feitas nas ferias, porque as pausas 

letivas sao muito curtas para umas obras como aquelas. Mas vamos ter que aguardar. Existe uma grande 

aten~ao sabre este assunto par parte da Camara Municipal, na pessoa da vereadora Elisa Cidade, que 

mandou fazer um levantamento sabre as obras necessarias. Entretanto aquelas coisas pontuais, mais 

p e que n as, va o send o fe ita s ." --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- o VOGAL MARIO REIS, em resposta ao cidadao Joao Goncalves: "No que se refere a escola da Afurada e a 

problematica do transito e do atravessamento das crian~as, que e sempre muito importante, o processo 

iniciou-se ainda no anterior mandata com o Presidente da entao Junta de Freguesia da Afurada, Eduardo 

-----------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------
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Matos, no dia 12 de julho de 2013, com a proposta a Camara da implementa~ao de varia sinaliza~ao nos 

locais adjacentes a escola, nomeadamente a coloca~ao de um sinal vertical de passagem de peoes junto a 
entrada da escola, a coloca~ao de um sinal de aproxima~ao de travessia de crian~as na Rua Antonio dos 

Santos, onde se pede tambem a pintura de uma passagem de peoes na mesma rua . lsto data de 12 de Julho 

de 2013, e este processo chegou a esta Uniao de Freguesias no dia 9 de janeiro deste ana. No dia 14 de 

janeiro, na mesma semana, eu proprio enviei um mail a Senhora Diretora Municipal de Gestae de Obras e 

Espa~os Publicos, que nos tinha pedido parecer sabre o processo, sabre o qual demos parecer positive a 

todas as questoes. Alias, nesse mesmo mail propusemos a Camara Municipal nao uma mas, pelo menos, 

mais duas au tres passadeiras pintadas na rua Antonio Santos. Penso que ainda nao foi feita qualquer 

interven~ao, mas vamos dar alguns dias porque eu tenho a confirma~ao de que a Camara recebeu este 

n o ss o p a re ce r !' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- o TESOUREIRO JOSE CORREIA DA SILVA, tambem em resposta ao cidadao Joao Gon~alves, afirmou: E 

inten~ao deste executive que as funerais se passem a realizar tambem ao domingo de manha no nosso 

cemiterio, nao obstante a falta de pessoal, mas para que isso seja possfvel temos que fazer a necessaria 

coordena~ao com as padres das nossas freguesias e com os armadores. Para ja apenas podemos dar a 

informa~ao de que e nossa inten~ao que se possa realizar funerais aos domingos de manha. Mas, como 

sabe, ha um regulamento do cemiterio que tera que ser alterado e aprovado nesta Assembleia para que 

de pais as funerais possam ser efetivados ao domingo de manha." ------------------------------------------------------

- o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu de seguida a palavra aos restantes tres cidadaos inscritos para 

i nte rven~ao neste po nto d a o rd em dos tra ba I has. ----------------------------------------------------------------------------

-o CIDADAO ARMANDO LOPES come~ou par dizer que a sua interven~ao se prendia com dais assuntos: "0 

primeiro tern a ver com a zona do Largo do Montinho. Trata-se de um local de muito movimento, 

principalmente a nfvel de transportes publicos. Circulam ali vinte carreiras. Dez no sentido descendente, dez 

no sentido ascendente, sendo que cinco sao dos Servi~os de Transportes Coletivos do Porto e cinco da 

Espfrito Santo. Aquila funciona como uma autentica placa giratoria. Ha sempre peoes a atravessar, pessoas 

a sair e a entrar nos autocarros, e o grande problema e o seguinte: passagens, passadeiras para peoes, 

existem zero! Portanto, falta uma passagem para peoes na Rua Gremio da Prosperidade. Falta uma 

passagem para peoes na Rua ... penso que se chama Alexandre Herculano. E falta uma, no minima, no 

proprio Largo do Montinho, que poderia ficar a uma distancia equidistante, mais au menos, das duas 

paragens, vista que ate no passeio ja ha rebaixamento que facilita, af, a utiliza~ao dessa zona para passagem 

de peoes. 0 segundo assunto tern aver com a paragem de autocarros na rua Mariani. Que eu conhe~a, este 

e o unico Iugar em que a empresa Espfrito Santo nao utiliza como paragem o mesmo local dos Transportes 
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Coletivos do Porto. lsto e, a paragem esta sensivelmente 20 metros antes. 0 que acontece e que, primeiro, a 

paragem e em cima de um entroncamento, logo e proibido, porque nao se pode parar em entroncamentos. 

Depois, se a camioneta for das ditas normais, faz tampao ao transito que vern de Barao do Corvo, porque 

fica exatamente em cima da rua e nao permite passagem. Se for das camionetas mais pequenas, o transito 

pode encostar-se a esquerda e fazer uma ultrapassagem, como acontece muitas vezes em cima do 

entroncamento. Mas isso e muito perigoso, porque pode originar o atropelamento de pessoas na 

passade ira, que estao a fazer a saida dos transportes que naquela altura esta Ia parado. E, porem, provavel 

que este assunto seja em breve ultrapassado, porque eu li na semana passada que a Camara iria levar a 

reuniao a altera~ao do transito naquele bocado da Rua Barao Corvo, entre Jose Mariani e as Devesas. lsto 

porque a Espfrito Santo t inha feito um pedido para que se f izesse a abertura ao transito daquela zona, com 

o argumento de que as camionetas tern que fazer cerca de lkm a ir a Barrosa e descer novamente as 

Devesas. Eu estive a pensar no assunto e nao vejo quem e que Iuera com isto, para alem da propria Espfrito 

Santo. lsto, porque naquela zona ha poucos moradores e, independentemente disso, nao vai existir mais 

nenhuma paragem. E depois ha o risco dos STCP adotarem o mesmo itinerario. Ora, se isto acontecer, sao 

tres paragens da rua Jose Mariani que deixam de existir para as pessoas que se servem daquelas carreiras. E 

trata-se de uma subida que e bastante ingreme. 0 que vai prejudicar alunos da Escola Teixeira Lopes, vai 

prejudicar alunos da Escola Antonio Sergio, vai prejudicar quem se dirige aos en e vai prejudicar quem se 

dirige para a lgreja dos Redentoristas ... Neste caso, podem nao ser muitos as utentes, mas sao pessoas de 

idade. Alias, naquela zona mora muita gente de bastante idade a quem faz muita falta aquele servi~o de 

transportes. Ora, se as camionetas passarem a circular por aquele tro~o da rua Barao do Corvo em 

detrimento da Mariani, nao sei quem Iuera. Por outro lado, o transito vai ser prejudicado, vai come~ar a 

haver outra vez engarrafamentos ... Portanto, nao vejo onde e que esta o beneficia dessa altera~ao ... Nao sei 

se a altera~ao ja foi aprovada ou nao! Mas causa-me admira~ao, porque sei que o nosso Presidente da 

Camara e um adepto convicto das vias de sentido unico. Alias, quando ele foi Presidente da Junta de 

Oliveira do Douro, pas as vias principais em sentido unico, o que facilitou imenso o transito, acabando com 

engarrafamentos interminaveis. Nesse caso, a Espirito Santo viu-se for~ada a fazer desvios incriveis para 

efetuar uma distancia curta e nao se queixou. Par isso eu nao percebo esta altera~ao em Santa Marinha, ate 

porque ela nao beneficia ninguem. Pelo contrario. Par isso pe~o ao Executivo da Junta que fa~a todos os 

possiveis para que essa altera~ao nao entre em vigor, porque ha um grande prejuizo para os habitantes 

daquela zona." E a concluir afirmou: "Ja agora aproveito para pedir ao Executivo que fa~a uma coisa que ja 

devia ter sido feito ha muito tempo. Ha mais de dez anos que se fala aqui nas elevadas despesas com 

eletricidade e as lampadas ainda nao foram substituidas por lampadas de baixo consumo. Agora ate ha leds 
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e com essas lampadas gastava-se seis ou sete vezes menos. E ja agora tambem pe~o ao Executive que 

repare o teto deste Salao antes que ele caia todo, como risco de atingir quem aqui esteja."----------------------

- 0 CIDADAO MANUEL VIEIRA MACHADO, na sua qualidade de Presidente da Dire~ao do Movimento 

Cidadaos par Gaia, convidou todos os autarcas e cidadaos presentes a participarem em dais eventos 

promovidos par aquele movimento de cidadaos: "No dia 31 de Janeiro, a noite, no Audit6rio da Assembleia 

Municipal, vai haver uma conferencia sabre o tema 'Desenvolvimento Econ6mico em Gaia', com tres 

oradores. A representar o Ministerio da Economia, estara o diretor regional da economia do Norte, Eduardo 

Viana; a representar a Camara Municipal de Gaia estara o vice-presidente, Patrodnio Azevedo; e a 

representar os empresarios, estara o empresario Antonio Mei ra, uma vez que a ACIGAIA decidiu nao se 

fazer representar porque entende que nao deve partilhar publicamente a sua posi~ao. 0 que nao 

compreendemos. Respeitamos a posi<;ao da ACIGAIA, mas discordamos!" E continuou: "No proximo 

domingo, as quatro e meia da tarde, vamos realizar, no Audit6rio de Gulpilhares, urn concerto que 

chamamos 'Concerto da Cidadania', com dais cores e urn grupo de guitarras. Eu fa<;o-vos aqui estes convites 

publicamente porque os convites formais e os cartazes estao atrasados, mas em breve eles serao enviados 

par email para a Junta como tern sido habito." --------------------------------------------------------------------------------

- o CIDADAO ANTONio' MIGUEL COELHO usou da palavra para colocar tres quest5es, duas delas 

relacionadas com as ruas Major Pala e Machado dos Santos. No primeiro caso relatou o descontentamento 

que lhe foi manifestado par alguns comerciantes e moradores, pedindo-lhe que fosse seu porta-voz na 

assembleia de freguesia sugerindo a altera<;ao do sentido do transite da rua Major Pala. No segundo caso, 

chamou a aten<;ao para um buraco existente no asfalto da rua Machado dos Santos, no tro<;o do pontao 

sabre a linha dos comboios, que se apresenta muito perigoso para quem circula par aquela via. Par ultimo, 

agradeceu ao Executive da Junta parter finalmente retirado da via publica, em Coimbr5es, urn carro que 

estava ha muito abandonado em condi<;5es que atentava contra a seguran<;a dos cidadaos. --------------------

-o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Armando Lopes, come<;ou par se debru<;ar sabre o teto 

do Salao Nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesia: " Ha duas semanas, quando me fizeram a avalia~ao 

do teto fiquei muito surpreendido. De facto, e lamentavel o estado do teto desta emblematica casa, que e a 

casa da democracia em Santa Marinha. E triste, mas e verdadel Foi assim que o anterior executive Junta de 

Freguesia de Santa Marinha deixou a sua propria casa. Nos vamos ter que fazer uma grande interven~ao no 

teto . Mas nao ha, para j a, risco de rufna!' No que respeita a diminui~ao do consume de energia eletrica, 

atraves da substitui~ao de lampadas, afirmou: "A sua sugestao sera acatada, ate porque o assunto ja foi 

discutido no seio deste Executive. E vamos fazer a substitui<;ao das lampadas pelas mais diversas raz5es, nao 

so pelos constrangimentos financeiros, mas tambem por raz5es ambientais."-----------------------------------------

- -------------------------------------------------------- ---------- ----- - -------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois de se dirigir ao cidadao Manuel Vieira Machado para disponibilizar o 

apoio da Junta na distribui~ao dos materiais de divulga~ao dos eventos do Movimento Cidadaos por Ga ia 

pelas institui~oes das freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, que lhe sejam enviados, pediu 

autoriza~ao ao Presidente da Assembleia para que o Vagal Mario Reis e o Tesoureiro Jose Correia Silva 

prestem esclarecimentos adicionais aos cidadaos Armando lopes e Antonio Miguel Coe lho. --------------------

- o VOGAL MARIO REIS afirmou que as questoes colocadas pelos dais cidadaos supracitados, em bora sejam 

distintas, sao, no essencial, iguais: "Nestas questoes do transito, e em todos os aspetos que lhe estao 

associados, a Junta de Freguesia s6 e consultada para duas coisas- para atribui~ao de names a ruas ou para 

a coloca~ao de sinaliza~ao vertical. 56 nestas duas questoes e que temos voto na materia. Tudo o resto e da 

competencia exclusiva da Camara Municipal. lsso nao quer dizer que nao alertemos a Camara Municipal 

para tudo o que nos pare~a errado. E e isso que vamos fazer nestes casas que foram aqui apontados:' E 

passou a responder ao cidadao Armando Lopes: "Na questao da zona do largo do Montinho, tem toda a 

razao. Eu passo Ia todos os dias e ja tenho atravessado por diversas vezes a estrada a correr para nao ser 

atropelado. Faltam Ia passadeiras. Uma na rua do Montinho e outra para quem vira para a rua Alexandre 

Herculano. E, ja agora, acrescento que tambem falta uma segunda camada de alcatrao na Rua do Gremio da 

Prosperidade que foi ajeitada a pressa para ser inaugurada antes de Setembro. E aconteceu o que esta a 

acontecer, a vista de todos ... Esta totalmente degradada! Relativamente a questao da rua Barao do Corvo e 

a abertura ao transite nos dais sentidos do peda~o de tro~o daquela rua ate a esta~ao das Devesas, isso 

resultou de uma decisao da Camara. N6s fomos tambem apanhados tao de surpresa. N6s soubemos pelos 

jornais. Como disse no principia, esta Junta, a face da Lei, nao tinha que ser consultada acerca do assunto. E 

a Camara Municipal deliberou dar parecer positive a reivindica~ao da Empresa Espfrito Santo. Eu confesso 

que a minha primeira rea~ao, quando soube da noticia pelos jornais, foi telefonar de imediato ao Senhor 

Presidente da Junta. Mas depois fui consultar a lei e vi que nao e competencia desta Junta meter-se nestes 

trabalhos. Podemos aconselhar a Camara a rever a situa~ao e e isso que n6s vamos fazer, mas acho que nao 

e isso nao vai alterar a decisao do executive camarario. Mas deixei-me dizer-lhe que tambem sou da opiniao 

de que dais pesados que se cruzem naquele espa~o estreitfssimo de tro~o nao passam ... na verdade, nao sei 

bem como e que vao resolver a situa~ao ... E na minha opiniao pessoal, aquela altera~ao do t ransite s6 serve 

os inte resses da em pre sa Espf rita Santo:' ------------------------------------------------------------------------------------

-o PRESIDENTE DA JUNTA retomou o assunto da altera~ao do percurso das camionetas da empresa Espirito 

Santo na rua Barao do Corvo para esclarecer que ele proprio mostrou a sua preocupa~ao ao Presidente da 

Camara Municipal, depois de saber da notfcia pelos jornais. Disse ainda que e muto sensfvel as 

preocupa~oes sociais que aquela decisao levanta, refletidas nas varias reclama~oes que ja recebeu e das 
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qua is de u co nta a o p resi d ente do m u n id pia." ---------------------------------------------------------------------------------

- 0 TESOUREIRO JOSE CORREIA DASILVA usou da palavra para prestar mais urn esclarecimento ao cidadao 

Antonio Miguel Coelho: "Tern toda a razao . 0 que se passa na rua Machado dos Santos e lamentavel. Os 

buracos que Ia estao, na zona do pontao da linha ferrea, com os quais tambem sofro na pele porque passe 

par Ia todos os dias, sao urn perigo. Ja comunicamos a situac;:ao a Ci3mara Municipa l par duas vezes, atraves 

do servic;:o SOS Buracos. E, como isso nao bastasse, tambem mandamos urn oflcio para as Oficinas pedindo 

que se reparasse aquela situac;:ao, que cada dia que passa se degrada mais."------------------------------------------

- 0 PRIMEIRO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA, conclulda a intervenc;:ao do Executive da Junta, procedeu a 
Jeitura da Minuta da Ata da reuniao de trinta de dezembro de dais mil e treze, que se junta a esta Ata como 

Anexo A- 21.01.2014, que foi aprovada par unanimidade. ----------------------------------------------------------------

2.PERfODO D E ANTES DA ORDEM DO D I A 
2.1.EXPEDIENTE DA ASSEMBLE I A 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se 

j u nt a a present e A ta : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo B- 21.01.2014 

Anexo C- 21.01.2014 

Correspondencia Recebida 

Correspondencia Expedida 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de dar inkio ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, usou da 

palavra para afirmar o seguinte: "Quero informar a assembleia, que a chamada de atenc;ao feita pelo 

Deputado Amflcar Araujo, em nome do Grupe Parlamentar do PSD, na reuniao anterior, quanta ao meu 

entendimento sabre o preenchimento de vagas neste 6rgao, par substituic;:ao, tern todo o acolhimento 

legal. Ou seja, segundo a Lei, no caso de listas de col igac;ao, as vagas sao preenchidas pelo cidadao 

imediatamente a seguir do partido ao qual pertence o Deputado que da origem a vaga . Sublinho, porem, 

que nao foi esse meu entendimento errado do preenchimento de vagas que impediu os Deputados do PSD 

nao presentes de serem substituldos. Tal facto, deve-se, sim, a falta dos pedidos de substituic;ao dirigidos e 

a ssi n ado p e I o s pr6 p ri as." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. OUTROS ASSUN T OS, CONFORME 0 N.!l 1 DO ART.!! 24.!! DO REGIMENTO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA - Declarou abertas as inscric;:oes aos Senhores Deputados para usa da 

p a I av ra . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou par colocar as seguintes questoes: " Eu gostava que o 

Executive nos desse alguma informa~ao sabre as obras da rua Rei Ramiro, que ja se arrastam ha quase um 

ano. 0 arrastar das obras causa alguns transtornos, nos transportes publicos e na circula~ao autom6vel em 

geral, e era born sabermos quando e que aqui la finalmente acaba. Ou sera que aquila e como as obras de 

Santa Engracia, em Lisboa, que f icaram famosas? .. Queria tambem dar conhecimento que circula um 

abaixo-assinado sabre a Escola Superior de Tecnologias da Saude. E isto vern a prop6sito do anterior 

Executive da Camara ter garantido numa Assembleia Municipa l que aquela Escola nao seria deslocalizada 

para a cidade do Porto . Mas parece que nao sera bern assim . E eu gostava de saber se o Senhor Presidente 

da Junta sabe o que se esta a passar com a Escola Superior de Tecnologias da Saude. Queria tambem 

perguntar-lhe se, na sequencia desta mudan~a de lideran~a dos destinos das freguesias da Afurada e de 

Santa Marinha, se fez alguma dil igencia no sentido de protocolar com os CTT um novo modelo dos seus 

servi~os nas nossas freguesias que nao se resumam a meros quiosques. E, finalmente, quero fa lar de uma 

notfcia que e publicae que tern aver com aquela indemniza~ao que a Camara Municipal vai ser condenada 

a pagar par uma constru~ao ilegal no armazem da rua Serpa Pinto que foi deitado abaixo sem o 

consentimento do proprietario. lsto e extraordinario! Eu gostava ate de referir o termo que foi usado pelo 

Tribunal- 'funcionamento anormal do Municfpio' . Realmente havia muitas anormalidades naquele tempo, 

mas gostava de saber se a Junta vai fazer alguma coisa em rela~ao aquele espa~o, uma vez que o edificio 

que Ia estava nao retorna e provavelmente vai ter custos para o erario publico ." De seguida, apresentou a 
considera~ao da assemble ia um Voto de Congratula~ao e sete Propostas de Recomenda~ao: ------------------

Anexo D - 21.01.2014 - VOTO DE CONGRATULAc;Ao PELO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO GRUPO 

DESPORTIVO DO MARCOE PELOS SUCESSOS QUE VEM ALCANc;ANDO; ----------------------------------------------

Anexo E - 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDAc;Ao DE CONSTRUc;AO DE UM POLIDESPORTIVO EM 

SAO PEDRO DA AFURADA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo F - 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENAc;AO DE ASSUNc;AO POR PARTE DA JUNTA DE 

FREGUESIA DO PAGAMENTO DAS INSCRic;OES DAS EQUIPAS DOS ESCALOES DE FORMAc;AO NA 

ASSOCIAc;AO DE FUTEBOL DO PORTO, EM ARTICULAc;AO COM A CAMARA MUNICIPAL;------------------------

Anexo G - 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDAc;AO PARA QUE A JUNTA DE FREGUESIA PROMOVA 

UMA LINHA TELEFONICA DE VALORIZAc;AO SOCIO-PROFISSIONAL E PROMOc;AO ATIVA DA INTEGRAc;AO 

DE SABERES E VALENCIAS DE DESEMPREGADOS; ----------------------------------------------------------------------------

Anexo H - 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDAc;AO A JUNTA DE FREGUESIA NO SENTIDO DE 

PROMOVER, EM OIALOGO COM AS ASSOCIAc;OES E COLETIVIDADES, UM CALENDARIO DE FEIRAS 

FRAN CAS; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo I - 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA PARA, EM CONJUNTO 

COM A CAMARA MUNICIPAL, ENCETE DILIGENCIAS NO SENTIDO DE SALVAGUARDAR 0 QUE RESTA DA 

ANTIGA FABRICA DE CERAMICA DAS DEVESAS E PROMOVA 0 INTERESSE DA REABILITA<;AO DAQUELE 

ESPA<;O; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo 1 - 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA PARA, EM CONJUNTO 

COM A CAMARA MUNICIPAL, PROMOVA 0 INTERESSE PELA REABILITAc;AO DA CASA-ATELIE DE SOARES 

DOS REI S; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo K- 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA PARA QUE PROMOVA E 

PROPONHA JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL PROGRAMAS DE RECUPERA<;AO/REABILITA<;AO URBANA 

U R G EN TES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- o DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, come~ou a sua interven~ao para, em nome do grupo 

parlamentar do PSD, se congratu lar com "o exito das Festas de Sao Gon~alo, bri lhantemente organizadas 

como sempre pelos Mareantes do Rio Douro". E, de seguida, apresentou a considera~ao da assembleia a 

s egu i nte Pro pasta de Re come nd a ~a o: -------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo L - 21.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA PARA QUE DILIGENCIE 

JUNTO DA cAMARA MUNICIPAL PARA QUE MANTENHA 0 SENTIDO DE TRANSITO UNICO NO TRO<;O 

COMPREENDIDO ENTRE 0 LARGO DAS DEVESAS E A RUA JOSE MARIANI. ------------------------------------------

-o DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou par chamar a aten~ao para uma notfcia publicada na 

comunica~ao social onde se afirma que a Camara Municipal de Gaia vai dispor de trezentos mil euros para 

acudir quatro Juntas de Freguesia que se debatem com problemas financeiros, questionando: "Se isto e 

verdade, gostava de saber se a nossa Uniao de Freguesias tambem se ra abrangida par este apoio como era 

nossa expectativa". E continuou: "Queria entretanto recordar o Presidente da Junta que existe um prazo 

para responder aos requerimentos. E que a CDU ja apresentou varios requerimentos, aos quais ainda nao 

foi dada qualquer resposta." De seguida, afirmou: "Como ja aqui foi referido par um morador da Afurada, 

faltam casas de banho publicas naquela freguesia . No novo Mercado da Afurada existem uns sanitarios 

excelentes, ja completes, que serao publicos. E se e verdade que o Mercado fica pronto no primeiro 

semestre deste ana, como afirmou o Senhor Presidente da Junta, o problema fica reso lvido. Mas s6 

parcialmente. Par isso, gostaria de saber em que situa~ao se encontra a nossa proposta de coloca~ao de 

casas de banho publicas ao Iongo da marginal. E ja agora gostaria tambem que nos fosse dada resposta a 
Proposta de Recomenda~ao que foi aprovada par unanimidade nesta assembleia de freguesia no sentido de 
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retirar os mecos do Centro Hist6rico. N6s temos alguma independencia po litica autarquica no sentido de 

solicitar ao Executive da Camara Municipal que resolva o problema de uma vez por todas." E, por fim, 

apresentou a considera~ao da assembleia a seguinte Proposta de Recomenda~ao : ------------------------

Anexo M - 2.1.01.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA~AO A JUNTA DE FREGUESIA PARA QUE RECORRA A 

TODOS OS FUNDOS E ENTIDADES COMPETENTES PARA ACOMPANHAMENTO REDOBRADO DA SITUA~AO 

DOS PESCADORES DE SAO PEDRO DA AFURADA QUE NAO TEM PODIDO IR A FAINA POR QUESTOES 

c Ll MATE Rl CAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, afirmou: "Em rela~ao as obras em 

curso na rua Rei Ramiro, tem toda a razao. 0 prazo da sua execu~ao ja foi ultrapassado ha muito. A 

informa~ao que tenho do Senhor Vice-Presidente da Camara Municipal e que a situa~ao fica resolvida no 

proximo mes de mar~o. Ja quanto a Escola Superior de Tecnologias da Saude, ao que julgamos saber, e 

mesmo prop6sito do Institute Politecnico do Porto deslocal izar aquela esco la. Uma decisao muito recente 

do Governo, ja publicada em Diario da Republica, veio facilitar essa inten~ao. Por outre lado, o protocolo 

celebrado com o anterior executive da Camara Municipal da espa~o a esta op~ao. Eu pergunto como e 

possivel que nao haja uma clausula de salvaguarda no protocolo que defenda os interesses do municipio? E 

inadmissfvel! Se a escola deixar o edificio, a Camara tera que pagar o emprestimo a que recorreu para 

beneficiac;ao de instala~oes durante mais de vinte anos. E sao cerca de cinquenta mil euros mensais. E 

verdade que todos erramos, mas isto e uma atrocidade. Eu sei que o Senhor Presidente da Camara esta 

empenhadissimo na manutenc;ao da escola em Gaia. E um assunto que o preocupa verdadeiramente. Para 

alem da importancia da permanencia entre n6s da Escola Superior de Tecnologias da Saude, no contexte do 

ensino superior, nao podemos esquecer a sua relevancia do ponte de vista socioecon6mico. Eu ja recebi 

aqui nos atendimentos que fac;o semanalmente quatro ou cinco pedidos para que fa~amos tudo o que 

estiver ao nosso alcance para que a escola se mantenha por ca, por motivos 6bvios de investimentos de 

particulares com expectativa da manutenc;ao daquele estabelecimento de ensino pelo menos durante mais 

duas decadas. Pouco podemos fazer para evitar a deslocalizac;ao da escola, mas se isso se concretizar, resta

nos a certeza ja dada pelo Senhor Presidente da Camara de que procurara uma alternativa para aquele 

espa~o de forma a minimizar impacto socioecon6mico naquela zona da freguesia. No que respeita a 
questao dos servic;os dos en nas nossas freguesias, deixe-me dizer-lhe que atualmente nao existe nenhum 

protocolo celebrado com aquela empresa. Mas n6s vamos faze-lo. Ao contrario do que foi feito pelo 

anterior executive, que foi nada. 0 anterior executive preocupou-se tanto com este importante assunto 

como com a remodela~ao do teto deste sa lao, que foi nada, zero!" E concluiu: "Relativamente ao armazem 
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da rua Serpa Pinto, vou aferir o que se passa, porque desconhe<;o a situac;ao. Vou aferir e, naturalmente, 

a ca ute I a r os i nte resses d a freguesia ." ---------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou: "Relativamente as casas de 

banho publicas, a nossa principal preocupa<;ao neste momenta e que o novo Mercado da Afurada inaugure 

o quanta antes, uma vez que esse equipamento incorporara servi<;os dessa natureza abertos a toda a 

comunidade . Quanta ao assunto da retirada dos mecos no Centro Hist6rico, a nossa posic;ao e identica a 

vossa e ja foi transmitida a Camara Municipal, dando assim sequencia a Proposta de Recomenda<;ao 

aprovada nesta assembleia. Ja quanta aos Requerimentos apresentados pela CDU, eu incumpri. E assumo-o 

aqui publicamente. N6s temos trinta dias para responder aos Requerimentos e nao o fizemos. Mas este 

infcio de mandata tem sido tao atfpico, que eu me perco absolutamente no tempo. As tarefas e a azatama 

do dia-a-dia absorvem-nos de tal maneira que ficamos sem tempo para responder a tudo. Nao estou a 

secundarizar, ate porque algumas das quest6es a que se reportam esses Requerimentos ja foram tratadas . E 

a breve trecho, se nao for ainda esta semana sera na proxima, a CDU tera as respostas que a lei e o dever 

democratico nos imp6em. Por ultimo, e em rela<;ao a notfcia de que a Camara vai dispor de trezentos mil 

euros para as freguesias endividadas, devo dizer-lhe que esse assunto foi aflorado numa das reuni6es entre 

o Presidente da Camara, o Vice-Presidente, alguns dos vereadores e todos os presidentes de Junta. Nao 

sabemos ainda em que moldes, mas muito provavelmente vai haver comparticipa<;ao financeira para que 

possamos fazer uma amortiza<;ao da dfvida que foi entao criada pela Junta de Freguesia de Sao Pedro da 

Afurada." E, a concluir, afirmou: "Aproveito para informar que, par pressao nossa, a Camara Municipal 

admitiu que tern para com que esta Uniao de Freguesias uma divida de vinte e cinco mil euros, que 

representa a parte remanescente de um acordo formalizado pelo anterior executive municipal e a antiga 

Junta da Afurada relative as Festas de Sao Pedro". ---------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, pediu a palavra para fazer um esclarecimento: " Em relac;ao a 

questao dos en levantada pelo deputado Joaquim Viana, que se insurgiu contra o fecho de servic;os 

daquela empresa - o que aconteceu tanto em Santa Marinha como na Afurada - , o senhor Presidente da 

Junta disse que o anterior executive tinha feito zero sabre essa materia. Mas nao e verdade . Relativamente 

a antiga Junta da Afurada nao e verdade. 0 anterior Executive bateu-se ate onde foi possfvel pelo nao 

encerramento do posto dos en na Afurada . lnicialmente ainda conseguiu que o posto funcionasse 

diariamente pelo menos durante meio-dia, mas, passado pouco mais de um ana, os en volta ram a carga 

com o encerramento total do pasta. E af a nossa preocupa<;ao foi arranjar, no mfnimo, como alternativa, 

uma loja. Compreendo que efetivamente nao seja a mesma coisa, mas pelo menos conseguimos que os 

idosos, que eram a nossa maior preocupa<;ao, possam ir al i receber as suas pens6es. No que diz respeito ao 
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Executive da Afurada, repito, fizemos o que foi possfvel. Nao foi zero, Senhor Presidente. ------------------------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, chamou a aten~ao para o estado das arterias envolventes as 

superficies comerciais Makro e Lidl, reclamando que o Executive da Junta diligencie a reso lu~ao daquele 

problema. E, de seguida, apresentou a considera~ao da assembleia a seguinte Mo~ao: ---------------------------

Anexo N- 21.01.2014 - MOtAO DE PROTESTO PELA SITUAtAO VIVIDA NO SETOR DA SAUDE, AGUDIZADA 

AGORA COM 0 DESPEDIMENTO DE, PELO MENOS, DEZASSEIS TRABALHADORES DA LINHA DE SAUDE 24. -

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, apresentou a considera~ao da assembleia de freguesia o seguinte 

d o c u m e n to : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo 0 - 21.01.2014 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-AUTARCA SOCIALISTA ANT6NIO 

FRANCISCO VIEIRA BERNARDES ( 0 FERRAMENTAS) -------------------------------------------------------------------------

. o DEPUTADO JOSE CACHEIRA, do PS, come~ou a sua interven~ao por se congratu lar com a a~ao da Junta 

que garantiu a possibilidade de as apresenta~oes quinzenais de desempregados poderem ser feitas tanto 

em Santa Marinha como na Afurada: " Fiquei extremamente satisfe ito porque ha muito tempo que 

vfnhamos reclamando que essas apresenta~oes pudessem ser feitas tambem na Afurada. E agora, atraves 

de um acordo com o Institute do Emprego e Forma~ao Profissional, o Executive da Junta conseguiu 

finalmente facilitar a vida aos desempregados da freguesia da Afurada, possibilitando que eles fa~am as 

suas apresentac;:oes quinzenais na sua zona de residencia ." E continuou: "Quero ainda felicitar o Executive 

da Junta parter acompanhado, em grande numero, as Festas de Sao Gonc;:alo, a nossa primeira romaria do 

ano, que mais uma vez foi realizada com grande brilhantismo par uma das mais prestigiadas instituic;:oes de 

Santa Marinha. E espero, tenho a certeza, que as Festas da Afurada, que sao as festas do conce lho, venham 

a ter o mesmo acompanhamento e o apoio devido. E ja que falo na Afurada quero recordar que o muro que 

ruiu na rua do Senhor dos Aflitos podia ter sido evitado se tivessem dado ouvidos a esta assembleia. 0 

alerta foi feito na assembleia da antiga Junta de Freguesia da Afurada e ja tambem na atual assembleia, no 

infcio de mandata deste Executive. A Junta efetuou as demarches necessarias, intercedeu junto de quem de 

direito, mas ja era tarde demais e infe lizmente o muro acabou por ruir. Felizmente, sem consequencias de 

maier. Mas o susto podia ter sido evitado se o anterior executive camarario tivesse atuado em devido 

tempo. Neste caso quero ainda felicitar a Camara Municipal e a Junta de Freguesia pela prontidao com que 

ocorreram ao local quando o muro ruiu, acompanhados de varies tecnicos, para avaliarem o estado do 

terrene." De seguida chamou a aten~ao para o estado em que se encontram os ba lnearios existentes na 

zona alta da Afurada: "Ha cerca de urn ano fui visitar, a pedido de duas pessoas, os balnearios publicos, 

----------------------------------~---------------------------------~----------------------- -------------------
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onde testemunhei algumas anomalias, e dei conta dessa visita ao anterior executive da Junta da Afurada. E 

a situa~ao mantem-se ainda hoje. 0 seu estado de degradac;:ao e lamentavel. Aquila carece de uma pintura 

urgente, pelo menos por dentro. Por fora deram-lhe uma pintadela e f icou assim, apenas de cara lavada. 

Mas par dentro esta tudo na mesma, com a agravante de uma valvula do ci lindro de agua quente, no 

balneario dos homens, estar avariado. E em consequencia disso, neste momenta esta apenas a funciona r o 

balneario das senhoras, o que leva a que se ha um homem a tamar banho as senhoras tem de esperar. M as 

ainda ha mais. Muitas vezes a funcionaria da Camara que presta servi~o nos balnearios recorre a produtos 

de limpeza e higiene a expensas suas, porque os desinfetantes eo papel hig ienico que lhe dispensam sao 

insuficientes." A terminar, afirmou: "Quero ainda dizer que estou de acordo com a instalac;:ao de uma caixa 

multibanco e com a inaugura~ao de um monumento do Pescador na Afurada, assim como estou de acordo 

que se apure o que se passa com o terreno da rua da Praia, que ninguem sabe de quem e. E concluo 

fazendo votos que o novo Mercado da Afurada seja conclufdo muito em breve. As festas da Afurada seria 

um momenta que vinha muito a calhar para a sua inaugura~ao ."----------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE DASILVA, do PSD, pediu a palavra para expor a situac;:ao de um casa l 

residente na rua da Ferven~a, em Santa Marinha, presente na assembleia: "Estava convencido que eles 

iriam fazer uma interven~ao no perfodo destinado ao Publico, mas como o nao f izeram e eu estou a par da 

situac;:ao precaria em que estao a viver, vinha apelar a V. Exa., Senhor Presidente, e ao seu sentido 

humanfstico, para que proceda, no mais curta espac;:o de tempo, ao realojamento deste casa l numa casa 

que lhe de dignidade. A casa onde eles habitam nao tem as menores condic;:oes de habitabi lidade e esta em 

absoluto estado de degrada~ao, porque o senhorio provavelmente tambem nao tera recursos para fazer 

obras. Trata-se de um casal de reformados que nao tem como pagar uma renda de mercado, porque, tanto 

quanta sei, a reforma de ambos soma poucas centenas de euros. E eu gostaria de refor~ar este pedido, no 

sentido do Senhor Presidente da Junta e o seu Executive procederem de uma forma celere, para que este 

casal, que ja nao e jovem e teve uma vida de trabalho ao Iongo de muitos a nos, e que conhe~o ha dezenas 

de anos, porque fomos colegas de escola na primaria, temos a mesma idade e eu nao queria que eles 

vivessem ate ao resto das suas vidas numa casa que nao tem o mfnimo de condic;:oes. Deixo-lhe este apelo 

para que eles sejam realojados numa casa onde tenham o mfnimo de dignidade para viver." -------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, iniciou a sua interven~ao dizendo: "Sempre que verif icar que o 

Executivo atual esta a tentar denegrir a imagem de quem saiu para enaltecer as seus atos eu estou aqui 

para contradizer. 0 Senhor Presidente da Junta disse ha pouco que e lastimavel como a Junta anterior 

deixou a sua propria casa . E passado algum tempo disse que o Execut ive anterior fez zero. Ainda se fosse 

outro membra do seu Executivo a dizer isso, eu era capaz de vir aqui dizer: perdoa i-lhe Senhor que ele nao 
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sabe o que d iz. Mas fo i o Senhor Paulo Lopes, dignfssimo Presidente desta autarquia, alguem que esteve 

aqui como Deputado durante onze anos; alguem que esteve aqui quatro anos como membra do executivo; 

alguem que viu como estava esta casa antes dos executives ant eriores chega rem; alguem que sabe como e 

que estavam estas paredes, como e que estava este chao {com uma carpete verde nojenta, que ate pulgas 

tinha) e como e que estava a secretaria e as oito salas Ia de baixo, que foram recupe radas, todas elas: o 

museu da escola, a biblioteca, o aud it6rio - quem e que fez isso? Vamos ser serios naquilo que dizemos. A 

polft ica e muito linda, mas com seriedade. Aquele buraco que esta ali no teto ca iu ha quatro ou cinco meses 

atras; podia ter cafdo hoje, ontem, amanha. Os senhores se olharem com aten~ao para o teto veem que Ia 

ao fundo, ha bern pouco tempo (urn ano ou urn ano e ta l), tambem caiu urn bocado e foi recuperado. Este 

bocado do teto nao houve tempo para o recupe rar. Mas quando tomamos posse recuperamos tudo. 

Colocamos urn elevador que nao existia, para que pessoas sem mobilidade pudessem entrar dentro desta 

casa ... Vamos ser serios naquilo que dizemos! " E continuou: "Agora outro assunto. Na ultima Assembleia de 

Freguesia, realizada no audit6rio da Afurada, o Senhor Presidente da Junta, em rela~ao a urn documento 

que tera sido distribufdo numa rua da freguesia que estava a ser recuperada, convidou-nos a adivinhar 

quem foi a pessoa que fez chegar esse comunicado ao executivo. Convidou-nos a adivinhar! Ora como nao 

somas bruxos, mas somas bem-mandados, fomos Ia ao loca l tentar saber quem foi a pessoa que fez chegar 

aquele documento ao executivo - azar o nosso, nao encontramos a pessoa ! ... Mas, par sorte nossa, 

encontramos dezenas de pessoas satisfeitas, contentes, agradecidas pela obra que Ia foi feita; que se 

sentem orgulhosas da obra que fizemos, ao contra rio deste executivo, que diz que nao tern orgulho nenhum 

na obra que Ia esta; pessoas que agora saem de casa sem dificuldade porque tern urn passeio que as 

resguarda dos carros que possam passar. Os carros anteriormente passavam junto as portas das pessoas ... 

uma crian~a a sa ir, podia ser atropelada. As pessoas sentem-se orgulhosas da obra que Ia esta ... mas nem 

todas, eu sou franco, nem todasl Tivemos algumas que se lamentaram. E sabem quem e que se lamentou? 

Foram as pessoas que residem na Rua da Soenga - aquelas pessoas que estavam convictas de que a sua rua 

seria a proxima a ser intervencionada pela Junta de Freguesia ou pela Camara e agora vao ter que esperar 

mais quatro anos- e de lamentar que aquela rua esteja assim. Ja agora, gostava de saber par que motivo e 
que ainda se encontra Ia uma placa que diz 'Obras da Junta de Freguesia de Santa Marinha'. Aquela placa foi 

colocada, nao par mim ... , mas fui eu que a mandei Ia colocar, no mes de agosto - a obra ja terminou ha 

muito tempo! A nao ser que aquela placa esteja Ia para dar continuidade as obras na Rua da Soenga." E 

conclu iu: "Portanto, Senhor Presidente, tente ser mais correto quanta ao que o executivo anterio r fez. 

Porque fez muito! E eu espero que voces consigam fazer pelo menos s6 metade." - --------------------------------

-o DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, usou da palavra para chamar a aten~ao para alguns assuntos 
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de interesse para a freguesia de Santa Marinha: "Eu ainda nao conhe~o bema Afu rada, mas espero vir a 

conhedHa melhor para aqui poder focar tambem assuntos de interesse para a freguesia de Sao Pedro da 

Afurada. Um dos assuntos que tem sido focado nesta assembleia, e na do mandata anterior, eo problema 

do apeadeiro de General Torres, na Avenida da Republica . Mas, apesar das diligencias efetuadas pelo 

Executive anterior, nunca se conseguiu que aquila fosse melhorado. Uma das coisas mais graves e o 

problema que foi mais ou menos prometido em executives anteriores ... e o prob lema de indivlduos que 

sofrem de deficiencia motora para entrarem e safrem do apeadeiro e apanhar os transportes rodoviarios ... 

outro assunto e o problema dos telhados de amianto nas escolas, que tambem foi uma luta do Execut ive 

anterior. E continua a haver telhados de amianto nas salas de aula e nos corredores de liga~ao entre os 

diferentes pavilhoes. Nao vale a pena dizer qual e o perigo para a saude que ha no amianto, que toda a 

gente sabe. Outro ponto que eu queria focar e o desemprego. Para isso precisava de saber que t ipo de 

iniciativas e que vao ser tomadas para fomentar a cria!;aO de emprego na freguesia ao abrigo dos programas 

comunitarios de apoio e que tipo de divulga!;ao esta previsto para o efeito. Outro assunto ... Eu passo com 

bastante frequencia na rua Infante D. Henrique e verifico que ao chegar aquele ponto onde esta o 

monumento ... havia ali uma rotunda com sematoros. Deixou de haver semaforos e passou a haver uma 

rotunda ainda maior para a circula!;ao dos autom6veis. Perfeito, acho que ate foi uma obra que melhorou 

bastante o transite, mas acontece o seguinte: e que quem vai na Rua Infante D. Henrique e entra na rotunda 

para virar a direita, para descer aquela avenida que vai ter ao Continente, tern que ter o cuidado de ver os 

carros que estao a entrar na rotunda pelo lado esquerdo, e tern prioridade de passagem. Portanto, quase 

todos nos que somas condutores olhamos para o lado esquerdo, e quando vemos que podemos avan!;ar, 

apesar de virum carro dentro da rotunda mas que temos tempo, aceleramos e viramos a direita para ir para 

o Continente. 0 que e que acontece? No espa!;o de uma semana assisti a dais atropelamentos naquela 

passadeira. Eu nao percebo nada disto, mas ha uma sugestao que nao custa absolutamente nada e julgo 

que pode resolver o problema: a passadeira esta mesmo em cima da rotunda, de maneira que o indivfduo 

esta a olhar para a esquerda, ve que nao vern o carro e que da tempo, arranca e quando olha para a direita 

esta em cima da passadeira e apanha o peao. Ora, se a passadeira descer tres ou quatro metros evitava-se 

as atropelamentos! Outro problema que tambem queria p6r era ... o do Bai rro da CP. Como todos sabemos 

aquelas casas estao fechadas ha a nos. Ora bern, acontece que a REFER vai p6r, a parti r deste mes, em hasta 

publica, para venda ou aluguer, todo o seu edificado a nlvel nacional: apeadeiros desativados, armazens, 

tugares de recolha de material ferroviario, etc., para quem os queira reabilitar para restaurantes, pousadas e 

tambem habita!;ao. 0 executive anterior teve as coisas bern encaminhadas com a REFER para resolver o 

problema do Bairro da CP, comprometendo-se ate a fazer as obras necessarias e a celebra r um protocolo 
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com a REFER para acud ir as pessoas que t inham ca rencia de habitac;:ao:' E concluiu : "Julgo que tem aqui 

bastante materia para comec;:ar a desenvolver no sentido de resolver alguns dos problemas da freguesia ."----

- A DEPUTADA ROSA JOANA AIRES, do PSD, usou da palavra para chamar a atenc;:ao para um dos muitos 

problemas que afetam a vida de habitantes da freguesia da Afurada : " Tem aqui sido abordados assuntos 

muito importantes, mas eu penso que esta questao e das mais pertinentes e relevantes e eu nao quero que 

mais tarde se diga que nada se fez para a resolver. Se calhar ate agora nao se conseguiu muito, mas foram 

feitos muitos esforc;:os e muito trabalho . E eu espero que este executive lhes possa dar continuidade. E um 

apelo que quero aqui deixar: que se ponha este assunto na agenda e na ordem do dial Tem-se falado aqui 

efetivamente de muitos problemas de Santa Marinha e da Afurada, mas tern sido esquecida uma parte 

integrante da Afurada que e o Bairro dos Pescadores, que se chama Bairro General Craveiro Lopes. Este 

Bairro foi inaugurado em cinquenta e sete pelo General Craveiro Lopes e na altura foi feita uma promessa 

publica de que as casas eram para os pescadores e que, ao f im de vinte anos, lhes seriam entregues. Esse 

Bairro e propriedade do Institute de Gestae Financeira (IGF) e, salvo algumas intervenc;:oes pontua is nas 

casas, ha ja largos anos que nao ha por parte do IGF o cuidado necessaria para que as casas se mantenham 

em bom estado (ate porque as pessoas pagavam umas rendas absolutamente exfguas: as casas pequenas de 

tipologia dais pagavam cento e setenta e oito escudos e as de tipologia tres duzentos e setenta e oito 

escudos). Durante decadas e decadas, as pessoas viviam dentro das suas possibilidades e iam fazendo 

pequenos restauros nas casas e o IGF nunca se op6s. Eram as pessoas que iam fazendo as reparac;:oes nas 

suas casas, a expensas pr6prias. Os anos foram passando e entretanto as pessoas que alugaram as casas 

comec;:aram a falecer e os filhos foram ficando nas casas. E o que e que acontece? As titularidades dos 

contratos comec;:am a ser um problema. As famfl ias estenderam-se, a pobreza tambem grassou durante 

largas decadas e a dada altura as pessoas comec;:aram a fazer alargamentos das casas para os quintais. Tanto 

o IGF como a Camara Municipal foram fechando os olhos, porque inicialmente foram feitos apenas uns 

anexos, mas depois cada casa comec;:ou a estender-se em func;:ao dos agregados das respetivas famflias, e o 

que e que acontece: o IGF nao intervinha porque as pessoas pagavam pouco e se estas nao interviessem nas 

suas pr6prias casas nao tinham onde morar, onde deitar os filhos e onde viver. E as casas degradavam-se. 

Entao, as casas comec;:aram a crescer clandestinamente . Ha algum tempo atras comec;:ou a haver 

manifestac;:oes publicas de preocupac;:ao porque o IGF comec;:ou a abordar grande parte dos moradores com 

novas contratos em que as rendas propostas passavam para cento e cinquenta euros, cento e trinta e nove, 

cento e quarenta, e isso para as pessoas significava urn aumento brutal. 0 panico gerou-se e houve muita 

gente que se foi manifestando e pedindo ajuda junto do entao presidente da Junta de Freguesia e de 

pessoas mais proeminentes. Em consequencia dessa situac;:ao fo i constitufda a Associac;:ao de Moradores da 
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qual eu sou Presidente e Eduardo de Matos e Presidente da Assembleia-Geral. E a nossa primei ra 

preocupa!;ao foi perceber exatamente o que podfamos fazer pelo Bairro . Muitas pessoas que tinham 

investido as economias de uma vida naquelas casas eram confrontadas muitas vezes com contraordena!;5es 

por parte da Camara Municipal por obras que executavam sem autoriza!;5es. Outras pessoas eram 

confrontadas com a necessidade de obras em casa, sem que o IGF fizesse . Decidimos entao fazer uma 

exposi!;ao ao IGF e a Camara Municipal com todas as preocupa~5es, com quem acabamos por reun ir. Por 

parte do IGF ficou bern clara, na altura, que nao reconheciam as obras clandestinas e que nao iam fazer as 

obras que as pessoas pedissem porque nao tinham cond i~5es nem meios para as fazer ... e que em muitos 

casas analogos tinham conseguido entregar os Bairros as Camaras Municipais. No caso da Camara de Gaia 

tinha havido urn infcio de negocia~5es, mas nao t inha sido possfve l chegar a urn acordo. 0 IGF te ria uma lei 

habilitante que lhe permitia entregar o Bairro, mas a Camara de Gaia entendia que isso era urn po~o de 

problemas porque o Bairro era propriedade do IGF e nao da Camara, havia muitos prob lemas de obras 

clandestinas, havia muitos problemas de degrada~ao de muitas casas que amea~avam rufna ... " E continuou: 

" 0 nosso esfor~o ia no sentido de fazermos urn ponto de situa~ao, saber exatamente quem poderia intervir 

e apoiar neste assunto por forma a ajudarmos as pessoas. Querfamos ver ate que ponto era possfvel 

legalizar as casas de quem investiu ali o dinheiro de uma vida, ate porque havia a promessa publica de que 

as pessoas urn dia teriam direito a propriedade. A promessa foi passando de pais para f ilhos, essa ideia foi

se interiorizando e as pessoas achavam que estavam a investir ali o seu dinheiro mas que urn dia a casa ia 

ser delas. Mas o IGF disse-nos logo que nao reconhecia essa situa~ao e que nao tinha sido possfvel chegar a 

urn acordo com a Camara porque esta queria outros terrenos contfguos e, portant o, nada faziam enquanto 

nao chegassem a urn entendimento. Par parte da Camara, esta mostrou-se solfcita e empenhada em ajudar 

junto das instancias superiores a encontrar solu~5es para se chegar a urn consenso que permitisse intervir 

no Bairro, mas o que e facto e que isto redundou tudo numa situa~ao que e a seguinte: a Camara a dada 

altura fez urn levantamento de tudo, qual era a situa~ao da clandestinidade, quais eram as necessidades de 

i nterven~ao em termos de obras, porque algumas casas parecem pard ieiros, outras sao casas que estao 

bern construidas, para tentar obter o maximo da legaliza~ao daquela situa~ao; porque ha pessoas que tern 

casas em mau estado e nao tern dinheiro para intervir e o proprietario e o IGF. Portanto havia aqui urn 

problema que nao se desembara~ava, mas que era preciso que alguem tentasse fazer alguma coisa . A 

Associa~ao interveio e apoiou muitos moradores, lidando com a transmissao da titu laridade dos contratos, 

ajudando-os, dando-lhes apoio jurfdico para a legaliza~ao dos contratos, para a obten~ao de rendas mais 

baratas quando havia situa~oes de fortes carencias econ6micas ... A associa!;ao apoiou todos os pedidos que 

lhes foram dirigidos pelos moradores. E chegamos a urn ponto em que fizemos uma assembleia em que 
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tivemos uma adesao total do povo do Ba irro, em que toda a gente colocou as questoes e ouviu dos 

representantes da Camara qual era o ponto de s itua~ao em rela~ao ao levantamento que fizera, onde se 

concluiu que restava encontrar urn ponto de consenso entre a Camara eo IGF para tentar uma reabilita~ao 

das casas. Mas esbarramos na carencia econ6mica do pals e na falta de dinheiro para intervir, e a resolu~ao 

dos problemas do Bairro nao andou para a frente ." E em jeito de conclusao, afirmou: "Agora eu nao queria 

ouvir, aqui nesta assembleia de freguesia, que a Associa~ao de Moradores e a Junta nao fizeram nada para 

resolver os problemas do Ba irro, porque na verdade. A Junta da Afurada envidou varios esfor~os, quer junto 

da Camara - que prometeu sempre apoio, e deu efetivamente algum apo io, mas nao e proprietaria do 

Bairro -, quer junto de entidades, do secreta rio de estado, do ministerio, aos quais nao obtivemos resposta . 

Eu agora termino dizendo o seguinte: nao sejamos ingenues. Nao e uma Junta de Freguesia pequenina 

como era a da Afurada, nao e uma Associa~ao de Moradores que tern expressao e for~a suficiente para, 

junto das entidades publicas, mudar alguma coisa. Par isso, eu venho aqui pedir a este executivo que, junto 

da Camara Municipal, tente tamar conhecimento de todas as diligencias que foram efetuadas em rela~ao a 

este assunto e veja o que se pode fazer ... que se empenhe e se preocupe a serio com a pan6plia enorme de 

problemas que ha no Bairro dos Pescadores, que passa pelas propriedade das casas, que passa par obras 

nas casas de pessoas que sao muito pobres e que nao as podem fazer, que passa por casas que estao a cair 

e que estao devolutas e que ninguem intervem. Eu apelo, em representa~ao do Ba irro dos Pescadores, que 

o executive fa~a o que estiver ao seu alcance para colocar este assunto na ordem do dia."------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Ana Sousa, afirmou: " Relativamente as suas 

preocupa~oes sabre o estado das arterias da zona envolvente da MAKRO, devo recordar que as atuais 

condi~oes climatericas impedem que se fa~am grandes interven~oes, mas ja temos a promessa da Camara 

Municipal de que a seu tempo a situa~ao sera resolvida . Alias, perspetiva-se urn novo protocolo entre esta 

Uniao de Freguesias e a Camara de Gaia que decerto ira agilizar a resolu~ao de problemas similares, pelo 

men os o s m a is urge ntes." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Cacheira, afirmou: "Relativamente a 
possibil idade da apresenta~ao quinzenal de desempregados na Junta da Afurada, que era urn anseio ha 

muito desejado e nunca alcan~ado, confirmo que conseguimos desbloquear a situa~ao ha sensivelmente 

oito ou dez dias com o Institute de Emprego e Forma~ao Profissional, e os nossos concidadaos que estao 

infelizmente desempregados ja podem atestar essa condi~ao nas i nstala~oes da Junta na freguesia da 

Afurada. No que refere as Festas de Sao Pedro da Afurada, eu proprio estou empenhado para que haja urn 

entendimento o quanta antes entre a Junta e a Comissao, estando para breve o agendamento de uma 

reuniao entre as partes para que cada uma assuma as suas responsabilidades. Trata-se de uma festa muito 
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importante para o concelho, onde, par tradic;ao, a Camara Municipal tem urn investimento maior. De 

qualquer das formas n6s ja demos urn sinal clara . Nao sabemos se a anterior Junta de Freguesia da Afurada 

comparticipava financeiramente para esta finalidade, mas no nosso plano de atividades para este ano 

encontra-se ja afetada uma verba para as Festas da Afurada, para alem do habitua l apo io logfstico e 

administrative. No que respeita a queda do muro na rua Senhor dos Aflitos, eu tive conhecimento da 

derrocada cerca das nove menos urn quarto, alertado por uma funcionaria da Junta, e fui imediatamente 

para o local. Cheguei primeiro alias do que o Vereador da Protec;ao Civi l, que chegou pouco depois, e fui 

inteirando o Senhor Presidente da Camara do acontecimento, bern como o Senhor Vice-Presidente que 

depois se deslocou ao local, e neste momenta ja ha decis5es tomadas. 0 muro sera reposto, por se tratar de 

urn suporte daquelas terras. E foi comunicada a EDP a necessidade da instalac;ao de novas pastes de 

iluminac;ao. Temos no entanto que aguardar pela melhoria do tempo para que se possam executar as obras, 

que entretanto serao objeto de concurso aberto pela Camara Municipal. Relativamente a sua chamada de 

atenc;ao para o estado dos balnearios publicos, que como sabe sao da responsabilidade da Camara 

Municipal de Gaia, fica aqui a nossa garantia de que a Senhora Secretaria da Junta, Rosa Novo, fara eco 

dessa situac;ao e dessas preocupac;oes junto dos servic;os municipals competentes." -------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente Si lva, afirmou: "Relativamente a 

questao que levantou, uma questao muito importante e sensfvel, eu vou pedir ao casal aqui presente, da 

rua da Fervenc;a, que venha amanha falar pessoalmente comigo aqui na Junta, as nove horas da manha, 

para que possamos abordar a situac;ao relatada. Devo, no entanto, adiantar que o Senhor Tesoureiro da 

Junta, Jose Correia da Silva, ja avaliou no local a situac;ao da habitac;ao do casa l, tendo tornado 

posteriormente conhecimento de que o caso esta a ser estudado pela Gaia Social.---------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou: "0 que eu referi e tao evidente 

quanta isto: e 6bvio que voces fizeram algumas coisas, mas outras nao. Alias, ainda agora o Senhor 

Deputado Artur Oliveira enumerou urn conjunto de situac;oes que o anterior executive nao conseguiu 

resolver. E certo que fizeram coisas e algumas fizeram ate muito bem. Mas eu continuo com a mesma 

opiniao relativamente a obra da rua Augusto Santo: foi mal estudada e mal executada. Desconhec;o essa 

euforia por parte dos moradores, de que fala, porque recebemos aqui inumeras reclamac;5es. Alias o Senhor 

presenciou tambem, em sede da Assembleia de Freguesia e em sede de reunioes publicas do Executive, 

algumas dessas reclamac;5es que tern a ver com a rna execuc;ao da obra. Eu nao tenho de facto orgulho 

naquela obra e reafirmo isso. A obra foi terminada por n6s nas mesmas condic;5es porque reformula-la na 

totalidade era impensavel, atendendo aos custos que envolveria essa tomada de posic;ao. A questao de 

fundo e que a obra foi realizada par puro eleitoralismo ... Eo Senhor ainda traz a colac;ao a rua da Soenga? E 
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entao porque e que nao executaram essa obra? Ou sera que esse facto tern a ver com a possibilidade de 

pensarem que se manteriam a gerir as destinos da Junta? Mas de facto o povo decidiu de outra forma e a 

meu ver bem. Quanta a placa da obra se manter par Ia, eu desconhecia, mas provavelmente mantem-se Ia 

para haver o tal reconhecimento a entao boa gestao da Junta de Freguesia de Santa Marinha. 56 podera ser 

par esse motivo, porque o Senhor referiu que os moradores estavam muito orgulhosos pelo vosso 

desempenho. Relativamente ao comunicado, foi-me dito par duas pessoas que aparecem como seus 

subscritores que nao o tinham subscrito. Essas pessoas fizeram essa declara~ao sob reserva, mas eu tenho 

testemunhas. Foi isso que eu disse e e isso que eu mantenho. E este caso e lamentavel."-------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou: "Sao muito importantes e 

pertinentes algumas das suas questoes. 0 problema do apeadeiro General Torres e materia que ainda nao 

foi analisada par n6s. Vamos aferi-lo e depois comunicamos-lhe. Mas como sabe cumpre a Camara 

Municipal fazer ali as altera~6es que visem melhorar as condic;oes de acesso dos passageiros com mais ou 

menor mobilidade, ate porque e uma via que e utilizada par inumeros cidadaos. 0 problema do Bairro da 

CP foi uma preocupa~ao que o anterior Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha, Senhor Joaquim 

Leite, me deixou em mao. Estou a diligenciar uma reuniao na proxima semana com responsaveis da CP para 

abordarmos este assunto que e importantfssimo como referiu . Nao sabemos ainda sea CP tem o prop6sito 

de vender o Bairro, au se tem qualquer outra inten~ao ja pensada. Mas vamos ver, depois de saber qual o 

verdadeiro prop6sito da CP, se e possfvel tentarmos um acordo com a Camara Municipal para estudar a 

possibilidade de dar outra afeta~ao aquelas casas ... que podem ter outra utilizac;ao. -------------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Joana Aires, depois de admitir que a situac;ao do 

Ba irro Craveiro Lopes ainda nao tinha sido abordada pelo executive da Junta, afirmou: "Uma vez que, para 

alem de deputada desta assembleia, e igualmente Presidente da Associac;ao de Moradores, pec;o-lhe que 

me fac;a chegar uma memoria descritiva de todo o processo, dos passos dados pela antiga Junta da Afurada 

e do envolvimento da Camara Municipal em toda a situac;ao do Bairro ... N6s vamos empenhar-nos, atraves 

do vagal Mario Reis, que vai tamar conta deste dossie e a quem pe~o que fa~a chegar todas as informac;6es 

adicionais que considere importantes, de forma a sermos um verdadeiro elo dos moradores do Bairro e eco 

das suas preocupa~oes." De seguida pediu autorizac;ao para que os membros do Executive Rosa Novo, Jose 

Correia da Silva e Mario Reis usem da palavra para esclarecimentos adicionais sabre os varios assuntos 

abordados pelos varios deputados, pedido que foi deferido pelo Presidente da Assembleia . ---------------------

-A SECRETARIA ROSA NOVO afirmou: "E com um enorme prazer que vejo o senhor deputado Artur Oliveira 

trazer a esta assembleia o assunto do amianto nas escolas. E aproveito para o recordar que, ha oito a nos, eu 

propria, enquanto representante da Comissao de Utentes do Centro de Saude Barao do Corvo, t rouxe este 
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mesmo assunto a assembleia de f reguesia de Santa Marinha. Nessa altura o senhor era deputado e elogiou 

o trabalho da Comissao de Utentes mas chumbou a nossa proposta, dizendo que o Senhor Presidente da 

Camara Municipal ia resolver o assunto. E, como ve, nao reso lveu. Mas agrade~o que agora tenha trazido 

este assunto do amianto, que sempre foi uma preocupa~ao e continua a ser." ---------------------------------------

- 0 TESOUREIRO JOSE CORREIA DASILVA afirmou: "Eu gostava de informa r o Senhor Deputado Alexandre 

Valente que no passado dia vinte e seis de dezembro, logo a seguir ao Natal, eu estava aqui na nossa sede, 

quando eram dezassete horas e dez minutes, entrou por aqu i uma senhora muito aflita e desesperada com 

uma crian~a na mao, dizendo que tinha a casa a incendiar. De imediato foram acionados os meios da 

Prote~ao Civil e deslocamo-nos para o local, onde permanecemos ate as vinte hortas e quarenta e cinco 

minutes. Durante o tempo em que Ia estive naquela ilha, tive oportunidade de visitar a casa do casal que 

esta aqui e constatei que nao e uma casa digna de ser habitavel. Mas esta situa~ao nao e de hoje, ja vern do 

passado! Eo meu lamento e este: par que e que nao se fez nada no passado par estes senhores, que tanto 

mereciam ter uma vida condigna? E que eu nao sa f de Ia enquanto nao chegasse a Assistente Social e outros 

delegados da Gaia Social, que estiveram a conversar com este casal, ao qual prometeram que ficaria 

referenciado para ter uma nova habita~ao. Eu lamento e que ainda nao tivesse havido bam sensa e nao 

tenha sido atribufda ate agora uma habita~ao cond igna a estas pessoas." ---------------------------------------------

- 0 VOGAL MARIO REIS afirmou: "0 senhor Artur Oliveira tem razao. Aquela passadeira ao cimo da rotunda 

da rua Infante D. Henrique esta mal situada. Tanto mais que a falta de civismo e muita. E a falta de civismo 

das pessoas tanto e de quem atravessa a passadeira como e dos automobilistas ... Eu ja tenho vista muitos 

pe5es a atravessar a rua a falar ao telem6vel e de fanes nos ouvidos ... E depois, como sa be, ha agora a nova 

lei das rotund as, que quase ninguem cumpre ... entra-se na rotunda pela esquerda e nao pela direita. Depois 

dao-se os acidentes. Mas vamos tentar pelo menos que a passadeira recue mais um bocadinho. Quanta a 

questao dos fundos comun itarios, como sabe, ao abrigo da Lei, as Juntas de Freguesia nao se podem 

candidatar a fundos comunitarios. Pelo menos o anterior quadro de apoio comunitario, que terminou em 

finais do ana passado, nao permitia as Juntas concorrer a fundos comunitarios. E nossa esperan~a, e isso 

esta expresso num dos paragrafos do nosso plano de atividades, que o quadro comunitario de apoio 

2014/2.020 permita que as Juntas de Freguesia, em consonancia com a Camara, em parceria com as 

empresas publicas, possam candidatar-se aos fundos comunitarios. Relativamente a Senhora Joana Rosa 

Aires, reitero o ped ido feito pelo Senhor Presidente da Junta de me fazer chegar uma memoria descritiva do 

problematico caso do Bairro dos Pescadores. De qualquer forma, ha aqui duas quest5es legais que eu queria 

levantar: se as casas foram constru fdas antes de 1951, altura em que ainda nao havia alvaras, a comissao 

tecnica da Gaiurb faz uma avalia~ao in loco no sentido de comprovar se a casa foi au nao feita antes de 
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1951; Seas casas foram feitas apos 1951, af ja existem ou deveriam existir alvaras e cadernetas prediais das 

casas, conforme o regime jurfdico de edificar,:ao e urbanizar,:ao que, como sabe, e o Decreta-Lei 55!:/99, e 

penso que, mesmo a-posteriori, embora com todas as modificar,:oes que os pred ios ja tiveram, e possfvel 

legalizar as casas em conjunto, nao com a Camara, mas com a Ga iurb, que, como e uma empresa municipal, 

regula-se por mecanismos legais mais alargados que a propria Camara. Porta nto, agrader,:o-lhe que nos far,:a 

chegar a memoria descritiva de todo 0 processo para que possamos int ervi r." ---------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu a palavra aos Deputados Jose Costa, Artur Oliveira e Alexandre 

Valente da Silva, para exercerem, a seu pedido, o direito de resposta . --------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou: "0 meu direito de resposta baseia-se no seguinte: eu nao 

posse tolerar nem admitir afirmar,:oes gratuitas ou insinuar,:oes sabre aquila que eu disse . Sabre a rua 

Augusto Santo, mais uma vez o Senhor Presidente perguntou por que motivo nao terminamos a obra . 0 

Senhor sabe tao bern como eu, como todos nos, porque nao terminamos a obra- nao te rminamos porque 

perdemos as eleir,:oes. Eu volta a dizer: n6s perdemos as eleir,:oes, nao foram voces que as ganharam! Nos 

perdemos as eleir,:oes, portanto nao tfnhamos condir,:oes para terminar a obra; quem veio a seguir e que 

tinha que a acabar. Nos demos vida a crianr,:a , mudamos-lhe a fralda, demos-lhe o biberao e a chupeta, 

criamo-la na intancia e na adolescencia, agora na maioridade sao voces que a tern que cria r. Por muito que 

vas custe tern que lhe dar de comer, pelo menos durante quatro anos, alimentem-na, nao a deixem morrer 

d e fo me ! " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, afirmou: "6 Senhor Presidente do Executive, desculpe Ia, mas 

ou eu nao me expressei bern ou o Senhor nao compreendeu o que eu disse, porque da maneira como falou 

deu a entender que eu estava em desacordo com o meu colega Jose Costa - nao e esse o caso. 0 que eu 

quis dizer e que o executive anterior tudo fez para que se resolvessem aqueles pontos que eu foquei. Mas 

clara, nao tinha poderes, nem estava nas suas competencias resolver esses problemas, tanto o caso do 

Bairro da CP como a questao do amianto. Mas o executive anterior fez todos as possfve is para que se 

resolvessem esses assuntos. Era isto que eu lhe queria dizer." --------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE DASILVA, do PSD, afirmou: "Eu queria lembrar o Senhor Tesoureiro 

que nao ando nisto ha quinze dias e, portanto, tenho alguma experiencia e tenho alguma idade. 0 Senhor 

com certeza que se esqueceu das dezenas ou centenas de pessoas que viviam em condir,:oes infra-humanas, 

ou sobre-humanas e que foram realojadas em habitar,:oes com condir,:oes dignas. 0 caso deste casal e uma 

situar,:ao residual, tambem por culpa deles, porque se acomodaram, e eu porque sei que este processo ja se 

arrasta ha algum tempo, tive o cuidado de os alertar para virem aqui a esta assembleia para, 

p resencialmente, dizerem das suas razoes, daquilo que necessitam. Nao foram capazes de o fazer, porque 
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sao pessoas humildes, sao modestas. Nao conseguiram, e eu tomei a iniciativa para ajudar. De qualquer 

modo, meu caro Senhor Tesoureiro, os senhores estao aqui para servir, nao estao aqui para se vangloriar 

daquilo que fazem ou daquilo que vao fazer. Sejamos um bocado mais modestos e um bocadinho mais 

moderados, que eu ja vi aqui algumas afirma~;oes deste Executive que na altura propria vou ter que refutar 

e que nao me agradam. Durante doze anos, o anterior executive, ao qua l eu t ive a honra de pertencer, 

realizou imensa obra. E agora, vou-lhes lembrar um facto . 0 Senhor se calhar desconhece que na cave 

imunda desta Junta de Freguesia residiu durante anos um casal em condi~;5es precarias que par acaso era 

do Partido Socialista? E sabe quem e que os realojou em condi~;oes dignas? Foram estes senhores do PSD, 

naturalmente que com a ajuda dos elementos da oposi~;ao . Ou os senhores esqueceram-se disso? Mas nao 

vale a pena estarmos sempre a falar do passado. Vale a pena falar do futuro e acho que o Senhor devia ser 

mais modesto. A modestia nao fica mal a ninguem. A arrogancia e pessima e o facto de o Senhor ter estado 

Ia na ilha, acho que nao fez mais do que a sua obriga~;ao. Par isso e que o Senhor esta no Executive, para 

defender os interesses dos fregueses de Santa M arinha, que era isso que faziam o antigo executive desta 

Junta eo seu presidente. Voces nao fazem mais, nem fazem menos! Espero que os Senhores fa~;am muito 

mais, mas nao venham para aqui agora atirar areia aos olhos das pessoas, porque da a impressao que quem 

ca esteve antes nao fez nada ." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era quase meia-noite, chamou a aten~;ao para o adiantado da 

hora: "Este facto, que se deve a um continuado desrespeito pelos tempos regimentais par parte dos 

senhores Deputados e do senhor Presidente da Junta, leva-me a proper que prolonguemos esta reuniao par 

mais uma hora". Face a recusa desta proposta par alguns dos senhores Deputados, que alegaram terem de 

se levantar cedo na manha seguinte par ser dia de trabalho, afirmou: "Nao me resta outra alternativa que 

nao seja convocar entao uma segunda reuniao desta Assembleia Extraordinaria. Porem, antes de dar par 

terminada esta reuniao, e como determina o Regimento em vigor, colocarei a discussao e vota~;ao os 

documentos apresentados pelas diversas for~;as polfticas durante o Perfodo de Antes da Ordem do Dia."-----

- o DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, ped iu a palavra para apresentar um protesto a mesa da 

assembleia: "0 Senhor Presidente da Assembleia nao tem tratado de forma igual, desde a primeira 

assembleia, os varios grupos parlamentares. 0 grupo parlamentar do PSD tem recorrido a varias estrategias 

para dilatar o tempo que tem usado. Eu queria dizer ao Senhor Presidente que o grupo parlamentar do PS 

tinha algumas interven~;oes programadas e nao fez para cumprir os tempos regimentais. E isto nao pode 

continuar. Estamos aqui constantemente a falar do passado, do que se fez e do que nao se fez, e agora 

vamos ter que fazer uma segunda reuniao porque nao se discutiu aquila que nos trouxe aqui, que e o 

assunto principal - que era o Or~;amento. [ouvem-se rufdos na sala] Ja agora pe~;o que nao me 
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interrompam. Eu nao interrompi ninguem e nao vou estar sujeito a ma educac;ao seja de quem for. Apelo ao 

Senhor Presidente da Assembleia que de uma vez por todas discipline as reunioes . Ja nao e a primeira vez 

que prolongamos as reunioes, e a causa tem sido sempre a mesma : os senhores deputados do PSD usam o 

dobra do tempo dos outros grupos parlamentares, utilizando os mais diversos expedientes, desde o direito 

de resposta a pedidos de esclarecimentos que sao tudo menos isso." --------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA afirmou: "Quero esclarecer o Senhor Deputado Agostinho Viana que nao 

foi apenas o grupo parlamentar do PSD que extravasou o seu tempo; mas tambem o Executivo, que 

ultrapassou largamente o tempo de que dispunha. E eu vou ter que ser mais exigente, e corajoso, no que 

respeita ao cumprimento dos tempos regimentais nas pr6ximas reunioes, sob pena de considerar que nao 

estou aqui a fazer nada . 0 Presidente da Assembleia tem de exercer a sua autoridade, mas essa autoridade 

tem de ser respeitada por todos os senhores deputados e pelo Executivo!"-------------------------------------------

- o DEPUTADO ALEXANDRE SILVA, do PSD, afirmou: " Eu vou fazer uma exigencia ao Senhor Presidente da 

Assembleia: eu quero que seja rigoroso ao segundo com todos os membros desta assembleia, para nao ter 

que ouvir a insinuac;ao daquele Senhor que disse que o PSD usou de todos os artificios para protelar a 

assembleia. Repito: eu exijo que o Senhor Presidente da Assembleia, a partir de hoje, seja abso lutamente 

rigoroso quer como Executive quer com qualquer um dos senhores membros da Assembleia de Freguesia. 

N6s nao queremos favores . 0 PSD nao quer favores." ------------------------------------------------------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA afirmou: "Como ja terao percebido, eu, par vezes, tenho tido alguma dificuldade 

em orientar o meu raciocinio para responder a todas as questoes que me sao colocadas pelos senhores 

Deputados com a objetividade que me e devida. Eu tento nao ultrapassar os tempos do Executive, mas sao 

tantas as questoes que me sao colocadas que nao estou bem aver como poderei dar-lhes a resposta devida 

e merecida com o tempo que temos para o efeito. Mas, de qualquer das formas, o Executive assumira a sua 

responsabilidade e cumprira obviamente o Regimento e o tempo que lhe esta destinado." ----------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou de seguida a votac;ao os documentos apresentados pelos va ries 

grupos parlamentares, que mereceram o resultado que a seguir se indica: ---------------------------------------------

GRUPO PARLAMENTAR DO BE - BLOCO DE ESQUERDA 

Anexo D- 21.01.2014 VOTO DE CONGRATULA~AO PELO TRABALHO APROVAOO POR 

DESENVOLVIDO PELO GRUPO DESPORTIVO DO MARCO UNANIMIOAOE 

E PELOS SUCESSOS QUE VEM ALCAN~ANDO. 

Anexo E- 21.01.2014 PROPOSTA DE RECOMENDA~AO DE CONSTRU~AO DE APROVAOA POR 

UM POLIDESPORTIVO EM SAO PEDRO DA AFURADA. UNANIMIDADE 

------- -- --- -- ------------ --- --------------------- ------- --------- - - - - ------ ------- --- ---- -- ---
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Anexo F- 21.01.2014 

Anexo G- 21.01.2014 

Anexo H - 21.01.2014 

Anexo I - 21.01.2014 

Anexo J - 21.01.2.014 

Anexo I<- 21.01.2014 

~':>' e-
tlf;. :~. 

asserr,Jieia d~ fre_guesia 

santamarmha 
saopedroafurada 

PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO DA ASSUN<;AO POR APROVADA POR MAIORIA 

PARTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO PAGAMENTO DAS voros FAVORAVEIS: PSD(6); 

INSCRI<;OES DAS EQUIPAS DOS ESCALOES 
CDS(2); CDU(2); BE(l); PS(3) = 14 

DE 

FORMA<;AO NA ASSOCIA<;AO DE FUTEBOL DO PORTO, 

EM ARTICULA<;AO COM A CAMARA MUNICIPAL. 

PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO PARA QUE A JUNTA DE 

FREGUESIA PROMOVA UMA LINHA TELEFONICA DE 

VALORIZA<;AO SOCIO-PROFISSIONAL E PROMO<;AO 

ATIVA DA INTEGRA<;AO DE SABERES E VALENCIAS DE 

DES EM PREGADOS. 

PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA 

NO SENTIDO DE PROM OVER, EM DIALOGO COM AS 

ASSOCIA<;OES E COLETIVIDADES, UM CALENDARIO DE 

FEIRAS FRANCAS. 

PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA 

PARA QUE, EM CONJUNTO COM A CAMARA 

MUNICIPAL, ENCETE DILIGENCIAS NO SENTIDO DE 

SALVAGUARDAR 0 QUE RESTA DA ANTIGA FABRICA 

CERAMICA DAS DEVESAS E PROMOVA 0 INTERESSE DA 

REABILITA<;AO DAQUELE ESPA<;O. 

PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA 

PARA QUE, EM CONJUNTO COM A CAMARA 

MUNICIPAL, PROMOVA 0 INTERESSE PELA 

REABILITA<;AO DA CASA-ATELIER SOARES DOS REIS. 

PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO A JUNTA DE FREGUESIA 

PARA QUE PROMOVA E PROPONHA JUNTO DA 

CAMARA MUNICIPAL PROGRAMAS DE RECUPERA<;AO / 

REABILITA<;AO URBANA EMERGENTES. 

VOTOS CONTRA: PS(S) = 5 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

GRUPO PARLAMENTAR DO PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

Anexo l- 21.01.2014 PROPOSTA DE RECOMENDA<;AOA JUNTA DE FREGUESIA APROVADA POR 

PARA QUE DELIGENCIE JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL UNANIMIDADE 

PARA QUE MANTENHA 0 SENTIDO DE TRANSITO UNICO 

NO TRO<;O COMPREENDIDO ENTRE 0 LARGO DAS 

DEVESAS E A RUA JOSE MARIANI. 
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GRUPO PARLAMENTAR DA CDU - COLIGACAO DEMOCRATICA UNITARIA 

Anexo M- 21.01.2014 PROPOSTA DE RECOMENDA~AO A JUNTA DE FREGUESIA APROVADA POR MAIORIA 

PARA QUE RECORRA A TO DOS OS FUN DOS E VOTOS FAVOR/NElS: 

ENTIDADES COMPETENTES PARA ACOMPANHAMENTO 
PS(8); PSD(S); CDS(2); CDU (2); 

BE(l) = 18 

REDOBRADO DA SITUA~AO DOS PESCADORES DE SAO 

PEDRO DA AFURADA QUE NAO TEM PODIDO IR A VOTOS CONTRA: PSD(l) = 1 

FAINA POR QUESTOES CLIMATERICAS. 

Anexo N- 21.01.2014 MO~AO DE PROTESTO PELA SITUA~AO VIVIDA NO APROVADA POR MAIORIA 

SET OR DA SAUDE, AGUDIZADA AGORA COM 0 VOTOS FAVORI.VEIS: 

DESPEDIMENTO DE, PELO MEN OS, DEZASSEIS 
PS(8); COU{2); BE(l) = 11 

CONTRA: PSD{6) ; CDS{2) = 8 

TRABALHADORES DA LINHA DE SAUDE 24. 

GRUPO PARLAMENTAR DO PS- PARTIDO SOCIALISTA 

Anexo 0 - 21.01.2014 VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-AUTARCA APROVADO POR 

SOCIALISTA ANTONIO FRANCISCO VIEIRA BERNARDES UNANIMIDADE 

(0 FERRAMENTAS). 

- o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA1 quando eram zero horas e vinte e cinco minutes} propos que fossem 

interrompidos os trabalhos e que os mesmos prosseguissem numa proxima reuniao a realizar no dia vinte e 

quatro de janeiro de dais mil e catorze} pelas vinte e uma horas} no Salao Nobre do ediffcio-sede da Uniao 

de Freguesias} o que foi aceite par todos as membros da assembleia. De seguida} quando eram zero horas e 

trinta minutos deu por encerrada a reuniao} da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta} que se anexa a 
prer nte ata como Anexo P- 21.01.2014, foi entretanto aprovada por unanimidade1 que depois de lida foi 

~.· ·\oJk'bl\ por 06'fft-Nt~l~~.£ , em reuniao realizada a 2 8 /.5c:':Oerrbec /zcdS J e 

d evi dame nte a rq u iva d a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRIMEIRO S~HARIO~BLEIA DE. ,f_:R::EG~U::ES::::IA:,_ __ ...., SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 

------------------------------------------ -----------------------... ·----- ---------·------------------ - -----------------
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ATA N .e 6 
SESSAO EXTRAORDINARIA 

2. ~ REUNI AO - 24/01/2014 
- Aos vinte e quatro dias do mes de janeiro do ana de dais mil e catorze, pelas vinte e uma horas e cinco 

minutes, reuniu em segunda reuniao da Sessao Extraordinaria iniciada a vinte e urn de janeiro de dais mil e 

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

salao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos Reis, numero 545, em Santa 

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

Raquel Martins Carvalho, respetivamente primeiro e segundo Secretario. --------- ----------------------------------

-Registou-se a presen!;a dos seguintes deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto 

Cacheira, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adeline Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana, Joana 

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

Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Ana bela de Almeida Carri~o, Eduardo Jose Moreira Matos, 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) - Francisco Jose 

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

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

Secretaria: Maria Rosa Azevedo do Novo; Tesoureiro : Jose Correia da Silva; e as vogais Rit a Isabel Azevedo 

Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reise Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes. ---

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

interessados em intervir no perfodo destinado ao publico, e, de seguida, deu infcio a ORDEM DE 

TRABALH OS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INTERVEN(:AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu conhecimento da inscri~ao de urn concidadao para uso da pa lavra no 

perfodo de i nterven~ao do publico, concedendo-lhe de imediato esse direito. ------------------------------------

- 0 CIDADAO BRUNO SIMOES afirmou que se sentiu incomodado por alguns senhores deputados terem 

dito na primeira reuniao desta sessao que nao aceitavam o prolongamento da reuniao porque t inham que 

se levantar cedo no dia seguinte para ir trabalhar, coisa que nunca ouviu em nenhuma assembleia desta 

freguesia no passado. E deu ainda como exemplo as reunioes da atual assembleia municipal, que chegam a 
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prolongar-se ate as duas horas da manha. Por ultimo, afirmou que as assembleias tratam de assuntos de 

grande responsabilidade e tem de haver sensibilidade por parte desses senhores para ace itarem pelo 

men os me ia ho ra de pro longa me nto d as re u n i5es. --------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de ouvido o cidadao inscrito, convidou o Presidente do Executive 

a usa r d a pa I avra. ---------------------------------------------------------"·------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA afirmou nada ter a comentar sabre a questao suscitada pelo cidadao Bruno 

Simoes I u m a vez que 0 s man datos sa 0 u nip e sso a is 0 - ------------- - - ------- - ----- - -------------------------------- -----------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu, de seguida, infcio aos trabalhos do Perfodo da Ordem do Dia, 

dizendo que levarc:l em conta os protestos havidos na passada reuniao contra o desrespeito pelos tempos 

regimentais e que conta, para isso, com a colabora~ao de todos os grupos parlamentares e do executive. ---

2. PERlODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 Aprecia~ao e Vota~ao da Proposta do Plano de Atividades, Or~amento e 
Mapa de Pessoal para o Anode 2014 I Plano Plurianual de lnvestimentos 

2014 - 2017 

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

Presidente da Junta se pretendia fazer uma apresenta~ao do documento em aprecia~ao, que se anexa a 
presente ata como Anexo A- 24.01.2014. -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez chegar a mesa a proposta de uma Errata ao Plano de Atividades para o ano 

de 2014, que se anexa a presente ata como Anexo 8 - 24.01.2014, solicitando a sua incorpora~ao no 

doc u me nto em d i scu ssa 0 0 ----------------- --------------------------------------------------------------------------------- - ------- -

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA concedeu de seguida a palavra aos Senhores Deputados para se 

pronunciarem sabre a inclusao da Errata no documento em aprecia~ao, conforme solicita~ao do Executive. 

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, afirmou que aceitava a inclusao da Errata por esta valorizar o 

Plano de Atividades, mas observou que nela devia constar uma referencia a instala~ao de uma caixa 

multibanco e de um posto de correios na freguesia da Afurada, a protocolar com uma entidade bancaria e 

co m o s C CT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, disse que, do seu ponto de vista, o que estava a ser 

apresentado a considera~ao da assembleia nao era uma ERRATA, mas sim de uma ADENDA ao Plano e 

Or~amento. No entanto, considerou que nao havia mal nenhum em aceitar o ped ido do Executive.-----------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a vota~ao a INCLUSAO DA ERRATA AO PLANO DE ATIVIDADES 

PARA 0 ANODE 2014, tendo esta sido APROVADA POR MAIO RIA: ------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORAVEIS: PS (B); PSD (5); CDS (2); CDU (2); BE (1) = 18 

ABSTENI;OES: PSD (1) 

- o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, ap6s a aprova~ao da inclusao da errata, deu infcio a aprecia~ao do 

PLANO DE ATIVIDADES, OR(,;:AMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 0 ANODE 2014/ PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 2014-2017, concedendo a palavra ao Executive para fazer a apresenta~ao daquele 

d o cum e nto . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA come~ou par dizer que " este Plano e Or~amento ilustra nao aquila que n6s, 

executive, desejarfamos, mas aquila que efetivamente e possfvel. Como sabem, a atual gestao sofreu o 

maior corte de sempre. Houve um corte nas transferencias do Fundo de Financiamento das Freguesias, 

quando se esperava um refor~o com a majorar;ao devida a agrega~ao de f reguesias. Houve uma 

reformula~ao total das comparticipa~6es financeiras da Camara Municipal as juntas de freguesias par for~a 

da Lei 75/2013, sendo expectavel que isso se traduza num corte consideravel. Como contraponto, temos 

este ana pela primeira vez, provavelmente em maio, a transferencia do valor de 1% do valor do IM I 

cobrado no territ6rio da Uniao de Freguesias. Par outro lado, constata-se que a receita proveniente do 

cemiterio, que e uma das maiores fontes de receita da freguesia, tem apresentado indicadores muito 

baixos, sendo no entanto expetavel que venha a inverter-se essa tendencia. Entretanto, confrontamo-nos 

com uma dfvida herdada que vamos ter que assumir, amortizando-a ao Iongo do mandata." E continuou: 

"Mas, mesmo assim, este executive nao deixou de delinear uma estrategia de investimento no patrim6nio 

proprio. Ao mesmo tempo que procurara nao penalizar as pessoas, que sao, alias, a nossa principal 

preocupar;ao. Faremos, par isso, uma aposta seria na componente social. E como poderao verificar nas 

diversas tematicas do Plano de Atividades e Orr;amento nao iremos altera r as comparticipar;oes financeiras 

as nossas for~as vivas, alargando, alias, esse apoio a algumas institui~oes do movimento associative da 

Afurada que ate aqui nao recebiam qualquer comparticipa~ao . Mas havera mais novidades. Uma delas diz 

respeito a implementa~ao de uma Horta Comunitaria no territ6rio desta Uniao de Freguesias, que se 

encontra ja numa fase avan~ada de conclusao. Organizaremos a fase de freguesia dos Jogos Juvenis de 

Gaia, que a Camara Municipal decidiu em boa hora retomar. Manteremos, com inova~6es, algumas das 

iniciativas da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha, nomeadamente as que se destinam aos mais 

1~':-~-~?..!:.?.~-~-~-~J~!~-~--~-~-~~~-~-~~-~-~.!-~.?.~.?.-~ __ ?. __ ~-~-~-?.-~-~--~!~~!-~--~~--~~-~-~~--~~~_!~~-~~~~~-~!~~-~-.a. .. ~~~~~-~ .. ~-~~-~-~-~-~-~-
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alunos do 4Q ano, que desta vez levaremos a Coimbra, ao Portugal dos Pequenitos". Do ponto de vista do 

investimento no patrimonio proprio, concretizou algumas ideias: " Podemos dar como exemplo a 

inaugura~ao, no proximo Dia Mundia l da Saude, de urn posto de enfermagem para cuidados primaries de 

saude nas instala~oes da Junta na Afurada. Por outro lado, procederemos a recupera~ao da ala direita do 

ediffcio-sede da Uniao de Freguesias que contemplara a cria~ao de urn espa~o designado por Sala do Poder 

Local, onde funcionarao os servi~os de apoio a Junta e a Assembleia de Freguesia e onde se exporao as 

mais variadas ofertas feitas ao Iongo dos anos as freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada. 

Faremos tambem alguns melhoramentos nas instala~oes do Centro Social de Coimbroes, como sabem 

perten~a desta Uniao de Freguesias, e que ja nao estao conforme as exigencias da lei. E procederemos 

tambem a requalifica~ao do Ze da Micha, urn espa~o em pessimas condi~5es que procuraremos dotar de 

maior dignidade ao Iongo do nosso mandata, atraves de urn projeto de recupera~ao apoiado pela Camara 

Municipal de Gaia." E concluiu: "Quero dizer-vos que sinto urn grande orgulho em apresentar-vos este 

documento, que mereceu a aprova~ao unanime do executive. Trata-se de urn Plano que foi muito 

discutido, muito participado, mas tenho a consciencia absoluta que nao e o Plano que desejaria. E nao e o 

Plano que ambas as popula~oes merecem. Mas e o Plano possfvel e que merece a confian~a de todos os 

a uta rca s de sta U n i a o de F reg u es i as." -------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA declarou abertas as inscri~5es para a interven~ao dos senhores 

0 e p uta d o s. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, apresentou uma Declara~ao Polftica, que se anexa a presente ata 

como An exo C - 24. 01.2 014. -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou por afirmar que "o Plano de Atividades em aprecia~ao 

esta integrado numa enorme contingencia financeira e ao mesmo tempo reafirma a inten~ao de manter 

inalterados os apoios ate aqui prestados, o que representa uma grande contradi~ao . Com os cortes dos 

financiamentos ja referidos pelo Senhor Presidente da Junta e urn pouco diffcil pensar que se poderao 

manter inalteraveis os apoios financeiros. Pode ser uma inten~ao, mas permita-me ter algumas duvidas na 

sua concretiza~ao. Ate porque sao hoje mais as fragilidades da popu la~ao e maior o numero de cidadaos 

com necessidade de apoio" . E prosseguiu: "Permita-me que fa~a tambem uma chamada de aten~ao sabre a 

sua referenda ao Centro Hist6rico. Pode nao ser uma questao pacifica, mas hoje abrangemos dais centros 

historicos, ou melhor, tres centros hist6ricos: o Lugar de Gaia, onde nasceu Gaia; o antigo Iugar de Santa 

Marinha, onde nasceu Vila Nova; e a freguesia da Afurada, que e com certeza urn Iugar tao antigo como o 

Lugar de Gaia. Concordo que se fa~a o passeio anual com os nossos alunos, mas seria aconselhavel que eles 
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pudessem ter uma visao mais ampla dos centros hist6ricos das duas freguesias." Em rela~ao aos 

investimentos preconizados no Plano e Or~amento, afirmou: "Fico mais ou menos satisfeito como que esta 

Ia referido, mas esqueceram-se dos balnearios, que nao e uma atribui~ao direta da Junta mas e uma 

necessidade freguesia, tanto do ponto de vista da utiliza~ao dos turistas para satisfa~ao das suas 

necessidades fisiol6gicas, como do ponto de vista da util iza~ao da popula~ao residente, que necessita cada 

vez em maior numero dos balnearios para os seus cuidados higienicos." De seguida, referiu-se a omissao de 

assuntos que gostaria de ver considerados no Plano de Atividades: "Queria alertar para uma coisa que nao 

vem aqui no Plano de Atividades, que parecia ser uma prioridade inicial da Junta . Refiro-me as obras do 

Cais do Cavaco, que sao cada vez mais urgentes. Queria tambem reiterar uma observa~ao que fiz aquando 

da aprecia~ao da Adenda ao Plano sabre a necessidade de insta lar uma caixa multibanco na freguesia da 

Afurada e da cria~ao de dais postos de correio, um na Afurada e outro em Santa Marinha, nos ed if fcios da 

Uniao de Freguesias." Ainda relativamente a omiss6es par si registadas, afirmou: "Na proposta de 

or~amento estao elencados cerca de duzentos e dezassete mil e quatro centos euros, que tem a ver com 

taxas, multas e afins. Mas a verdade e que ainda nao conhecemos o Regulamento de Taxas, Licen~as e 

Pre~os da Uniao de Freguesias." Par ultimo, afirmou ter muitas duvidas sabre um suposto «processo de 

revisao dos servi~os administrativos» da Junta: "lsto e uma coisa muito pouca clara, nao sei se vamos 

manter o mesmo quadro de funcionarios. Nao sei se alguns vao transitar para outro tipo de servi~o ainda 

que dentro da freguesia . Nao sei muito bem de que processo estaremos a falar e gostaria, par isso, que a 

Senhor Presidente da Junta nos desse alguns esclarecimentos sabre isto." -------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, come~ou par afirmar: "Hoje estamos perante uma discussao 

seria e tambem hist6rica, pelo que se trata do primeiro Plano e Or~amento desta nova realidade 

administrativa, sabre a qual vou tecer algumas considera~6es, levantar algumas questoes e fazer algumas 

propostas. Em primeiro Iugar, nao nos podemos esquecer que um Plano de Atividades nao e mais do que 

um Plano de lnten~oes, porque s6 daqui a um ana e que se podera saber o que se concretizou eo que ficou 

par fazer. Em segundo Iugar, quero dizer que fico satisfe ito par este executivo ter aproveitado muita coisa, 

mas mesmo muita coisa, que de bam se fez nos anteriores executives destas duas freguesias. Acho que isso 

e salutar e queria aqui registar com agrado essa atitude. Depois, Senhor Presidente, permita-me que fa~a 

em primeiro Iugar uma analise de acordo com a minha consciencia e puxe um bocadinho a brasa para a 

minha sard inha, que e a Afurada . Ha aqui coisas positivas para a Afurada, mas devo dizer que fa lhou no 

Plano algumas das prioridades, quase todas elas muito badaladas ha tres meses na campanha eleitoral. Na 

educa~ao, nem uma palavra em rela~ao as obras que sao necessarias realizar na EB1 da Afurada de Baixo. 
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No caso das coletividades, tambem nao ha nenhuma referencia as obras que urge realizar na sede do 

Rancho Folcl6rico da Afurada. Eo mesmo sucede relativamente ao prometido polidesportivo da Afurada de 

Baixo." E prosseguiu: "Tudo isto que acabei de referir esta curiosamente no manifesto eleitoral do Partido 

Socialista que saiu vitorioso nas elei~oes para a Junta de Freguesia, mas tambem no manifesto eleitoral da 

atua l maioria da Camara Municipal. Par isso, eu acho que, neste primeiro Plano e Or~amento da Uniao de 

Freguesias, se devia deixar um sinal politico clara de que a Afurada sera, com esta agregac;:ao, mais fort e, 

mais robusta . E aquelas obras seriam um bom sinal." E continuou: "0 Senhor Presidente da Junta falou num 

Posta de Enfermagem. Ora, eu tenho uma opiniao muito concreta em relac;:ao a isto. Para mim a priorid ade 

eo reforc;:o dos servic;:os prestados pela extensao de saude da Afurada. 0 Posta de Enfermagem, a instalar 

no ediffcio da Junta, pode ser util para os mais idosos que vivem na Afurada de Baixo, mas o mais 

importante seria exigir o reforc;:o da extensao de saude da Afurada a nfvel de medicos. Eu quero lembrar 

que aquela Extensao de Saude ja teve quatro medicos a tempo inteiro, hoje tem um a tempo inteiro e 

outre em part-time, como disse a Senhora Secretaria da Junta numa ultima assembleia. E a populac;:ao da 

Afurada nao diminuiu, bem pelo contrario, aumentou. 0 que se passou foi que muita gente se inscreveu 

noutras unidades de saude. E porque? Precisamente porque a Extensao de Saude da Afurada, deixou deter 

condic;:oes para assegurar um bam servic;:o, nomeadamente ao nfvel de medicos. Portanto, eu nao me 

oponho ao Posta de Enfermagem, acho que e positive, acho que tudo o que se possa fazer em prol dos 

mais idosos e positive, mas falta aqui neste Plano uma palavra sabre a Extensao de Saude." E prosseguiu: 

"Relativamente aos apoios as coletividades, nao tenho nada a opor, mas gostava que fossem estabelecidos 

criterios objetivos. Nao se deve dar apoio s6 par dar. Ha coletividades que desenvolvem mais trabalho que 

outras eo apoio deve ter em conta o trabalho que elas desenvolvem." Mudando de assunto, afirmou : "Ha 

pouco quando falei de obras, esqueci-me de mencionar a necessidade da requalificac;:ao das casas do Bairro 

do Cavaco, que tambem foi muito falada durante a campanha ele itoral. Entretanto, gostava de pedir um 

esclarecimento sabre a rubrica orc;:amental 'outros protocolos' . Afinal, que protocolos sao est es?" E, a 

concluir, afirmou: "Eu nao quero ser polemico. Vou apenas dar a minha opiniao. Ha uma iniciativa que este 

executive pretende desenvolver, a exemplo do que fazia a antiga Junta de Freguesa de Santa Marinha, que 

e a distribuic;:ao de brinquedos as crian~as das escolas das duas freguesias, onde se preve gastar mais de 

catorze mil euros. Eu pergunto: valera a pena gastar tanto dinheiro em brinquedos? Nao valeria a pena 

investir antes esse dinheiro em despesas sociais, par exemplo? E uma questao que vas deixo. Um 

brinquedo ao fim de quinze dias ... ou esta partido ou esta pasta de lado". --------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, que questionou como e possfvel, 
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com os cortes de financiamento, conseguir fazer ou manter algumas atividades, afirmou: "Tem toda a razao 

na reflexao que faz, mas a explica~ao e simples- vamos fazer economias, atraves de uma gestao cuidada e 

equilibrada. Dou-lhe para ja tres exemplos. Nas telecomunica~5es, nas aplica~5es informaticas e nos 

seguros, areas onde encontramos excessos e alguma confusao, vamos poupar muito dinheiro. Desta forma 

podemos fazer tudo o que de positivo era feito ate aqui, inovando e ampliando algumas dessas a~oes, para 

alem de criar outras novas, sobretudo no campo social, de que destaco a breve trecho a iniciativa Pascoa 

Solidaria, com a qual abrangeremos os mais carenciados das duas freguesias ." De seguida, deu resposta a 

algumas quest5es suscitadas par aquele deputado do Bloco de Esquerda: "Relativamente a visita dos 

alunos do ensino basico ao nosso Centro Hist6rico, alargaremos naturalmente essa visita a freguesia da 

Afurada. Quanta aos balnearios, que sao da inteira responsabilidade da Camara Municipal, iremos estar 

atentos e atuantes. No que respeita ao Bairro do Cavaco, o executive nao deixara de ouvir os moradores e 

de fazer eco das suas preocupa~5es junto da Camara Municipal. Quanta aos pastas de correio, nao 

deixaremos de te r em aten~ao a sua sugestao, que acolho pessoalmente com enorme agrado. No que se 

refere ao Regulamento de Taxas, Licen~as e Pre~os, a sua questao e muito pertinente, mas estamos a fazer 

um estudo muito serio, extensivo as duas freguesias e abrangendo as novas competencias que decorrem 

da Lei, que em breve nos permitira apresentar uma proposta onde todos os criterios serao definidos com 

rigor e transparencia como a legisla~ao agora determina. Sabre os servi~os administrativos, devo dizer-lhe 

que a nossa aposta passa pela valoriza~ao do pessoal, o que implica a reorganiza~ao dos servi~os, tambem 

determinada par algumas contingencias inesperadas - tres funcionarios aposentaram-se, duas outras 

funcionarias encontram-se em licen~a de matern idade, temos um funcionario internado e um outro vai ser 

hospitalizado para a proxima semana. Mas temos superado estas contingencias com harmonia e 

compreensao, muita dedica~ao e espfrito de entreajuda, ate porque ainda nao podemos fazer a 

reformula~ao dos quadros de pessoal que pretendemos devido a um impedimenta legal. No mapa de 

pessoal atual ja constam algumas altera~5es, mas ainda nao podemos fazer uma verdadeira reformula~ao 

do s quad ros, como d ese jam os". --------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA respondeu de seguida ao Deputado Eduardo Matos, come~ando par afirmar: 

"Caro ex-presidente da antiga Junta de freguesia de Sao Pedro da Afurada. Sabre as nossas prioridades para 

a Afurada, deixe-me dizer-lhe que este nosso primeiro Plano de Atividades nao e um documento de 

despedida. Tera oportunidade de ver com o desenrolar do nosso mandata que os compromissos assumidos 

com a popula~ao serao uma realidade. Ha para ja uma marca, que e nossa, e que vai ao encontro das 

necessidades da popula~ao mais idosa, que tem manifestado muita satisfa~ao pela cria~ao de um Posta de 
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Enfermagem para cuidados primarios de saude que o Senhor desvaloriza ." E prosseguiu : "A realizac;ao de 

obras na Escola Basica da Afurada de Baixo, a que se referiu, e que e por n6s considerada prioritaria, est a 

identificada pela Camara Municipal e em breve sera uma realidade . Embora seja uma obra da Camara, 

temos sido um verdadeiro elo de ligac;ao entre a direc;ao da Escola e a Associac;ao de Pais na sensibilizac;ao 

do executivo municipal para a sua concretizac;ao urgente. E garanto-lhe que a questao esta muito bem 

encaminhada. Quanta a sede do Rancho Folcl6rico da Afurada, espero que no mais curta espac;o de tempo 

ela seja redimensionada a luz do nosso sonho, dotando-a de instalac;oes condignas. Esse objetivo nao esta 

contido neste Plano de Atividades, mas estou convencido de que sera contemp lado num proximo. No que 

respeita ao P61o Desportivo na Afurada de Baixo, esse objetivo tambem nao esta esquecido. A esse 

proposito, deixe-me dizer-lhe que ainda ontem resolvi uma questao ha muito reclamada no que respeita a 

utilizac;ao do Polo Desportivo da Afurada de Cima. Como sabe, o protocolo em vigor concede apenas um 

perfodo de duas horas de utilizac;ao aos sabados aos jovens da freguesia e nos conseguimos alargar esse 

tempo a um perfodo de tres horas, com beneficia assegurado para o Centro Desportivo e Cultura l do Bai rro 

da Afurada." E continuou: "No que diz respeito a alegada falta de medicos na Extensao de Saude da 

Afurada, permita-me que lhe diga que a antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada nunca soube 

dar resposta a esse problema nem a muitos outros. Ao Iongo dos tempos, pouco ou nada fizeram. E nos, 

em tres meses, ja tivemos parte ativa na defesa da manutenc;ao daquele Equipamento na Afurada, 

aquando do seu encerramento que se dizia definitive. Pressionamos a Camara Municipal, a Administrac;ao 

Regional de Saude, e o que e certo e que, se era essa a intenc;ao, conseguimos que nao perdessemos a 

Extensao de Saude. E agora estudaremos o caso do reforc;o dos medicos. No que se refere a verba de vinte 

cinco mil euros de 'outros protocolos', inscrita no orc;amento, devia saber que constitui uma divida da 

Camara a Junta. E inscrevemos essa verba porque conseguimos obter o compromisso da Camara de que 

faria esse pagamento este ano, para alem dos trinta e cinco mil euros protocolados." A concluir, afirmou:" 

Permita-me discordar de si quando desvaloriza a oferta de brinquedos as crianc;as das nossas freguesias. 

Esses momentos, da oferta de brinquedos, foram os mais belos e ricos que vivemos nestes primeiros tres 

meses de mandata. E como sabe, recolhemos esse excelente exemplo da antiga Junta de Freguesia de 

Santa Marinha, que agora estendemos naturalmente as crianc;as da Afurada, abrangendo um total de cerca 

de duas mil e setecentas crianc;as. E pode crer que algumas delas receberam pela primeira vez um 

brinquedo! Esta e uma missao que iremos manter, pelo seu significado mais nobre e pelo que representa 

de aproximac;ao da autarquia ao universe escolar, um sinal clara de cooperac;ao entre as Esco las e a Junta 

de F reg u e s i a que imp o rta manter e co nso lid a r." ------------------------------------------------------------------------------
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- o DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por dizer: "Se nao fosse esta Errata ou Adenda, como lhe 

queiram chamar, atrevia-me a dizer que o Plano de Atividades em discussao e mais do mesmo, ou seja, e a 

continuidade do Plano de Atividades do anterior executivo da Junta de Santa Marinha, que os senhores 

andaram cerca de doze a nos a dizer que nao tinha materia palpavel, que era fraco, nao tinha ideias, nao era 

ambicioso. Mas pelos vistas, e pelo que me apercebo, voces seguiram muitas das nossas ideias. E ainda 

bern. Agora mesmo o Senhor Presidente teve a coragem de dizer que a distribui~ao de brinquedos foi alga 

que aproveitaram. Mas eu questiono o seguinte: onde estao as promessas que fizeram durante a 

campanha eleitoral? Onde esta a promessa de requalifica~ao da Quinta dos Castelos, o apoio as obras na 

sede da Sociedade Musical 1Q de Agosto, a resolu~ao da questao da sede do Centro Cultural e Recreativo 

do Lugar de Gaia e as obras na sede do Rancho da Afurada? Onde esta o vosso projeto de cria~ao de uma 

carrinha para pequenas repara~oes e a oferta de brinquedos aos alunos ate ao 6Q ano? Tudo isto estava no 

vosso programa eleitoral e nao consta no Plano de Atividades." E continuou: "Ha aqui uma referenda a 

uma horta comunitaria. Ate aqui tudo bern, mas com a palavra inovar e que nao estou muito de acordo. 

lnovar e quando alguma coisa e feita de novo. E se voces forem ver a lnforma~ao Escrita do presidente da 

antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha referente aos meses de Abril, Maio e Junho do ano passado, 

esta Ia mencionado que ja havia sessenta ou setenta inscri~oes para aquela horta comunitaria; ja Ia esta 

mencionado que o anterior executivo deliberou ceder ou custear a rede para vedar aquele espa~o . 

Portanto, voces estao somente a dar continuidade a urn servi~o que n6s iniciamos." E prosseguiu: "Quanta 

a projetos novas, voces tern aqui a Pascoa Solidaria. E urn projeto novo, sim senhor. Mas as pessoas 

carenciadas nao comem apenas na Pascoa ou no Natal, comem todos os dias. E por isso e que n6s tinhamos 

uma cantina social que estava todos os dias ao dispor dos necessitados. E quem viesse aqui bater a porta 

era servido. Agora os senhores sao capazes de me perguntar qual era o criteria de atribui~ao. 0 criteria de 

atribui~ao era o seguinte, era facil: quem vinha ca pedir, quem se sujeitava a vir ca pedir e porque 

necessitava, nao era qualquer pessoa que vinha aqui bater a porta para levar dez ou quinze euros de 

alimentos". E prosseguiu: "0 concurso de fotografia que voces se pro poem realizar e uma coisa nova, sim 

senhor. 0 parque infantil para a Escola das Matas tambem e urn projeto novo. A candidatura aos quadros 

comunitarios de apoio, muito bern, e alga novo, que e de aplaudir, mas tern que arranjar parceiros, porque 

sozinhos nao vao Ia. Encontro de teatro e anima~ao de rua ... 6 Senhor Presidente, os senhores tern isto no 

Plano de Atividades, tudo bern, mas, no nosso entender, o encontro de teatro, a anima~ao de rua, as 

regatas no rio Douro, o torneio de futebol, encontros de bombos ... eu acho que isso sao atividades que 

devem ser organizadas pelas institui~oes ou coletividades das nossas freguesias . A Junta deve estar aqui 
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para apoiar f inanceiramente, ou com apoio logfstico, mas deve deixar que sejam as coletividades a real izar 

esses eventos" . A prop6sito do cemiterio paroquial, afirmou: "Ha muitas remiss6es em atraso, e verdade, 

mas os senhores tambem vao deixar muitas por fazer. As pessoas responsaveis pelo pagamento e 

acompanhamento das remiss6es muit as vezes ja nao residem na freguesia e e muito diffcil localiza-las. E 

como e que fazemos? Nao podemos levantar as ossadas. Este assunto e muito sensfvel. Temos que 

encontrar os familiares para que estejam presentes no levantamento das ossadas e isso da imenso 

trabalho. E preciso correr toda a freguesia, o concelho e, muitas vezes, ate o pals." A prop6sito do estado 

do Salao Nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, disse: "Ha aqui uma frase muito bonita no Plano 

de Atividades sabre aquele celebre buraco, ali no teto . 6 Senhor Presidente, aquilo caiu urn pouco antes 

das elei~oes . E o senhor ja ca esta ha tres meses e o buraco ainda nao esta tapado. E esta e a sala de visitas 

da Junta, tenho a certeza porque venho ca diversas vezes e ha atividades aqui dentro. Sera que estao a 

manter aquila naquele estado para dizer que foi o anterior executive que deixou o teto assim? Olhe, 

quando tapar nao se esque~a de tirar uma fotografia e de a mandar colocar na pagina oficial da junta, 

dizendo que foi uma grande obra que ja realizaram." Por ultimo, e relativamente ao or~amento, afirmou: 

"0 senhor disse ha pouco que a previsao de receitas do cemiterio e inferior ao resultado do mandata 

anterior. Mas a previsao de receitas do or~amento do mandata anterior eram cento e dezoito mil euros, e 

agora no vosso or~amento esta em cento e setenta e sete mil euros. Eu estou a referir-me ao or~amentado, 

nao ao executado. 56 depois do or~amento executado e que podemos fazer compara~6es. Mas voces tern 

tambem a receita do IMI que estimam em cinquenta mil euros. E ha aqui outra receita, que e a da 

conserva~ao de jazigos, estimada em vinte e cinco mil euros. Ou sera verdade que voces pretendem acabar 

com est a taxa, como e u j a o uv i d i ze r ?" -------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE SILVA, do PSD, come~ou por dizer: "Espero que o Plano de Atividades nao 

passe de urn Plano de lnten~6es, como voces diziam antigamente dos pianos de atividades dos anteriores 

executivos da Junta de Santa Marinha. E acerca deste Plano de Atividades, quero colocar algumas questoes 

ao Senhor Presidente da Junta, que sao de facil resposta e nao sao de modo nenhum provocat6rias. Em 

rela~ao a Festa de Natal, o Senhor diz que vai melhorar o almo~o de natal para a franja com idade mais 

avan~ada da popula~ao da f reguesia e eu pergunto o que e que querem dizer com isto. Sera que vao buscar 

as pessoas a casa e transporta-las para o local de convfvio, ou que lhes vao servir a refei~ao em casa deles? 

Depois no capitulo do Ambiente e Espa~os Verdes, o que pensa este executive em rela~ao ao Jardim do 

Morro? Eu sei que a manuten~ao do Jardim do Morro e uma atribui~ao da Camara Municipal, mas como ele 

esta situado na nossa freguesia e e urn local visitado por milhares de turistas ... E porque as condi~oes desta 
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joia da freguesia sao pessimas, para nao dizer outra coisa, o que e que o Senhor Presidente da Junta tem 

em mente? Va i deixar tude como esta ou vai pressionar a Camara para que torne o Jardim mais aprazlvel 

para os de ca e tambem para os milhares de turistas que porIa passam, e que tiram fotografias que nos 

devem envergonhar Ia fora? Se eu tirar fotografias ao lago e a todas as zonas envolventes, com certeza nao 

e uma imagem muito bonita do nosso concelho." E prosseguiu: "Quanta a horta comunitaria, como eu 

tambem sou um dos interessados em faze r a minha hortinha, porque gosto de fazer trabalhos manuais e 

dedicar-me a agricultura e uma forma de me exercitar, coloco-lhe a seguinte questao: quando e que os 

candidates podem usufruir do espa(;o que lhes for atribuldo? Outra questao que lhe quero colocar tem a 

ver com Prote(;ao Civil e Seguran(;a Publica. Eu confesso que vejo muito pouca seguran(;a publica. Eu nao 

pretendo viver num estado policial, mas pretendo viver num pals seguro, num pals que me de 

tranquilidade, num pals em que veja um ou dais policias apeados com relativa f requencia. Vejo-os e a 

passar no carro da PSP ou numa viatura da Policia Municipal, e se calhar eles faziam falta noutros sltios 

onde a presen(;a flsica da pollcia se torna mais necessaria. E evidente que me escuso, por razoes obvias, de 

dizer os locais desta freguesia onde a presen(;a da pollcia seria mais necessaria para defesa dos cidadaos." E 

concluiu: "Tinha mais para dizer, mas tenho que me suje itar aos tempos regimentais" . ---------------------------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, come(;ou por usar da palavra para releva r a importancia da cria(;ao de 

Equipas de Rua e do trabalho que lhes deve competir: "As equipas de rua devem desenvolver dais tipos de 

interven(;ao, um mais virado para a caridade- que cada vez e mais necessaria neste sistema politico em 

que vivemos - e outro mais transformador, que pode dar uma melhor qualidade de vida aos nossos 

fregueses." De seguida, sublinhou a pertinencia da constitui(;ao de um Conselho da Juventude, que tem 

sido uma proposta recorrente da CDU ao Iongo dos ultimos, e defendeu que as coletividades devem ser 

cad a vez mais ouvidas e estimuladas nas suas atividades, atraves de um plano participado com a Junta.----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, come(;ou por afirmar: "Nao me parece 

que este seja um Plano de Atividades de continuidade, ate porque nao foi essa a escolha da popula(;ao no 

dia das elei(;6es. E nos sabemos que voces ainda convivem mal com essa realidade. E vou tentar 

demonstrar-lhe que de facto este Plano e diferente dos anteriores. 0 nosso investimento no patrim6nio 

proprio marca essa diferen(;a. E atraves desse investimento resolveremos o problema do tete deste Salao, 

cuja despesa se estima em quinze mi l euros, uma vez que a resolu(;ao do problema obriga a uma 

interven(;ao no proprio telhado. Vamos cria r um Posta de Enfermagem na Afurada e reinstalar o Posta de 

Enfermagem que implementamos no Lugar de Gaia no passado. Tambem a pensar nas pessoas, vamos criar 

a iniciativa Pascoa Solidaria. Vamos investir na instala(;ao de um Parque lnfantil na Escola das Matas, ate 
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porque e uma questao de equidade, uma vez que esta e a nossa (mica Escola que nao possui este 

equipamento. E voces estiveram aqui doze anos! Outra coisa que nos diferencia tem a ver com o nosso 

posicionamento no campo social. A vossa a~ao neste domlnio foi baseada no assistencialismo pontual e a 

nossa e permanente e regular, assente num plano de emergencia socia l identico ao que a Camara 

Municipal absorveu atraves da Area Metropolitana do Porto. Enos vamos dar-lhe continuidade a expensas 

da Junta. lsto e alga que nos diferencia. Assim como nos diferencia a nossa a~ao nos domlnios da 

j uventude. Voces criaram um Conselho Consultive da juventude que nunca funcionou. E eu garanto-lhe 

que, connosco, vai funcionar." E prosseguiu: "Connosco, os Jogos Juvenis voltarao a ser uma rea lidade. Eu 

sei que nao foi o vosso executive da Junta que acabou com os Jogos, mas foi a vossa for~a polftica que 

entao geria os destines do municipio. Para voces, para a vossa familia politica, so interessava o desporto 

federado. Mas o pensamento da atual gestao e outro, e ainda bern. Mas ha mais diferen~as . Voces nunca 

criaram roteiros turlsticos e nos vamos te-los. Vamos tambem fazer algo que nos vai dignificar a todos, 

atraves de um grande investimento aqui, no ediflcio-sede. Porque voces deixaram a ala direita quase a cair 

e n6s estamos a recupera-la. No dia vinte e cinco de Abril, se Deus quiser e nos der fo rc;:a a todos, vamos ali 

inaugurar a sala do Poder Local, que nos orgulhara a todos enquanto autarcas. Vamos tambem dar 

dignidade a um espa~o designado de Centro Cultural e Desportivo Ze da Micha. 0 nome e bonito e tambem 

nos agrada . Mas ja nao nos agrada como esta . Vamos dota-lo de mais valencias e po-lo a d isposi~ao das 

pessoas. Nao tenham qualquer duvida." E continuou: " Outra coisa que nos distingue e a preocupac;:ao com 

o melhoramento e conserva~ao dos tanques. Esses sim, sao da nossa responsabilidade, ao contrario dos 

balnearios. Nos aqui, na freguesia de Santa Marinha, temos sete, e voces sabem como os deixaram. E agora 

vao ser todos beneficiados! E aqui esta um bom exemplo da antiga Junta da Afurada, que soube manter em 

bom estado de conservac;:ao os tres tanques existentes naquela f reguesia. Dou-vos ainda mais alguns 

exemplos concretes do que nos distinguira de vos ao Iongo do nosso mandata, apesar da atual situac;:ao 

financeira . E recorda que, ao contrario de nos, voces tiveram ao Iongo de doze anos a melhor solidez 

financeira, com um apoio irrepreenslvel par parte do municipio e com as capitac;:oes por parte do Fundo de 

Financiamento das Freguesias de que ha memoria. Geriram bem? A meu ver nao. Connosco, sem essas 

condic;:oes f inanceiras, a Carrinha das Repara~oes vai ser uma realidade . A extensao da oferta de 

lembranc;:as natallcias aos alunos ate ao sexto ano tambem sera uma realidade. A este proposito, deixe-me 

recordar-lhe um lamentavel comentario que fez na pagina do Facebook sabre esta medida. Nao vou 

responder ao comentario, mas deixe-me dizer-lhe que ele me entristeceu." A concluir, afirmou: "Sabre a 

receita do cemiterio, confirmo que a vossa t axa de execuc;:ao era baixlssima, conforme todos terao ocasiao 
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de constatar quando discutirmos o relat6rio de contas em abril, mas como investimento que vamos fazer 

no cemiterio a s itua~ao melhorara. Nao pensem, porem, que vamos ter, neste particula r, um mandata 

maravilha. Mas desde que aqui chegamos, comparativamente a meses hom61ogos, ja duplicamos a receita 

do cemiterio . No que se refere a beneficia~ao da sede da Banda de Coimbroes, deixem-me dizer-vos que 

essa nao e apenas uma aposta da Junta de Freguesia, mas tambem da Camara Municipa l. E no que respeita 

a Quinta dos Castelos, ainda estamos aver o que se passa verdadeiramente com aquele espa~o ." ------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, come~ou por afirmar: "E 

verdade, Senhor Deputado. N6s vamos melhorar o Almo~o de Natal, que representa urn momenta especia l 

de convfvio com a popula~ao mais idosa das nossas freguesias. Quanta ao Jardim do Morro, deixe-me dizer

lhe que foi com enorme satisfa~ao que, numa das recentes reunioes havidas com o senhor Presidente da 

Camara, em que estiveram presente todos os vereadores e presidentes de Junta, fiquei a saber que a 

reformula~ao do Jardim do Morro e uma das prioridades do municipio. No que respeita ao policiamento 

das nossas freguesias, ja tivemos oportunidade de conversar com os comandantes da PSP das areas de 

jurisd i~ao de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, com quem temos mantido as melhores rela~oes e 

diligenciado muitos dos assuntos que sao para eles encaminhados, para alem de uma colabora~ao estreita 

em muitas iniciativas que pretendemos manter e privilegiar. Par curiosidade, deixe-me dizer-lhe que ainda 

ontem estive em reuniao com urn dos comissarios para uma parceria de colabora~ao numa iniciativa da 

Associ a ~a o A bra ~o ." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Ana Sousa, afirmou: "Relativamente a constitui~ao de 

Equipas de Rua, vamos fazer urn esfor~o nesse sentido, embora estejamos impedidos de admitir qualquer 

tecnico . 56 temos hip6tese de admitir colaboradores atraves dos programas ocupacionais e ja nos 

candidatamos. Na proxima segunda-feira temos uma reuniao com um Di retor do lnstituto de Forma~ao e 

Emprego, para o sensibilizarmos para as sete candidaturas que ja formalizamos e que gostarfamos que 

fossem aprovadas quanta antes, porque necessitamos urgentemente de uma tecnica para area social, bem 

como de pessoal para o cemiterio, para as brigadas, etc. Quanta aos apoios as coletividades, e demais 

for~as vivas das nossas freguesias, vamos encetar uma nova forma de colabora~ao traduzida na celebra~ao 

de protocolos que justifiquem as comparticipa~oes financeiras. No que respeita ao Conselho da Juventude, 

dou-lhe toda a razao . E preciso promover a sua constitui~ao e funcionamento. Ate porque, sabre o 

Conselho da Juventude, o anterior executive da Junta de Santa Marinha fez zero." --------------------------------

- 0 VOGAL LUfS GONZAGA, a pedido do Presidente da Junta, a que o Presidente da Assembleia anuiu, deu 

alguns esclarecimentos adicionais a questoes suscitadas em diversas interven~oes dos Senhores 

24 de Janeiro de 2014 I pag. - 13 -

LIVRO DE ATAS DA A SSEMBLEIA DE FRE GUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA 

QUADRI~ NI O 2013 I 2017 



'C'~ ... ,"'... ':t 
~ ,~ .. ~ 

~· ,; rnblei<> de fre_guesi~ 

santamarmha 
sa oped roafurada 

Deputados: "No caso do Centro Cultural e Recreative do Lugar de Ga ia, que decid iu instalar-se numa sede 

provis6ria ate esteja resolvida a questao da sede definitiva, quero informar-vos que a Junta de Freguesia ja 

assinou um contrato de apoio financeiro com aquela coletividade. lnformo-vos tambem que os vereadores 

municipais Guilherme Aguiar e Delfim de Sousa esUio por dentro deste processo e conscientes das 

dificuldades que o Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, pelo que esperamos que o executive da 

Camara possa ajudar aquela coletividade a resolver definitivamente a questao da sua sede. No que respeita 

ao Jardim do Morro, informo-vos que e nossa intenc;:ao diligenciar junto da Camara a plant ac;:ao de 

nenufares, a ligac;:ao da agua, a renovac;:ao dos canteiros e a realizac;:ao de podas. Por fim, relativamente a 

Horta Comunitaria, para a qual ja temos muitos candidates, vamos esperar que a chuva fac;:a uma pausa 

para podermos fresar a terra com um trator. Entretanto, ja temos os crite rios de selec;:ao de candidates 

definidos e esperamos que as cento e onze talh6es sejam em breve ocupados pela populac;:ao." ---------------

- 0 OEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu ao Presidente da Assembleia seja um pouco to lerante 

relativamente aos tempos regimentais, de maneira a que estes sejam alargados, alegando que "se esta a 

discutir um documento de capital importancia e ainda temos mais de uma hora para a sua d iscussao". E 

prosseguiu, dirigindo-se ao Presidente da Junta: "Em todas as respostas que me deu houve uma que me 

deixou urn pouco preocupado. Quando disse que eu lhe tinha feito urn comenta rio lamentavel no 

Facebook, quero dizer-lhe que esse comentario nao era dirigido ao Presidente da Junta nem ao cidadao 

Paulo Lopes, ate porque nessa altura nao tinha havido ainda eleic;:6es. 0 comenta rio foi dirigido a Senhora 

Rosa Novo, que nessa altura era candidata nas listas do Partido Socialista. E sabe porque o f iz? Porque a 

Senhora Rosa Novo esteve aqui na Sessao Solene do 25 de Abril, organizada pelo executive da antiga Junta 

de Freguesia de Santa Marinha, e fez urn comentario ir6nico a intervenc;:ao do entao presidente da Junta, 

quando este disse que tinha dado brinquedos as crianc;:as nas esco las, tendo ela comentado 'Mas sera que 

dar um brinquedo a uma crianc;:a serve para alguma coisa, alegra alguem? 'Como ve o meu comentario nao 

foi dirigido ao cidadao Paulo Lopes e muito menos ao Presidente da Junta." -----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA chamou a atenc;:ao para uma melhor gestao do tempo regimental por 

parte do Grupo Parlamentar do PSD, que ja tinha sido largamente ultrapassado, o que levou o Deputado 

Jose Costa a dar por con cl ui d a a sua i nte rve nc;:ao. ----------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, usou da palavra para urn pedido de esclarecimentos ao 

Presidente da Junta: "Pergunto-lhe se desconhece uma deliberac;:ao da Camara Municipal de Gaia, 

aprovada por unanimidade, salvo erro no dia vinte e tres de Agosto de dais mil e t reze, que atribui uma 

verba de sessenta e cinco mil euros as Festas de Sao Pedro da Afurada? Desconhece os 'abaixo assinados' 
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da populac;:ao da Afurada a pedir mais medicos, ao Iongo dos ultimos a nos? Desconhece as moc;:oes 

aprovadas por unanimidade na Assembleia de Freguesia da Afurada a reivind ica r mais medicos a quem de 

direito? Desconhece as diligencias, par escrito e nao s6 por escrito, par parte do anterior executive da 

Junta de Freguesia da Afurada nessa mesma reivindicac;:ao? Porque se desconhece tudo isto, eu desculpo 

quando diz que pouco ou nada fizemos . Mas se conhece tudo isto, nao e correto que fac;:a essa afirmac;:ao. 

Nao par mim, mas pelo executive a que presidi e pe la populac;:ao que ha anos que se batalha par esta 

reivindicac;:ao . E tambem pela anterior assembleia de freguesia da Afurada . E estao aqui alguns autarcas de 

entao, que tambem aprovaram essas mesmas reivindicac;:oes. Par ultimo, quando tala em equidade ao 

referir-se a instalac;:ao de urn Parque lnfantil numa Escola de Santa Marinha, sera que desconhece a Escola 

EB-1 da Afurada de Baixo tambem nao tern parque infantil? Se bern que nao e a unica Escola desta nova 

rea lid ad e ad min istrativa a nao te r u m pa rq u e i nfa nti 1." ---------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou: "No que respeita a sua 

ultima observac;:ao, deixe-me dizer-lhe que a Associac;:ao de Pais da Escola a que se referiu opoe-se a que ali 

seja instalado urn Parque lnfantil. Relativamente as reivindicac;:oes da popu lac;:ao e da antiga Junta de 

Freguesia de Sao Pedro da Afurada no que se refere aos servic;:os medicos prestados pela Extensao de 

Saude da Afurada, devo dizer-lhe, com toda a sinceridade, que desconhecia. A minha azatama tern sido 

tanta que ainda nao me envolvi no trabalho desenvolvido no passado. Mas Ia chegara o momenta. Ate 

porque isso e importante para mim, sobretudo para me certificar das apostas que foram concretizadas e 

das que ainda estao por realizar, concluindo-as caso sejam de manifesto interesse para a freguesia e para a 

populac;:ao. No que diz respeito ao alegado despacho da Camara de Gaia, a que fez referenda, sabre o 

apoio financeiro municipal as Festas de Sao Pedro da Afurada, confesso que desconhec;:o." ---------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, comec;:ou por se dirigir ao Presidente da Junta, afirmando: "0 

Senhor disse ha pouco que o executive anterior fez zero sabre o Conselho da Juventude. E eu vou recordar

lhe que quando o Conselho da Juventude foi criado o Senhor estava aqui sentado na bancada como 

deputado e lfder do Partido Socialista. Foi entao pedido aos lfderes das bancadas que contactassem a 

juventude de cada Partido para uma reuniao fundadora do Conselho da juventude. Sabe quantos 

apareceram, nao s6 do Partido Socialista bern como de todos? Zero. Respondo-lhe da mesma maneira . 

lnsistiu-se tres ou quatro vezes e volta ram a aparecer os mesmos. Zero !" Mudando de assunto, e a concluir, 

afirmou: "Uma vez que o executive vai receber da Camara Municipa l vinte e cinco mil euros, com os quais 

nao contavam, quero sugerir que essa verba seja aplicada em ac;:ao social, atendendo a situac;:ao que 

atravessamos e afeta muitos cidadaos das nossas freguesias." ------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, come~ou por afirmar que o seu Grupe Parlamentar esta 

genericamente de acordo como Plano de Atividades eo Or~amento em discussao, adiantando que estes 

sao OS documentos possfveis face a delicada situa~ao que atravessamos: "Os constrangimentos financeiros 

a que estamos sujeit os nao nos permitem ir mais Ionge. Os cortes nas majo ra~oes, no f inanciamento do 

Estado e nas transferencias do Municipio, para alem de outros problemas que sao publicos, assim 

determinam. Aceitamos as duvidas e as diferen~as de opiniao aqui registadas, ate porque seria estranho 

que estivessemos todos de acordo, mas n6s estamos confiantes num bam primeiro ano de mandata deste 

executive. Mas apraz-me registar que, tirando alguma chicana polftica a que ja estamos habituados, houve 

aqui algumas propostas da oposi~ao no sentido de melhorar o Plano de Atividades. E acredito que essas 

propostas serao tidas em conta durante o exerdcio da Junta." A concluir, afirmou: "0 voto do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista sabre o Plano de Atividades eo Or~amento vai se r favoravel". --------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou por afirmar que e natura l que os membros da 

assembleia puxem pela terra onde nasceram durante as suas interven~oes, como aconteceu com o 

deputado Eduardo Matos: "E evidente que eu tambem nao fujo a essa coste la, tambem tenho essa costela 

da Afurada. Mas e evidente que temos todos que exigir equidade no tratamento das duas freguesias." E 

prosseguiu: "N6s, eleitos da CDU, fazemos parte deste executive. Temos a nossa in clina~ao polftica, mas e 

clara que estamos com este Plano e Or~amento . E e evidente que demos o nosso contribute para a sua 

elabora~ao, mas vamos estar muito atentos. Nesse sentido pod em contar com o trabalho dos elementos da 

CDU. E posso garantir-vos que n6s faremos tudo para acabar com essa distin~ao de que uns sao da Afurada 

e os outros de Santa Marinha. Porque, para n6s, todos somas Afurada e Santa Marinha." -----------------------

-o DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, apresentou uma Declara~ao de Voto, que se anexa a presente ata 

como An exo D - 24. 01.2 014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-o DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, come~ou a sua interven~ao dizendo: "Foi aqui dito que este Plano 

e Or~amento e um Plano de inten~oes. E que boas inten~oes! E sao tao boas, que ate um elemento do 

anterior executive da Junta de Freguesia de Santa Marinha parece disposte a subscreve-las, ao considerar 

que se trata de um plano de continuidade. Mas ele esta enganado. Este plano e muito melher e mais 

ambicioso do que os anteriores. lsto apesar dos cortes financeiros e de algumas surpresas que agravam o 

or~amento, como e o caso do subsfdio de integra~ao requerido pelo anterior presidente da Junta de Santa 

Marinha. Mas apesar disso mas vamos ter mais a~ao, mais empenho e mais ambi~ao, nomeadamente na 

a~ao social, que cada vez e mais importante e que tem sido um grande baluarte deste executive." E 

concluiu: "0 estado atual do pals exige que a Junta de Freguesia fa~a essa aposta e eu sei que o executive 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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esta empenhado e dedicado as pessoas, sobretudo as que mais precisam. E eu louvo essa determina~ao e 

essa coragem. 56 espero que todos os outros partidos representados nessa assembleia percebam isso e 

ajudem este executivo. A este prop6sito lan~o a seguinte pergunta: Foram feitas algumas propostas por 

parte do PSD e do CDS-PS para integra~ao neste Plano de Atividades?" ------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, pediu a palavra para pedir alguns esclarecimentos sobre o 

Or~amento : "Para que eu possa votar em consciencia, agradecia que, primeiro, especificasse a que 

corresponde exatamente o valor de trinta mil euros em ocupa~oes de armazens. lsto e uma receita de 

quantos armazens. Mas quantos sao e qual o valor de aluguer de cada um deles. Basta que me diga 

quantos armazens sao e que eu depois fa~o as contas para apurar o valor da mensalidade. E ja agora pe~o

lhe que me diga quais sao as contrapartidas da Junta . Ouvi falar em fornecimento de agua e luz. Mas queria 

saber se a Junta concede mais alguma contrapartida, para que eu possa destrin~ar quais as receitas e as 

despesas dos armazens." E concluiu : "Ha aqui tambem uma verba de vinte e quatro mil euros referente a 

pessoal em regime de tarefa ou aven~a , que eu gostava que especificasse tarefa a tarefa, aven~a a aven~a. 

Existe ainda outra despesa no valor de trinta e seis mil euros, aqui no ponto 02.02.14, que tambem gostava 

que me esclarecesse melhor. E sobre estudos, projetos e consultadoria ." ---------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, ped iu a palavra para disponibilizar o tempo que resta do grupo 

parlamentar do PS ao Executivo da Junta, para que o seu Presidente disponha de tempo suficiente para 

responder a todas as questoes suscitadas pelos senhores deputados, a que todos os membros da 

a sse m b I e i a an ui ram. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- o DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, disponibilizou igualmente o tempo regimental restante do 

seu grupo pa ria menta r ao Executive da Junta. --------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, questionou a legalidade da transferencia de tempos dos membros da 

assembleia para o Executive, mas afirmou que o grupo parlamentar do PSD nao se aporia a tal proposta. --

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois de agradecer a generosidades de todos os grupos parlamentares, e em 

resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou por dizer: "Permita-me que regresse ao assunto da 

forma~ao do anterior Conselho da Juventude para fazer algumas corre~oes ao que disse. Na altura, eu nao 

era o lider do grupo parlamentar do Partido Socialista, como afirmou, e nao e verdade que o PS nao tenha 

indicado um jovem para a reuniao convocada pela Junta. Esse jovem foi, por mero acaso, o meu filho. E 

devo dizer-lhe que ele esteve presente. E ficou tao frustrado como que se passou nessa reuniao que ele 

proprio colocou como hip6tese desistir. Mas eu estimulei-o a participar, como o executivo da Junta de 

entao devia ter feito . Mas a verdade e que ele nunca mais foi convocado. Julgo que foi um projeto muito 
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mal conduzido e que nao foi uma aposta verdadeira da vossa parte. Foi bonito colocar a placa que esta no 

res-do-chao, mas a sala nunca serviu para nada." E continuou: "Relativamente a verba de vinte e cinco mil 

euros que iremos receber da Camara Municipal, ela sera de facto alocada na a~ao social. E boa parte dela, 

rondando entre as quinze e os vinte mil euros, sera investida no Centro Social de Coimbr6es, atraves do 

redimensionamento de duas das suas salas, uma vez que s6 assim e que poderao continuar a acolher 

crian~as dos zero aos dais anos. A Seguran~a Social j a tinha advertido ha muito aquela institui~ao que caso 

nao fizesse essa remodela~ao, deixariam de reunir as condi~6es lega is e de seguran~a necessarias ao 

acolhimento de crian~as daquela fa ixa etaria. Para alem deste investimento, que permitira que o Centro 

Social de Coimbr6es continue a acolher os nossos meninos mais pequenos, resolvendo assim um problema 

que atormentava algumas famflias, parte da verba restante sera utilizada na manuten~ao da nossa 

despensa social. Eu assumo que adoraria ter aquela despensa aberta todos as dias, mas isso e impassive! 

nas atuais circunstancias, com as restri~6es financeiras de que estamos a ser alvos - e eu na parte final 

desta minha interven~ao reservo-vos uma nova surpresa que vem aumentar ainda mais as nossos 

constrangimentos". E continuou: "Com uma gestao rigorosa e sobretudo com a recolha graciosa de generos 

alimentares, vestuario e cal~ado, atraves do contribute do nosso voluntariado e de algumas institui~oes, e 

possfvel manter-sea despensa social, a qual sera afetada um verba nao muito inferior aquela que t inha sido 

afetada pela anterior gestao da Junta de Freguesia de Santa Marinha. Mas a nossa a~ao social nao se 

esgota na manuten~ao da despensa social au no investimento feito no Centro Social de Coimbroes. 

Recorda mais uma vez, par exemplo, a iniciativa Pascoa Solidaria, onde faremos um investimento 

financeiro direto residual, eventualmente apenas na aquisi~ao de alguns produtos relacionados com a 

epoca pascal, uma vez que no que respeita a restante composi~ao do Cabaz temos ja o compromisso dos 

agrupamentos de escuteiros de que farao connosco a respetiva recolha junto de algumas institui~6es das 

nossas freguesias." E prosseguiu: "No que respeita a verba de trinta mil euros a que fez referenda, trata-se 

de uma receita proveniente do aluguer dos armazens de aprestos dos pescadores da Afurada. Sao quarenta 

e sete os armazens arrendados e as rendas mensais oscilam entre as vinte euros e as oitenta euros, em 

func;:ao da sua dimensao. As renda s revertem a favor da Junta, que tern de assegurar a manutenc;:ao dos 

armazens e suportar as custos da agua e da eletricidade. E s6 no caso da luz a despesa atingiu este mes 

mais de mil euros. No caso da agua, nao consigo precisar o seu custo mensa!, mas o Senhor Tesoureiro dar

the-a essa informac;:ao. E 6bvio que vamos continuar a respeitar as nossas obriga~oes contratuais, assim 

como procuraremos proporcionar as melhores condic;:6es de conservac;:ao dos armazens, mas iremos fazer 

uma avalia~ao da utiliza~ao de cada um deles, porque parece existir alguns desvios de comportamento por 
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parte de alguns arrendatarios" . Sabre a questa a que se prende com a verba alocada para encargos com 

pessoal em regime de tarefa ou aven~a, afirmou: "Sabre essa rubrica temos apenas uma novidade, que e a 

inclusao de um tecnico que dirige o gabinete comunicac;ao, protocolo e imagem. Este colaborador e 

fundamental para uma Uniao de Freguesias como a nossa, devido a sua dimensao e grandeza . Para alem 

deste avenc;:ado - que e o Senhor Eduardo Roseira, com uma remunera~ao mensa! de novecentos e 

cinquenta euros mais IVA-, detemos, como ate aqui, urn advogado- que e o Dr. Arlinda Vinagre, com o 

vencimento de seiscentos euros mais IVA - e um gestor contabilfstico - que e o Dr. Antonio Felizes, 

tambem com uma remunera~ao de seiscentos euros mais IVA. Os outros avenc;:ados sao a D. Ana Leite, que 

exerce fun~oes administrativas no cemiterio e aufere setecentos e cinquenta euros mais IVA, e a D. 

Natercia que e assistente operacional na area da limpeza e ganha seiscentos euros mais IVA. Em re la~ao a 

D. Natercia, que finda agora o contrato, deixe-me dizer-lhe que vamos ter de encontrar uma forma legal de 

a manter ao servic;:o porque a outra funcionaria daquele setor que pertence aos quadros esta com ba ixa 

medica de longa dura~ao e renovou essa baixa por mais um mes." Relativamente ao pedido de 

esclarecimento sabre a verba inscrita no orc;amento para estudos, projetos e consu ltadoria, afirmou que 

boa parte desse montante destina-se ao pagamento da autoria as contas das duas freguesias que fo i 

entretanto encomendada. E concluiu a resposta ao lider do grupo parlamentar do CDS-PP prestando 

esclarecimentos adicionais sabre os armazens de aprestos dos pescadores da Afurada: " Exist e urn projeto 

que visa a minorar os custos da manuten~ao dos armazens dos aprestos e que pretendemos implementar, 

mas que exige um investimento avultado, na ordem dos cento e vinte cinco mil euros, para o qual pedimos 

o apoio da Camara Municipal. 0 municipio entendeu o alcance da ideia e f icou de apreciar a inscric;:ao do 

pro jeto no p r6xi m o quad ro com un ita rio de a po io ." -------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adeline Araujo, comec;ou par dizer: "E verdade. 0 

anterior Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha solicitou-nos o subsfd io de reintegrac;:ao, que 

representa um encargo superior a treze mil euros. Ele entendeu pedir o subsidio, que e um direito que lhe 

assiste, e esta Junta de Freguesia, como e pessoa de bern, vai ter de proceder ao respet ivo pagamento. 

Embora, com o devido respeito, eu possa considerar o pedido discutive l. 0 Senhor Joaqu im Leite nao vai 

ser reintegrado em nada. Ele e aposentado. Mas, enfim, esta e a interpretac;:ao mora l. Porque legalmente 

esse direito assiste-lhe. Houve um governo que teve a co ragem de acabar com esse subsid io, que nalguns 

casas parece-me indecoroso, mas essa decisao governamental nao tern efeitos retroativos. No caso dos 

atuais presidentes de Junta ja nao lhes assiste direito a esse subsidio . De qualquer maneira eu nunca 

reclamaria esse subsidio, mesmo que a ele tivesse direito. Como o antigo presidente da Junta da Afu rada 
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tambem nao o fez e tinha esse direito. Mas o antigo presidente da Junta de Santa Marinha entendeu 

requerer o subsfdio e n6s vamos paga-lo . E esta a realidade". Relativamente aos contributes da oposic;ao na 

elaborac;ao do Plano de Atividades, afirmou: "Antes de mais, queremos penitenciar-nos sabre este assunto. 

Devfamos ter consultado formalmente todos os partidos que nao estao representados no executive da 

Junta, para que, caso o entendessem, nos apresentassem ideias e propostas para eventual inclusao no 

Plano de Atividades. Para emendar esse erro fizemos esse pedido informalmente numa reuniao do 

Executive realizada nas instalac;6es da Junta na Afurada, mas, infelizmente, nenhum dos partidos entendeu 

apresentar contributes para eventual acolhimento neste importante documento de gestao." E prosseguiu: 

"Quero dizer-vos que tenho um grande orgulho neste nosso primeiro Plano de Atividades, que foi 

produzido por esta minha equipa num momenta de grandes condicionantes, algumas delas ainda nao 

referidas nesta reuniao da assembleia. Desde logo a incorporac;ao da enorme divida que herdamos. E e 

bem provavel que isso determine uma revisao do orc;amento, a que podera nao ser tambem a alheia as 

mudanc;as impostas pela Lei 75/2013 no processo da delegac;ao de competencias das camaras municipais 

para as juntas de freguesia, o que pode resultar na diminuic;ao dos valores das transferencias da Camara de 

Gaia para esta Uniao de Freguesias. Embora tenhamos a esperanc;a que isso tambem possa vir a significar 

um reforc;o das verbas provenientes da Camara Municipal, uma vez que estamos disponfveis para assumir 

todas as delegac;6es que o municipio entender, nomeadamente numa area da educac;ao, por exemplo 

naquilo que diz respeito as atividades de enriquecimento curricular e extra curricular." --------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, recordando a surpresa que disse ter para a parte final desta sua intervenc;ao, 

afirmou: "Ontem mesmo o mandatario da entao Junta de freguesia de Sao Pedro da Afurada trouxe-nos 

mais uma novidade, uma novidade pessima. A Junta perdeu num recurso que efetuou e perdeu tambem a 

oportunidade de recorrer. E 6bvio que vamos diligenciar para saber em que condic;6es isto aconteceu, 

porque o caso e muito grave. 0 certo e que vamos ter que pagar mais cento e trinta mil euros, referente a 

uma dfvida dos anos de 2003/2004/2005 da entao Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada. Mas devo 

dizer-vos, com toda a frontalidade, que nem isto esmorece a vontade de trabalhar deste Executive. N6s 

estamos aqui para assumir todas as novas realidades, para assumir os novas compromissos e para assumir 

perante a populac;ao a responsabilidade que entendeu dar-nos. Somas pessoas de berne procuraremos nas 

dif iculdades encontrar pontos de safda. Quanta a esta novidade que vos acabo de dar, vamos encetar urn 

processo de negociac;ao para pagar mais esta dfvida colossal. E esta a realidade. E eu pec;o urn sinal da 

Assembleia para esta realidade, porque a responsabilidade e de todos n6s; n6s enquanto executive e v6s 

enquanto 6rgao fiscalizador, 6rgao de acompanhamento da ac;ao do executive. Espero que percebam a 
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dificuldade das circunstancias e aprovem o Plano de Atividades e o Or!;amento para 2014. E recorda, que 

apesar de todas as dificuldades, o Plano Plurianual de lnvestimento apresenta uma verba que passa de dais 

para tres dfgitos, comparativamente aos anteriores mandatos, como o Vagal Raimundo Fi lipe refe riu por 

diversas vezes na nossa reflexao. E que, mesmo nas atuais circunstancias, pensamos destinar cento e trinta 

e nove mil euros para investimento. E nao e esta ultima divida ontem conhecida, que era originalmente de 

oitenta e nove mil euros, mas que, com os juros vencidos e vincendos, mais as custas judiciais, deve ficar 

em cerca de cento e cinquenta mil euros, que nos vai impedir de alcan!;ar o nosso objetivo." --------------------

- o DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, pediu a palavra para um esclarecimento sabre a divida atras 

citada. Antes, porem, formulou a seguinte questao: "Quanta a verba a pagar ao Senhor Joaquim Leite, a 

titulo de Subsfdio de Reintegra!;aO, gostava de saber se esta vern do Or~amento de Estado ou do 

Or~amento da Junta de Freguesia, porque do lado da receita eu nao consigo vislumbrar qualquer inscri!;ao 

no Or~amento que nos foi apresentado. Vejo-o no lado da despesa, mas essa verba tambem devia estar do 

lado da receita e nao a encontro, porque ache que ela vern do Or!;amento do Estado. Pe~o-lhe, par isso, 

que me esclare!;a sabre esta questao." Relativamente a dfvida agora anunciada pelo Presidente da Junta, 

afirmou: "Essa divida dos anos 2003/2004/2005 e um processo que tern a ver com a ornamenta!;ao das 

Festas de Sao Pedro, do qual dei conhecimento ao Senhor Presidente da Junta antes da sua tomada de 

posse. Eu transmiti-lhe que havia este processo pendente na Justi~a, tendo a Junta perdido o caso na 

Primeira lnstancia, recorrendo depois para a Rela!;ao que lhe deu razao . 0 executive da entao Junta da 

Afurada decidiu, e bem, nao pagar esta divida. E eu acho que esta dfvida tambem nao devia ser agora 

suportada pela Uniao de Freguesias." Para sustentar esta sua afirma~ao, sugeriu que o presidente da Junta 

pedisse parecer ao consultor contabilfstico da Uniao de Freguesias, que exerceu a mesma fun!;aO na entao 

Junta de Freguesa da Afurada, reafirmando a sua opiniao de que o processo devia ser levado ate as ultimas 

consequencias, em virtude de varias irregularidades administrativas que ele encerra. E rematou: "E minha 

convic!;aO que a Junta de Freguesia nao tern de pagar esta divida, porque as faturas que a suporta estao 

todas ferida s de irregularidades, de ilegalidades. 0 servi~o a que as faturas se reportam foi feito, mas sem 

que e executive de Junta de Freguesia o tenha autorizado, legitimado. Portanto, na minha opiniao, isto tern 

de ser ren egociado. E da minha parte estou disponfvel no que entenderem, e precisarem, para dar mais 

esclarecimentos sabre a materia, nem que seja ate a nfvel particular."-------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, depois de se mostrar muito confundido com o processo da 

dfvida das ornamenta~oes das Festas de Sao Pedro da Afurada dos anos 2003/2004/2005, revelou ter 

algumas duvidas sabre os montantes previstos para remunera!;6es no or~amento : "0 Senhor presidente da 
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Junta elencou cinco pessoas e respetivos vencimentos mensais. E se eu nao fa lhe i nada, da tres mi l e 

setecentos euros. Ora, multiplicando esta quantia par doze meses, uma vez que estes colaboradores nao 

tem direito a subsfdio de ferias e a subsfdio de natal, o montante tota l de trinta e trinta e seis mil euros 

referido no or~amento esta errado. Ou sera que pretende nao dar continuidade a algum contrato que 

e ntreta nto term in e ?" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, relativamente ao pagamento do 

subsfdio de reintegra~ao requerido pelo antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha, 

afirmou: "0 dinheiro vai de facto sair dos cofres da Junta. Eu proprio pedi esse esclarecimento a Dire~ao 

Geral da Administra~ao Local. Nao era assim no passado, mas entretanto tudo se alterou. E por isso que so 

encontra essa verba nas despesas. Ao contrario do que acontece, par exemplo, com as minhas 

remunera~5es de presidente da Junta, cuja verba, no total anual de trinta e cinco mil euros, que se 

encontra inscrita no campo das receitas. Neste caso, sim, a verba sai do Or~amento do Estado." No que 

respeita a divida da ornamenta~ao das Festas da Afurada, acrescentou: "Ontem veio aqui o mandatario da 

antiga Junta da Afurada com o proposito de dar conhecimento a esta Uniao de Freguesias de que o 

mandatario do autor [leia-se, o credor da dfvida] reivindica, desde logo o montante das custas dos 

honorarios judicia is, num montante que tambem e avultado. A questao suscitou alguma surpresa da nossa 

parte e recorremos ao nosso advogado que se deslocou ao tribunal em causa, tendo verificado que de facto 

dais dias antes tinha terminado o prazo do recurso com pagamento de multa . Mas nos so tivemos 

conhecimento disto ontem. Nos vamos honrar as responsabilidades que nos foram endossadas. Mas a 

confirmar-se tudo isto, vai haver uma reuniao de urgencia do executive na proxima segunda-feira, onde 

vamos aferir tudo que se passou. E quanta ao facto de o autor ter ganho, se nao houve recurso e a decisao 

transitou em julgado, ele e detentor de um titulo executive e se nao chegarmos a acordo, aciona e somas 

penhorados, portanto e inevitavel procedermos ao pagamento da divida. Ja estavamos onerados com a 

divida contrafda com a Pirotecnia Minhota, empresa com a qual celebramos um acordo que nos obrigou a 

despender logo de um montante de vinte mil euros, a que se seguira quarenta e oito mensalidades de dois 

mil euros. Agora com esta divida dos anos 2003/2004/2005 vamos ter que fazer um acordo similar. E isto 

afeta sobremaneira a nossa gestao, o nosso mandata, mas sera inevitavel." ------------------------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, a proposito das duvidas suscitadas 

sabre os valores previstos para remunera~5es de pessoal aven~ado ou em regime de tarefa, afirmou: "Os 

valores inscritos no or~amento estao corretos. Eu e que referi encargos medias que poderao pecar um 

pouco por excesso. Os membros do executive que tem acompanhado mais de perto o nosso consultor 
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contabilfstico na elabora~ao do or~amento sao o vogal Raimundo Filipe, que e uma pessoa com grande 

experiencia no campo or~amental, eo nosso tesoureiro Jose Correia da Silva ." -------------------------------------

-A DEPUTADA ANABELA CARRI~O, do PSD, pediu a palavra para solicitar um pedido de esclarecimento ao 

pres idente da Junta : "N6s nao podemos assistir de animo-leve que se diga que temos que pagar mais uma 

divida de cento e trinta mil euros de que s6 agora tivemos conhecimento. Alguem tem de ser chamado a 
responsabil idade. Os tribunais reabriram em Setembro, tudo bem ... Estavamos em perfodo eleitora l, mas 

havia mandataries no processo. Esses mandataries recebem notifica~oes e as notifica~oes sao comunicadas 

a alguem . E se sao comunicadas a alguem, alguem as recebeu. Par isso pergunto: Quem foi o responsavel 

par essas notifica~oes? Quem e que nao pagou taxas? Quem e que perm itiu que nao se fizesse recurso? Ha 

prazos legais, alguem foi o responsavel. E esse alguem que seja chamado a tabua da responsabilidade." ----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Anabela Carri~o, afirmou : "Tem toda a razao. E 

verdade o que referiu . 0 mandatario da antiga Junta da Afurada foi notificado pelo tribunal no dia dais de 

Dezembro, tendo recebido essa notifica~ao no dia tres . Como sabe, a partir daf come~ou a contar o prazo. 

Soubemos que ele esteve aqui anteontem, que era exatamente o ultimo dia em que ainda poderia recorrer, 

e nao o fez. Falamos ontem com o nosso advogado, que se dirigiu ao tribunal e se inteirou do que acabei de 

vas comunicar. Nesta altura estamos impossibilitados de recorrer, porque o mandatario em causa, par 

lapso ou par qualquer outre motive, deixou passar o prazo do recurso . 0 executive da Junta vai agora 

reunir de urgencia para decidir o que fazer perante esta lamentavel situ a~ao. De acordo com a informa~ao 

do nosso assessor jurfdico, o mandatario do autor quer receber os honorarios a que tem direito por ter 

ganho a a~ao, tendo sido imputada essa responsabilidade a re, que e agora, neste case, a atual Uniao de 

Freguesias. N6s vamos fazer, evidentemente, o que ainda estiver ao nosso alcance para remediar esta 

situa~ao. Mas quanta a dfvida, como ja fomos sentenciados, resta-nos tentar um acordo de pagamento 

faseado de forma a evitar uma penhora. E ja demos passes nesse sentido, at raves do nosso advogado." ----

- o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais pedidos para usa da palavra, colocou em vota~ao a 

proposta do PLANO DE ATIVIDADES, ORc;;:AMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 0 ANO DE 2014 / PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014-2017, tendo sido a mesma APROVADA POR MAIORIA, com os 

s e g u in t e s v o to s: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORAVEIS- PS (8); CDU (2); PSD (1) e CDS (2) = 13 

VOTOS CONTRA- PSD (1) = 1 

ABSTEN<;:OES- PSD (4); BE (1) = 5 
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- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, fez uma declara~ao de voto, dizendo que nao votou favoravelmente o 

documento porque foi impedido de questionar o executive em alguns pontos sabre o or~amento . -----------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA submeteu depois a considera~ao do plenario uma PROPOSTA DE 

AUTORIZAC:AO RELATIVA A EXECUC:AO DAS OPC:OES DO PLANO em Adenda ao Plano de Atividades, 

Or~amento e Mapa de Pessoal para o ana de 2014/Piano de lnvestimentos 2014-2017, que se anexa a 
presente ata como Anexo E - 24.01.2014, que, depois de colocada a vota~ao, foi APROVADA POR 

UNA N I M I DADE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta, que se anexa a presente ata como Anexo F - 24.01.2014, foi 

entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE, que depois de lida foi if~.[~ par V \J'4 1'-"; t:--k~~ , 
em reuniao realizada a -c_8f;xr,-(d.....0eo::::.{zo'J5 , e devidamente arquivada. ---------------------------------• 

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA 

~C,Y\~ C..aR\rJ ~ 
(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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AlA N.2 25 
SESSAO ORDINARIA 

2 !!. REUNI AO 

09/07/2015 

- Aos nove dias do mes de julho do ano de dais 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 dais mil e quinze, 

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

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

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

Ca rva I ho, respetiva mente 1.9 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, Adelino 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 Perei ra 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 Executivo 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 ponto previa, apresentou a conside ra~ao da Assembleia de 

Freguesia a proposta de inclusao de urn novo ponto 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 vota~ao, esta proposta foi APROVADA POR 

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

09 de Julho 201s I pag. - 1 -

LIVRO DE ATAS DA A SSEMB LEIA DE f REGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA 

QUADRIENIO 2013 I 2017 



•"it ..il • 
.;(. ).:~~~ ~ ~'.., 

- . .... "!~ 

assernbleia de frc_guesia 

santamarmha 
saopedroafurada 

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA comec;:ou par conceder o usa da palavra ao unico cidadao inscrito para 

i nte rve nc;:a o no perf ado de i nte rve n c;:a o do pub I ico. --------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO CELESTINO FERREIRINHA colocou a considerac;:ao do Presidente da Junta urn conjunto de 

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

Sao Pedro, atraves da leitura de urn 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 urn 

plano de intervenc;:ao para breve no pavimento de algumas das arterias da freguesia . Sabre as alterac;:oes da 

delimitac;:ao da Freguesia, disse que nao tern havido consenso com as Juntas de Canide lo e Mafamude/Vilar 

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

que terc1 causado transtornos a alguns dos habitantes mais idosos, afirmou que ia alertar a Comissao das 

Festa s para e ssa quest a o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.PER f ODO DA ORDEM DO DIA 

2.1. A p r e c i a ~a o d a I n f o r m a ~a o Esc rita d o P r es i d e n t e d a J u n t a d e F reg u e s i a 

sobre a atividade desenvolvida entre 1 de abri l 8 de junho de 2015 e 

sobre a situa~ao da f i nanceira da Junta em 5 de junho de 2015 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresentac;:ao dos documentos a que se reporta este ponto da 

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

- A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, fez uma breve intervenc;:ao sabre a tnformac;: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 

debruc;:ou sabre a necessidade de uma maior atenc;:ao ao estado da rede viaria da Freguesia e a 

possibilidade do alargamento a generalidade da populac;:ao das visitas realizadas ao Centro Hist6rico de Gaia 

e a o Centro P iscat6 rio d a Afurad a. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

manutenc;:ao da parceria com a Douro Azul, que proporcionou mais um conjunto de cinco passeios de barco 

no rio Douro a inumeros fregueses; a concretizac;:ao do Parque lnfantil na Escola das Matas; o infcio das 

obras na Escola da Afurada de Baixo; a inaugurac;:ao do Espac;:o de Saude da Afurada; a associac;:ao da Junta 

nas comemorac;:oes do Dia Mundial da Crianc;:a promovidas pela PSP no Qua rtel da Serra do Pilar, 

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

um conjunto de compromissos da Camara em beneficia da Freguesia e das suas instituic;:oes. --------------------
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- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, quis saber qual o valor da divida 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 Executivo da Junta, 

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

de Campos; a reinaugura!;ao do Posto de Enfermagem do Lugar de Gaia; a repavimenta!;ao da rua de Jau; e 

as comemo ra !;6es do 2 5 de Abri I. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

por resolver, chamando a aten~ao para: a rampa Infante Santo, outrora um espa~o ajardinado cujo sistema 

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

granito que estao partidas no largo de Avis, Iugar hist6rico que remonta ao seculo XVII; eo estado em que 

se encontra o jardim do Morro. ------------------------------------------------------------------------------------------

- o 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 quanto 

tempo tern de esperar um 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 sobre 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 realizadas 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 Luis 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 

ano 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 possivel. ----------

- o 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 satisfa~ao pela inaugura~ao do Parque lnfantil da Escola das Matas e do 

Espa~o de Saude da Afurada. E por ultimo destacou a colabora~ao na celebra~ao do Dia Mundial da Crian~a 

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

in i cia t iv as. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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 resolu~ao dos 

problemas das institui~oes das duas freguesias s6 tern sido possivel gra~as ao apoio da Camara Municipal, 

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

anterior Camara 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 popula~ao estao a ser rigorosamente cumpridos. E informou que as mudan~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 me ntada. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 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 mandata, de acordo com informa~ao que recolheu junto do 

ex-te sou rei ro d a Junta . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIOENTE DA JUNTA reafirmou que a divida 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 informa~ao da Camara Municipal para urn levantamento de dez mil euros para a 

rea I i za~a o d as o bras d a lgreja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ---------
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2.2 A n a I i s e e D is c u s s a o d a s d i v e r s as f o n t e s d a J u n t a d e F r eg u e s i a 

- 0 DEPUTADO LUJS GONZAGA, da CDU, reiterou a Declara~ao Polltica sabre este assunto, que se junta a 

esta ata como Anexo D- 09.07.2015, apresentada na primeira reun iao desta sessao extraordinaria e fez 

saber que a CDU decidiu subscrever a Mo~ao apresentada pelo Deputado Eduardo Matos, naquela mesma 

re u n i a o, de po is de fe it as algumas a lte ra ~6es . ----------------------------------------------------------------------------------

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

pediu a Mesa que fossem admitidas as altera~6es introduzidas na Mo~ao " contra a redu~ao das verbas 

atribuldas pelo Municipio de Vi la 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 concluiu dizendo que o corte sofrido e muito pesado, situando-se na ordem dos cinquenta e 

cinco par cento, ao contra rio de outras freguesias, que sofreram cortes de cerca de quarenta por cento. ----

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou par dizer 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 Mo~ao ate que esses 

protocolos fossem conhecidos. E acrescentou que o seu grupo parlamentar nao participaria na vota~ao da 

M o~a o, po r fa Ita de i nforma ~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 posi~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 Mo~ao em 

d is c u ssa 0 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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 urn corte de mais de 

c in q u e nta po r ce nto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

interven~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 reposi~ao de uma 

verba no valor de dais mil euros, para alem da celebra~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 vota~ao a Mo~ao contra a redu~ao das verbas atribuldas 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 REJ EITADA POR MAIO RIA, com os 

s e g u i n 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 momenta da vota~ao. --------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, fez uma Decla ra~ao de Voto, pedindo que ficasse em ata que " hoje 

foi um dia importante neste mandata- para uns (PSD e CDS) foi um refugio; e para outros (PS) foi a nega~ao 

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

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, fez um Declara~ao de Voto, reafirmando a incoerencia de alguns 

deputados que no passado ficaram calados perante as cortes da Camara Municipal de Gaia, da maioria PSD 

e CDS- P P. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ 

2.3 D i scussao e Vota!;ao de Voto de Pesar pelo falec i mento da c i dada 

Maria de Jesus Barro so 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 DAD E. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

entretant;t!> APROVADA POR UNANIMIDADE, que depois de lida foi rtf{\_<) J k~ par 

......... ....:0~v--=--_c __ V..-=--='-~---=-~.:...&.;,___e:.._· J!____,_e.:_....) e devid a mente a rq u iva d a. ------------------------------------------------------------

REGU~ 

SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 PRIMEIRO S~~RETARIO DA ASS~MBLEIA DE FREGUESIA 0 SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

C_____._ --+--~ :Joe • .., C1~e.\Jq..OJ\ a 
(AUGUSTO JOSE CONCEI~OARES) (JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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