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ATA N.2 36 
SESSAO ORDINARIA 

REUNIA0-30/09/2016 

- Aos trinta dias do mes de setembro do ana de dais mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e 

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

Pedro da Afurada, no sa lao nobre do edificio da Junta em Sao Pedro da Afurada, no Centro Civico 

Rev. Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida par Salvador Pereira dos Santos, 

coadjuvado par Augusto Jose Concei~ao Soares e Maria Jose Fonseca Pinto Alves, 

respetiva mente 1. 2 e 2. 2 Secreta rios. ---------------------------------------------------------------------------

- 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, Augusto Jose 

Concei~ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira, Jose Maria Moreira e Sonia Cristina Roseira 

e Cunha; (do PSD) - Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amilcar Moreira de Araujo, Ana bela 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 e Maria da Assun~ao dos Santos Carva lho; (da 

CDU) - Francisco Jose Marques Cristae Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Filipa Marlene 

Mendes da Costa; (IND)- Eduardo Jose Moreira Matos.---------------------------------------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Rita Isabel Azevedo Rola e Joana Raquel Martins 

Carvalho, do PS, apresentaram pedidos de substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Maria Moreira 

e Sonia Cristina Roseira e Cunha, do PS. Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes, Ana Isabel Rodrigues 

de Oliveira Sousa, Maria Amelia Ferreira Azevedo e Lucia da Silva Soares Oliveira, da CDU, 

apresentaram pedidos de substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da 

CD U. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

lopes; Secretario: Mario Vicente Sousa Silva Reis; 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, verificando-se o pedido de substitui~ao da 2!!. Secretaria da 

Assembleia, Joana Raquel Martins Carvalho, convidou a Deputada Maria Jose Fonseca Pinto 
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Alves a assumir nesta reuniao o Iugar de 2~ . Secretaria da Mesa, a que esta anuiu, dando de 

seguida infcio a ORDEM DE TABALHOS. -------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA come~ou por alertar para o mau estado de urn muro no edificio 

da Junta onde funciona a Academia Senior, que apresenta uma fissura e inclina~ao 

consideraveis, chamando tambem a aten~ao para uma situa~ao identica que se regista num 

outro muro de reten~ao de terras que da para o numero cinquenta e tres da mesma rua Jose 

Mariani, representando ambos urn verdadeiro perigo para a seguran~a dos cidadaos. De 

seguida, deu conhecimento do mau estado do passeio da rua Pero Vaz de Caminha, em frente 

ao numero cento e quarenta e quatro, com pedras levantadas e soltas. E, a terminar, perguntou 

se o teto do sa lao nobre do edificio-sede da Uniao de Freguesias ja foi reparado. ------------------

-0 PRESIDENTE DAJUNTA, em resposta ao cidadao Jorge Almeida, recordou que o teto do sa lao 

nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias sera brevemente reparado ao abrigo de urn 

contrato interadministrativo celebrado entre a Junta e a Camara Municipal, que preve urn 

investimento de trinta mil euros que comtempla tambem uma interven~ao profunda no telhado. 

Relativamente ao estado do passeio da rua Pero Vaz de Caminha, afirmou que ira inteirar-se 

pessoalmente da situa~ao e providenciar a realiza~ao dos trabalhos que se justificarem. No que 

concerne aos muros da rua Jose Mariani, solicitou autoriza~ao para que a resposta fosse dada 

pelo Secretario da Junta, que tern vindo a acompanhar o assunto. -------------------------------------

- 0 SECRETARIO DA JUNTA informou que o mau estado do muro do edificio da Junta de 

Freguesia na rua Jose Mariani se deveu a pressao feita por urn Platano de grande porte ali 

existente, que, segundo uma vistoria recente efetuada pela Gaiurb, teria de ser abatido. E 

concluiu que, de acordo com aquela vistoria, s6 depois de removida a arvore e as suas raizes e 

que o muro podera ser intervencionado. Ja quanta ao muro voltado para o edificio vizinho, 

afirmou que a Gaiurb apurou que aquele apresenta urn acrescento ilegal fe ito por urn particular, 

que sera agora notificado para esclarecimento e resolu~ao do problema. -----------------------------

2.LEITURA E VOTA~AO DE ATAS 

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

i n d i ca d as: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ata da Reuniao de 18 de novembro de 2014 - APROVADA POR UNANIMIDADE; -------------------
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- Ata da Reuniao de 20 de novembro de 2014- APROVADA POR UNANIMIDADE; -------------------

- Ata da Reuniao de 25 de novembro de 2014- APROVADA POR UNANIMIDADE. -------------------

- Ata da Reuniao de 22 de dezembro de 2014- APROVADA POR UNANIMIDADE; -------------------

- Ata da Reuniao de 29 de dezembro de 2014- APROVADA POR UNANIMIDADE; -------------------

- Ata da Reuniao de 22 de junho de 2016- APROVADA POR UNANIMIDADE; -------------------------

- Ata da Reuniao de OS de julho de 2016- APROVADA POR UNANIMIDADE. --------------------------

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 presente Ata: ----------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A - 30.09.2016 Correspondencia Recebida 

Anexo B - 30.09.2016 Correspondencia Expedida 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, ap6s destacar algum do expediente mais relevante, 

comprometeu-se a elaborar a resposta a um offcio do presidente do Grupe Parlamentar do PCP 

na Assembleia da Republica a prop6sito de um Projeto-Lei daquela for~a poHtica sabre a 

reorganiza~ao administrativa do territ6rio, tendo convidado depois o Presidente da Junta a 

prestar esclarecimentos adicionais sabre um Despacho por si enviado para conhecimento da 

Assembleia, se assim o entendesse, no infcio do ponte seguinte da Ordem de Trabalhos. --------

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n!! 1 do art!!. 242 do Regimento 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA entendeu pertinente a presta~ao de esclarecimentos adicionais 

sobre um seu Despacho, que se junta a esta Ata como Anexo C - 30.09.2016, onde atribui o 

regime de meio tempo ao Tesoureiro Agostinho Viana, justificando as razoes que o levaram a 

tamar aquela medida, que a Lei lhe confere, sobretudo com o extraordinario trabalho que 

aquele executa no Cemiterio Paroquial, cujo pelouro detem, obrigando-o a uma dedica~ao 

quase exclusiva e a um tempo de permanencia diario de muitas horas naquele equipamento.--

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por sugerir ao Executive da Junta que diligencie 

no sentido de serem colocadas coberturas nas paragens de autocarros que servem a Escola das 

Matas, de forma a proteger das chuvas que se avizinham os alunos, encarregados de educa~ao, 
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professores e pessoal nao-docente daquele estabelecimento de ensino. Perguntou depois como 

decorreu a abertura do ano letivo na Uniao de Freguesias, aproveitando de seguida a 

oportunidade para enaltecer a forma como foi realizado o Passeio Senior a Fatima e para elogiar 

a qualidade das festas de Santa Marinha, de Coimbroes e do Candal no presente ano. E, a 

terminar, procurou saber seas obras do Mercado da Beira Rioja se iniciaram. ---------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, congratulou-se pelo exito alcan~ado pelas festas de 

Coimbroes e Candal, saudando o facto de as suas datas de realiza~ao nao terem sido este ano 

coincidentes. lnterpelou depois o Presidente da Junta sobre o fecho do Centro Cultural e 

Desportivo Ze da Micha eo tipo de obras que se projetam para aquele espa~o . E, a terminar, 

depois de registar o seu agrado pelas obras que tem sido efetuadas no Cemiterio Paroquial, 

pediu esclarecimentos pormenorizados sobre o projeto de requalifica~ao em curso. --------------

-0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, chamou a aten~ao para a falta de seguran~a nos 

acessos ao apeadeiro de Coimbroes, por falta de guardas nos muros, e para a inusitada 

deposi~ao de lixos naquela encosta. E, a terminar, fez a leitura de uma Declara~ao Politica acerca 

da proposta de Lei que consagra o Andante como passe social intermodal da Area Metropolitana 

do Porto, que se junta a esta Ata como Anexo D - 30.09.2016. ------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, comprometeu-se a diligenciar 

no sentido da possivel instala~ao de coberturas nas paragens de autocarros que servem a Escola 

das Matas. lnformou que a abertura do ano letivo ainda esta a decorrer, mas que pode desde ja 

afirmar que, nesse dominio, este tem sido o ano mais tranquilo de todos os que teve 

oportunidade de vivenciar ate ao momento. E registou como um dos pontos altos na abertura 

deste ano letivo a presen~a do secretario de Estado da Educa~ao na Escola da Praia, que este 

frequentou quando crian~a . Relativamente ao Passeio Senior, considerou que o seu exito veio 

na sequencia do sucesso dos anteriores, reconhecendo no entanto que este ano tera sido o que 

mais agradou aos seus participantes, tendo em conta o elevado numero de mensagens de 

agradecimento recebidas. No que respeita a requalifica~ao do Mercado da Beira-Rio, informou 

que as obras tiveram inicio ha duas semanas, passando em breve as bancas dos comerciantes 

para o Espa~o Ze da Micha, onde ficarao sob uma tenda gigante durante seis a oito meses, 

prevendo-se que este Mercado Municipal reabra por altura da Pascoa do proximo a no. ---------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adeline Araujo, come~ou por reconhecer 

que as festas de Coimbroes e do Candal terao sido as melhores dos ultimos tres anos, 

30 de setembro de 2016 I pag. - 4 -

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

QUADRIENIO 2013/ 2017 



(··· assembleia de fre.'luesia 

santamarmha sa oped roafurada 

considerando que os respetivos parocos e comiss6es de festas tiveram um papel preponderante 

no exito alcanc;ado. E concordou que o facto de as festas nao se terem realizado no mesmo 

espac;o temporal, tera tambem contribufdo para esse sucesso. Esclareceu depois que o Espac;o 

Ze da Micha nao foi encerrado, mantendo em funcionamento quase todas as suas valencias, 

como o Posto de Enfermagem ou o Centro de Dia, por exemplo, continuando tambem a acolher 

os ensaios do Grupo Folcl6rico Tradic;oes Baixo Douro numa das suas salas. E especificou que s6 

os espac;os do rinque e da zona "ajardinada" serao ocupados pelos comerciantes do Mercado 

da Beira-Rio. Sobre as obras projetadas para o Centro Cultural Ze da Micha, adiantou que as 

mesmas s6 arrancarao ap6s a conclusao da requalificac;ao do Mercado e terao em conta a 

dotac;ao de novas valencias e servic;os, onde se inscreve a implementac;ao de um balcao dos en, 
provavelmente ainda durante este mandata autarquico. E, a terminar, afirmou que o Executivo 

ira publicitar nas pr6ximas semanas os investimentos a realizar no Cemiterio Paroquial e no 

espac;o exterior envolvente, a coberto de mais um contrato interadministrativo ce lebrado com 

a Camara M u n ici pa I. --------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, reconheceu que a 

questao da inseguranc;a e da deposic;ao de lixos na zona do apeadeiro de Coimbr6es e um 

problema da maior relevancia, comprometendo-se a reportar de novo o assunto a Camara 

Municipal para que o mesmo seja discutido com carater de urgencia com a Refer, empresa que 

detem competencias e responsabilidades quase exclusivas naquela materia.------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, comec;ou por recordar que este 6 rgao aprovou 

recentemente uma Moc;ao a favor da reposic;ao das freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro 

da Afurada, pelo que a resposta ao offcio do Presidente do Grupo Parlamentar do PCP na 

Assembleia da Republica deve sublinhar essa deliberac;ao. Criticou depois o facto de a Junta nao 

ter registado pelos seus meios audiovisuais pr6prios a inaugurac;ao de uma excelente exposic;ao 

que retrata o uso popular dos lavadouros, um dos mais genufnos ex-libris da Afurada, que foi 

presenciada por um consideravel numero afuradenses e turistas estrangeiros. E sugeriu que as 

fotografias que constituem aquela exposic;ao sejam protegidas com uma cobertura acrilica, de 

mane ira a que possam ser protegidas de vandalismos e preservadas para eventuais reutilizac;oes 

futuras. lnsurgiu-se uma vez mais contra o impasse das obras do novo Mercado da Afurada, cuja 

inaugurac;ao ja foi anunciada e consecutivamente adiada por inumeras vezes. Disse estar 

convencido que a inaugurac;ao do Mercado s6 ocorrera em vesperas das pr6ximas eleic;oes por 
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razoes de aproveitamento politico, o que repudiou veementemente. De seguida, alertou para a 

existencia de uns cabos de ac;o junto ao Parque lnfantil na Afurada de Baixo, que representam 

urn grande perigo para as crianc;as e para as inumeras pessoas que passam por aquele local, 

reclamando uma resoluc;ao urgente para o problema. E, a terminar, fez a leitura de uma 

Declarac;ao Politica sobre a gratuitidade dos manuais escolares, que se junta a esta Ata como 

Anexo E - 30.09.2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, questionou o Executivo sobre a execuc;ao de protocolos 

celebrados com a Camara Municipal, tendo alguns deles merecido urn voto de confianc;a do seu 

Grupo Parlamentar, nomeadamente urn em que a Junta passa a integrar uma Associac;ao 

designada por Cooperativa Regia. Para alem de querer saber qual a atividade desenvolvida por 

aquela instituic;ao, perguntou para quando se iniciam os trabalhos de requalificac;ao da Quinta 

da Bela Vista, que foram objeto de celebrac;ao de urn contrato interadministrativo. Ainda no 

ambito dos acordos ce lebrados entre a Junta e a Camara, procurou saber informac;oes sobre o 

cumprimento de urn contrato tripartido com a Par6quia de Coimbroes e de urn outro, tambem 

tripartido, com o Centro Social Candai-Marco. Procurou tambem saber do estado de execuc;ao 

dos varios protocolos rubricados em cerim6nia publica realizada em novembro do a no passado, 

sendo que o teor de alguns deles nao e do conhecimento dos membros da Assembleia de 

Freguesia. E, a terminar, perguntou quando se iniciam de facto as obras do telhado do sa lao

nobre do edificio-sede da Junta, objeto de urn desses protocolos, e se as respetivas verbas 

acordadas ja foram transferidas para a Uniao de Freguesias. ---------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, comec;ou por lamentar o lixo abundante espalhado 

pelos passeios das ruas e avenidas, junto aos contentores, nas manhas de todas as segundas

feiras, e o cheiro de nauseabundo dai resultante, situac;ao que o anterior executive camarario 

nunca permitiu que se verificasse. Ainda nos dominios da salubridade publica, chamou a atenc;ao 

para as ca ixas de frutas e legumes depositadas na via publica ao fim do dia pelos comerciantes, 

sem que os servic;os municipais tomem quaisquer medidas repressivas ou dissuasoras destes 

procedimentos. Assinalou depois o incomodativo barulho feito ap6s a meia-noite, na zona 

envolvente a rua Diogo Cassels, por umas improvisadas corridas de motos de escape livre, sem 

que a Polfcia Municipal intervenha para por cobro a esta situac;ao. E, a terminar, saudou a 

recente pavimentac;ao da rua da Soenga, mas criticou o facto de nao terem considerado nessa 

obra a criac;ao de passeios para os moradores. ----------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, comec;ou por pedir desculpas porter dito em reuniao 

anterior que nao tinha cedido nenhum Jazigo a terce iros, quando foi interpelado pelo Tesoureiro 

Agostinho Viana, que referiu inclusive o valor daquela transac;ao. Admitiu que nao se lembrava 

desse facto, mas assegurou que se tratou de uma cedencia legal. Mostrou-se depois intrigado 

por aquele membro do Executive andar a pesquisar as suas contas pessoais, estando no entanto 

descansado porque ninguem encontrara nada que ponha em causa a sua honestidade e 

dignidade. Afirmou que tem tentado denegrir a sua imagem e dos executives a que presidiu, 

mas que nao o conseguem fazer porque ele e as pessoas que acompanharam sao pessoas dignas 

e a obra realizada foi muito rica . E concluiu dizendo que a polftica e muito ingrata, fazendo 

depois alusao a um ex-autarca da freguesia da Afurada, por ele recentemente visitado, que foi 

condenado a quatro anos de prisao por ter desviado uns poucos milhares, enquanto outros 

roubam ou roubaram milhoes e nao lhes acontece nada. --------------------------------------------------

-0 PRESIDENTE DAJUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que a excelente 

exposic;ao de fotografias a que aquele fez referenda nao foi uma iniciativa da Junta nem a 

divulgac;ao foi da sua responsabilidade. Fez notar, porem, que alguma comunicac;ao social local 

fez a cobertura do acontecimento, que teve tambem grande destaque nas redes sociais. E de 

seguida agradeceu a sugestao da colocac;ao de uma cobertura acrflica que proteja aque las 

fotografias das intemperies. Relativamente ao Mercado da Afurada, disse ter a garantia do 

Presidente da Camara Municipal que a sua abertura ocorrera muito brevemente, em duas fases, 

tendo ja sido adjudicados os trabalhos finais e concessao do restaurante e da esplanada, a que 

se seguira, provavelmente antes da Pascoa do proximo ano, o arranque do funcionamento das 

restantes valencias daquele equipamento. E afirmou que estes atrasos se devem ao processo de 

insolvencia da empresa Britalar e a um complexo perfodo de negocia c;oes que se tornou mais 

diffcil do que se esperava. A terminar, disse que o Parque lnfantil da Afurada de Baixo integra 

uma Rede Municipal, comprometeu-se a providenciar, por essa via, uma atenc;ao redobrada a 
sua ma nutenc;ao face a imensa frequencia de cria nc;as.------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, comec;ou por afirmar que a 

Cooperativa Regia continua em fase de constituic;ao, nao sendo essa responsabilidade da Uniao 

de Freguesias. Disse depois que a obra de requalificac;ao da lgreja de Coimbroes esta conclufda, 

como agrado de todos e grac;as ao empenho da Camara Municipal, o mesmo se passando com 

a construc;ao do jardim infantil do Centro Social Candai-Marco, tambem ja inaugurado. Ja quanto 
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a obra do telhado do edificio-sede da Junta, afirmou que possa ter o seu infcio em maio do 

proximo a no. E sabre a obra da Quinta da Bela Vista, pediu autorizac;:ao para que a resposta fosse 

dada pelo Secretario da Junta, que detem o respetivo pelouro.------------------------------------------

- 0 SECRET ARlO DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que se obra da Quinta 

da Bela Vista tivesse sido feita por administrac;:ao direta da Camara ja estaria conclufda, mas esta 

decidiu que seria executada por contrato de empreitada. E assim, como a Junta tem de cumprir 

a Lei dos Compromissos, ve-se sujeita a um conjunto de formalidades processuais que impedem 

uma maior celeridade em todo o processo. E, deste modo, notou que ja se passaram seis meses 

desde o arranque das formalidades, estando a verba daquele investimento cativa para o efeito 

desde a sua transferencia por parte da Camara Municipal.------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, comec;:ou por afirmar que 

as questoes de salubridade publica nao sao da competencia da Junta, mas que ira oficiar os 

servic;:os camararios com aquela responsabilidade, pedindo uma avaliac;:ao da situac;:ao relatada 

e a consequente resposta exigfvel. Sobre os barulhos noturnos inusitados de motas com escape 

livre, informou que ja foram feitos diversos alertas para a Polfcia Municipal, que, por uma 

provis6ria escassez de efetivos, nao tem debelado este problema com a eficacia pretend ida. No 

que respeita a inexistencia de passeios na recem-requalificada rua da Soenga, recordou que 

aquela estreitfssima arteria nunca teve passeios e informou que ate ao momenta nao teve 

quaisquer queixas dos moradores. E terminou a sua intervenc;:ao pedindo permissao ao 

Presidente da Assembleia para que fosse o Tesoureiro da Junta a dar resposta as questoes 

suscitadas pe lo De putado Joaq u im Leite.-----------------------------------------------------------------------

-0 TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, afirmou que fez referenda 

a cedencia de um Jazigo feita pessoalmente por aquele autarca, eo valor da transac;:ao, apenas 

para estabelecer um termo de comparac;:ao com os valores praticados pelo atual Executivo, nao 

tendo colocado nunca em causa a sua legalidade. Manifestou-se depois ofendido porter sido 

acusado de andar a pesquisar contas pessoais, esclarecendo que o seu unico interesse e fazer 

uma boa gestao dos dinheiros publicos. E a esse respeito disse que a gestao feita no cemiterio 

pelo anterior executivo da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha merece a sua total 

reprovac;:ao, por ter desbaratado muito dinheiro de dfvidas que nunca se preocupou em 

reclamar dos seus devedores. Fez depois um resumo das dfvidas em causa, sublinhando a 

estranheza de uma ser da responsabilidade de uma agenda funeraria e nao ter havido qualquer 
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esfor~o na exigencia da sua liquida~;ao. A terminar, exigiu lisura no debate politico e o fim de 

acusa~;oes pessoais falsas, dando conta de que ele, sim, ira fazer, junto do Ministerio Publico, a 

acusa~ao de urn facto veridico praticado pelo ex-presidente da Junta de Santa Marinha que 

configura crime de pro fa na~;ao de cadaver.--------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de conceder a palavra ao orador seguinte, deu 

conhecimento de que o Deputado Eduardo Matos fez entrega a Mesa da Assembleia de urn Voto 

de Pesar sabre o falecimento da Cidada Alice Jesus Macedo, Sogra do autarca Agostinho da Silva 

Viana, que se junta a esta Ata como Anexo F- 30.09.2016, e que colocado a vota~;ao acabaria 

par se r APROV ADO PO R U NAN I M I DADE. -----------------------------------------------------------------------

-0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~;ou par reconhecer a complexidade e morosidade 

dos procedimentos relativos a celebra~ao de contratos de empreitada, sugerindo que a Junta 

interceda junta da Camara no sentido de esta assumir a obra da Quinta da Bela Vista par 

administra~ao direta. Relativamente a resposta a dar ao oficio enviado pelo Presidente do Grupo 

Parlamentar da CDU na Assembleia da Republica, disse concordar com a referenda a uma 

Mo~;ao aprovada em abril ultimo a favor da reposi~;ao das Juntas de Freguesia de Santa Marinha 

e Sao Pedro da Afurada. Procurou saber depois os resultados do que foi feito ate ao momenta 

pelo Grupo de Trabalho criado pelo Municipio para analise das questoes da organiza~ao 

territorial de freguesias em Gaia. E a prop6sito da discussao organiza~ao territorial a nfvel do 

pals, deu conhecimento de que os 6rgaos executivos e deliberativos municipais e de freguesia 

serao ouvidos pelo Governo ate dia quinze de outubro proximo sabre o assunto. ------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA informou que, ap6s contactar o Presidente da Assembleia 

Municipal de Vila Nova de Gaia, que preside ao Grupo de Trabalho que analisa a questao da 

territorialidade das freguesias do Municipio, ficou a saber que sera brevemente agendada uma 

reuniao para balan~o dos estudos ate agora realizados. E sabre a iniciativa governamental 

referida pelo Deputado Eduardo Matos, disse saber que se trata de urn lnquerito elaborado par 

uma Comissao Tecnica que sera enviado aos 6rgaos executivos municipais e de freguesia, sendo, 

ao que parece, facultativa a ausculta~;ao dos respetivos 6rgaos deliberativos. -----------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, congratulou-se com a atribui~;ao de meio tempo ao 

Tesoureiro Agostinho Viana, que, na sua opiniao, tern vindo a produzir urn trabalho exemplar 

no Cemiterio Paroquial. De seguida, chamou a aten~ao para o estado em que se encontra o 

espa~o contiguo ao mercado provis6rio da Afurada, de que a Camara Municipal e arrendataria, 
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impondo-se a sua limpeza urgente a bem da salubridade publica. Perguntou depois ao 

Presidente da Junta se tem alguma previsao de quando se iniciam as obras da sede do Rancho 

Folcl6rico da Afurada e da constru~ao do prometido Polidesportivo a cota baixa desta freguesia . 

Questionou o Executivo sobre o arranque da requalifica~ao dos armazens de aprestos, 

chamando a aten~ao para a existencia de uma Portaria para Assuntos do Mar que permite a 

candidatura de freguesias e munidpios ao Programa 2020 para a requalifica~ao de armazens, 

com financiamento a cem por cento. Sobre o novo Mercado da Afurada, disse constar-se que a 

empresa que ganhou o concurso para a explora~ao do restaurante e esplanada decidiu desistir 

do neg6cio, o que, a ser verdade, sera mais um contratempo para a sua inaugura~ao. Disse 

depois estranhar que o modelo de neg6cio para a requalifica~ao do Mercado da Beira-Rio seja 

identico ao adotado originalmente para o Mercado da Afurada, com os funestos resultados que 

se conhecem. E, a terminar, pediu ao Presidente da Junta que informasse se o trabalho 

desenvolvido pelo consultor juridico tem correspond ida as suas espectativas no que concerne a 
prepara~ao e execu~ao dos procedimentos juridicos que permitam uma celere e mais eficaz 

arrecada~ao de rece it as no Ce m iterio. --------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou por deixar claro que o estudo que o 

Grupo de Trabalho do Municipio esta a realizar sobre a organiza~ao territorial de freguesias de 

Gaia ou o lnquerito do Governo aos 6rgaos executivos da Camara e das Juntas sobre o mesmo 

assunto, em nada podem contrariar ou substituir a pronuncia desta Assembleia de Freguesia 

sobre a reposi~ao das freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, que deve ser 

relevada na resposta ao oficio do Presidente do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da 

Republica e reclamada junto do Governo como expressao da vontade popular atraves dos seus 

representantes. Quanto a requalifica~ao dos armazens de aprestos da Afurada, recordou que a 

CDU ja por diversas vezes chamou a aten~ao para a existencia de uma grande diversifica~ao de 

fontes de financiamento ao alcance da Junta, evitando assim uma completa dependencia dos 

contratos de delega~ao de competencias ou de acordos interadministrativos com a Camara.---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, considerou tambem que 

e da mais elementar justi~a a atribui~ao de meio tempo ao Tesoureiro Agostinho Viana, 

admitindo que se a Junta tivesse folga financeira nao ficaria por aqui quanta a esta materia. E 

adiantou que e sua inten~ao proceder a algumas altera~oes a nivel de funcionamento do 

Executivo. Afirmou de seguida que a limpeza do terreno contiguo ao mercado da Afurada em 
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funcionamento e da responsabilidade da Camara Municipal, tendo ja informado os servi~os 

camararios competentes do estado em que aquele se encontra. Re lativamente ao Rancho 

Folcl6rico da Afurada, disse que e inten~ao da Camara Municipal realizar no proximo ano 

algumas obras de beneficia~ao da sua sede. Ja no que respeita a um Polidesportivo na Afurada, 

afirmou que nao faz sentido a sua constru~ao por ja existir um equipamento analogo na parte 

alta daquela freguesia, admitindo, porem, a constru~ao de um mini ringue para a pratica de 

algumas modalidades desportivas especfficas. No que se refere aos armazens de aprestos, deu 

conhecimento de que a Camara esta neste momento a providenciar uma candidatura aos fundos 

comunitarios que visa a requalifica~ao daqueles armazens e toda a area envolvente. No que 

concerne ao Mercado da Afurada, reafirmou a convic~ao de que a sua inaugura~ao aconte~a no 

proximo a no. E, a terminar, debru~ou-se sobre o funcionamento do gabinete jurfdico da Junta, 

para dizer que a avalia~ao que faz da sua presta~ao e muito positiva. ----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, esclareceu que s6 

muito recentemente foram conhecidos os programas de apoio do quadro comunitario 2013-

2020, estando a Junta para ja empenhada na elabora~ao da candidatura a requalifica~ao dos 

armazens de aprestos e area envolvente. A terminar, disse que ainda nao recebeu o lnquerito 

sobre a avalia~ao da reorganiza~ao territorial das freguesias, comprometendo-se a dar 

conhecimento a Assembleia de Freguesia das suas respostas. -------------------------------------------

-0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, voltou a pedir a palavra para sublinhar que a constru~ao 

de um novo polidesportivo foi uma promessa do Presidente da Junta e do Presidente da Camara 

durante a campanha eleitoral das ultimas elei~oes autarquicas, e para esclarecer que nao pediu 

uma avalia~ao do consultor juridico da Junta. Neste ultimo caso, o que pretendia saber e se o 

trabalho que aquele tem desenvolvido no que ao Cemiterio diz respeito tem contribuido para 

um aumento das suas receitas, sobretudo no domfnio da recolha de verbas correspondentes a 

dfvidas que estejam por liquidar. E, a terminar, disse que se nao tiver uma resposta sobre esta 

q uestao, a p resenta ra u m Req ueri mento nesse sentid o. -----------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois de ser questionado pelo Presidente da Assembleia, decl inou 

responder a ultima interven~ao do Deputado Eduardo Matos. --------------------------------------------

4 . PERfODO DA ORDEM DO DIA 
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4.1. APRECIACAO DA IN FORMACAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE 

E A SITUACAO FINANCEIRA DA UN lAO DE FREGUESIAS 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresenta~ao do documento em aprecia~ao, que se 

junta a esta Ata como Anexo G - 30.09.2016, colocando-se a disposi~ao dos membros da 

Assembleia para responder a todas as questoes que entendam suscitar.------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, alertou para um erro por si detetado na lnforma~ao 

Escrita, quando se escreve que a rua Diogo Cassels foi objeto de obras, acreditando que se devia 

ler rua do Jau, tendo essa sido de facto intervencionada. E, a terminar, chamou a aten~ao para 

a referenda ao banco BANIF na folha de resumo diario de tesouraria, recordando que aquela 

institui~ao mudou de designa~ao no inicio do ano. ----------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por felicitar a continuidade da associa~ao do 

Executivo da Junta a Caminhada dos Resistentes, uma iniciativa altrufsta de apoio a oncologia 

pediatrica. Sublinhou de seguida o envolvimento da Junta nos Jogos Juvenis de Gaia, o seu 

contributo para o sucesso da iniciativa Gaia lnclusiva Mais e a sua participa~ao no Jardim das 

Coletividades. Real~ou ainda as excelentes parcerias da Junta com as institui~oes de apoio a 

Terceira ldade e a ajuda prestada a Cruzada do Bem-Fazer e a CERCI Gaia. E, a terminar, 

congratulou-se com a manuten~ao da realiza~ao da Colonia Balnear Senior.------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por estranhar a inexistencia de qualquer alusao 

a Brigada de Rua no documento em apreciat;:ao, questionando se esta apenas serve para limpar 

terrenos privados, aos feriados e fins-de-semana, como aconteceu recentemente na zona 

envolvente ao Cemiterio. De seguida, estranhou tambem que o documento refira uma visita ao 

Lavadouro do Lugar do Marco para posterior requalifica~ao, uma vez que esta ja estava prevista 

no primeiro Plano e Or~amento da Junta. E concluiu que se mantem tudo na mesma ao fim de 

t res a nos. Perguntou depois se o Presidente da Junta esta satisfeito com a obra realizada na rua 

da Soenga, que continua sem passeios para os peoes, o que acontece tambem na rua Zeferino 

Costa. E, a terminar, procurou saber se o Executivo ja tern conhecimento do valor dos 

"duodecimos" para o proximo ano, recordando que, das quinze freguesias de Gaia, so seis 

f icaram atras da Junta de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada no que respeita as verbas 

recebidas da Camara, o que revela a sua incapacidade de negocia~ao . --------------------------------

- o DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, protestou pela nao inclusao de um mapa anexo a 

lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta com a listagem das dfvidas a fornecedores, protesto 
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este que vern fazendo em todas as sessoes ordinarias da Assembleia de Freguesia, reiterando 

que nao o faz par birra mas porque considera importante essa informa~ao. A terminar, procurou 

saber quantas foram as reunioes extraordinarias realizadas no ultimo trimestre . --------------------

-0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, pediu desculpas ao proprio 

e a todos os membros da Assembleia pelos erros contidos na lnforma~ao Escrita. -----------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, agradeceu as suas palavras de 

apoio e estimulo, reconhecendo que a atividade deste Executivo e essencialmente virada para 

a a~ao social, com particular aten~ao aos mais vulneraveis, sobretudo crian~as e idosos, sendo 

de uma forma global absolutamente dedicado as pessoas. -----------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que o trabalho 

realizado pela Brigada de Rua e muitfssimo e inegavelmente meritorio, apesar de estar neste 

momenta bastante desfalcada. E adiantou que esse trabalho pode nao estar claramente 

expresso, mas esta implfcito em toda a atividade descrita na lnforma~ao do Presidente, 

bastando ter em conta o elevado numero de festas realizadas durante o ultimo trimestre, onde 

foi preciso, par exemplo, montar e desmontar palcos. Sabre o atraso na requalifica~ao do 

Lavadouro do Lugar do Marco, afirmou que, face aos constrangimentos financeiros derivados 

das dfvidas acumuladas e herdadas, foi necessaria estabelecer prioridades e entre elas estao os 

vencimentos dos funcionarios e o apoio social. Sublinhou, porem, que esses constrangimentos 

estao quase ultrapassados, podendo agora avan~ar-se com esse e outros investimentos. E a 

proposito da transferencia de verbas da Camara Municipal, afirmou que o Municipio esta agora 

tambem em melhores condi~oes financeiras para apoiar as Juntas de Freguesia. E, a terminar, 

disse que a Junta confia no refor~o do apoio deste executivo camarario no proximo ana, 

traduzido em acordos de delega~ao competencias e na celebra~ao de mais contratos 

interadministrativos, a que acrescera o aumento da verba proveniente do Fundo de 

Financiamento das Freguesias e urn incremento das receitas proprias. ---------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que os 

documentos que acompanham a lnforma~ao Escrita do Presidente estao em conformidade com 

a legisla~ao vigente, nao se justificando a anexa~ao de qualquer listagem com as dividas em 

transito . E sublinhou que essas dfvidas, que o Executivo tern vindo a amortizar desde o infcio do 

mandata, sao bern conhecidas de todos e foram herdadas do anterior executivo da antiga Junta 

de Freguesia de Sao Pedro da Afurada, que passou a enumerar. -----------------------------------------
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-0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, pediu a palavra para elogiar a atividade desenvolvida 

pelo Executivo no trimestre a que se reporta a lnforma~ao do Presidente da Junta em apre~o, 

destacando algumas das trinta e sete iniciativas consideradas mais relevantes, entre elas as 

Festas de Sao Pedro da Afurada, que considerou gloriosas; as Festas em Honra de Santa Marinha, 

que na sua opiniao provaram a capacidade das institui~oes culturais locais para a realiza~ao de 

grandes eventos, tambem gra~as ao impulso da Junta; e as obras realizadas nas ruas da Soenga, 

dos Oleiros, Augusto Rosa, Zeferino Costa e Gremio da Prosperidade, executadas gra~as aos 

esfor~os concertados da Camara Municipal com a Junta de Freguesia.----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e quarenta minutos, nao havendo 

mais nada a tratar, deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja min uta, 

que se anexa a presente ata como Anexo H - 30.09.2016, foi entretanto APROVADA POR 

UNANIMIDADE, que depois de I ida foi por 

__ V:::::....:...~=-' ).,.,...:.=~...::..J.(....:.· YL...:::..:"-...::\).A=.:..Q:.~..W:.-=..._, em reu n iao rea I izada a 

d ev ida mente a rq u iva d a. ---------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRE1~ 1DENTE DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA 

~\A1t~W~D . 
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

--(AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES) 
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