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ATA N.2 42 
SESSAO ORDINARIA 

REUNIAO- 19/06/2017 
- Aos dezanove dias do mes de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e quinze 

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

Afurada, no salao nobre da sede da Associa~ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de Coimbroes, na 

rua Bombeiros Voluntaries de Coimbroes, no Lugar de Coimbroes, freguesia de Santa Marinha, presidida 

por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao Soares e Jose Maria Moreira, 

res pet iva mente 1. Q e 2. Q Secreta rios. --------------------------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a presen~a dos Deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do 

Novo, Adelino Jose Moreira de Araujo, Augusto Jose Concei~ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira, 

Jose Maria Moreira; (do PSD) - Alberto Amilcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, Jose 

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

Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de Assun~ao dos Santos Carvalho; (da CDU) -Jose 

Carlos Soares Simoes Costa; (do BE) - Filipa Marlene Mendes da Costa; (IND) - Eduardo Jose Moreira 

M at o s. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Registaram-se as seguintes faltas justificadas: Rita Isabel Azevedo Rola e Maria Jose Fonseca Pinto Alves, 

do PS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Joana Raquel Martins Carvalho, do PS, apresentou pedido de 

substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Maria Moreira, do PS. Francisco Jose Marques Crista, 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 

So a res Simoes Costa, da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Secretario : Jose Raimundo Moreira Filipe; Vogais: Agostinho da Silva Viana, 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 o Deputado Jose Maria Moreira a assumir nesta reuniao o Iugar 

de 2 Q. Secreta rio da Mesa, a que este a nui u. -----------------------------------------------------------------------------------

- A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, no inicio desta Sessao Ordinaria de Junho, guardou um m inuto de silencio 

em homenagem a memoria das vitimas do pavoroso incendio que fustigou os concelhos de Pedrogao 
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Grande, Castanheira de Pera e Figueira dos Vinhos. -------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA agradeceu a Associa~ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de 

Coimbroes a cedencia generosa do Salao Nobre das suas instala~oes para esta primeira reuniao 

descentralizada da Assembleia de Freguesia, fazendo votos de que esta seja a primeira de muitas outras, 

dando de seguida infcio a ORDEM DE TRABALHOS. ---------------------------------------------------------------------------

1. INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 CIDADAO ANT6NIO SANTOS PAIVA come~ou par recordar que perguntou ao Presidente da Junta em 

reuniao da Assembleia de Freguesia de abril passado se as ruas Viterbo de Campos e de Sao Marcos 

constam do plano de investimento de cinco milhoes de euros para reabilita~ao da rede viaria do concelho 

de Gaia, recentemente aprovado em reuniao de Camara, sendo que a resposta entao dada revelou urn 

total desconhecimento da Junta sabre o assunto. E, por essa razao, insistiu agora na mesma pergunta, 

esperando que desta vez haja uma resposta clara e objetiva. De seguida, questionou se o Executivo da 

Junta encetou alguma medida que vise minimizar a falta de transportes na rua Rei Ramiro, devido as obras 

em curso na Beira-Rio. E sublinhou que vivem naquela zona do Lugar de Gaia inumeros idosos com 

dificuldades de locomo~ao, que necessitam de transporte para se deslocarem a farmacia mais proxima, no 

Candal, e para efetuarem pagamentos de servi~os varios ou receberem as suas reformas. Lembrou que os 

STCP afixaram informa~oes nas paragens dos autocarros dando conta de que o corte daquele servi~o de 

transportes decorrera ate trinta de junho, mas que a Camara Municipal comunicou que as obras na Beira

Rio, responsaveis pelo corte nos transportes, terao a dura~ao de tres meses. E, a terminar, perguntou se o 

slogan "Dedicados as Pessoas" e a frase "Temos tido a possibilidade de contribuir para a solu~ao dos 

problemas das pessoas", que constam dos folhetos de propaganda da recandidatura do Presidente da 

Junta, tem alguma adesao a realidade, dando ele proprio de imediato a resposta: "Nao! Este slogan e esta 

frase sao ambas uma farsa, porque nada tern sido feito para ajudar as pessoas mais necessitadas". ----------

- 0 CIDADAO ABfLIO TEIXEIRA MOREIRA procurou saber o que pensa fazer o Executive da Junta de 

Freguesia na Quinta dos Castelos. E, num tom carregado de ironia, disse que, se nada for feito, o melhor e 

colocar uma passadeira para que os ratos que par Ia abundam possam atravessar a rua com total 

s e g u ra n ~a . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO JOSE JOAQUIM MOREIRA informou que a Quinta da Fonte Santa, onde mora, esta coberta 

por urn denso e extenso mato onde habitam cobras, ratos e outros animais rastejantes. Afirmou que ja 

relatou este caso ao Presidente da Camara Municipal e ao Presidente da Junta, sem que ate ao momenta 

tenha sido feito alguma coisa para resolver a situa~ao. E, a terminar, disse que o que esta verdadeiramente 
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em causa e a higiene e a sa lubridade publicas, responsabilidade a que as autarquias locais nao se podem 

ex i m i r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Antonio Santos Paiva, comet;:ou por afirmar que se 

recorda de lhe ter dito em reuniao da Assembleia anterior que as ruas Viterbo Campos e de Sao Marcos 

constam de uma relat;:ao que a Junta remeteu para a Camara Municipal para serem intervencionadas. 

Advertiu, porem, que a Camara tem uma extensa lista de arterias espalhadas por todo o concelho em fase 

de intervent;:ao e que nao e possfvel acudir a todas ao mesmo tempo, embora tenha esperant;:a de que as 

mencionadas ruas do Lugar de Gaia venham a ser intervencionadas em breve. Afirmou depois que a 

escassez de transportes publicos e a deficiente qualidade destes e uma das suas grandes preocupat;:oes. 

Ressalvou, porem, que a Junta de Freguesia nao tem tutela sobre o assunto, competindo-lhe apenas 

refort;:ar mais um vez, junto da STCP e das empresas privadas que operam nas duas freguesias, um alerta 

para a necessidade da prestat;:ao de um melhor e mais eficaz servit;:o. No caso concreto da supressao de 

transportes publicos na rua Rei Ramiro, resultante das obras em curso na marginal do Centro Hist6rico, 

disse que ira apelar a Camara Municipal o seu contributo para uma resolut;:ao urgente do problema. A 

terminar, e a prop6sito da referenda feita ao slogan da sua recandidatura, afirmou nao responder a este 

t i po de provo ca t;:o e s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Abflio Teixeira Moreira, depois de afirmar que a 

questao da passadeira na Quinta dos Castelos ja esta referenciada, comprometeu-se a refort;:ar o pedido de 

reso I ut;:ao urge nte do assunto junto da Camara M u n ici pa I. ----------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Jose Joaquim Moreira, recordou que a Quinta da 

Fonte Santa e uma propriedade privada, nao podendo, por isso, a Junta intervir diretamente na limpeza e 

desmatat;:ao do terreno, sob pena de cometer uma ilegalidade. E fez saber que, num passado recente, a 

Junta quis intervir num terreno privado e foi ameat;:ada de um processo judicial, uma vez que aquelas 

intervent;:oes sao uma competencia dos pr6prios proprietaries. lnformou, no entanto, que a Camara ira 

notificar os proprietaries para que procedam aqueles trabalhos com a maior urgencia, ao mesmo tempo 

que a Junta fara uma nova insistencia nesse sentido junto dos mesmos. -----------------------------------------------

2 . LEITURA E VOTA<;AO DE ATAS 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em discussao e votat;:ao as Atas das reunioes da Assembleia de 

Freguesia de 28 de abril de 2017 e 8 de maio de 2017, que foram APROVADAS POR UNANIMIDADE. ----------
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3. PERlODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

3.1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA 

\ 
L----

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

junta a pre se nte At a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A - 19.06.2017 Correspondencia Recebida 

Anexo B -19.06.2017 Correspondencia Expedida 

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme on!! 1 do art!!, 24!! do Regimento 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de passar a palavra aos Deputados inscritos para usa da palavra, 

colocou a considera~ao do plenario o seguinte documento: 

Anexo C- 19.06.2017 VOTO DE PESAR, SOLIDARIEDADE E APROVADO POR UNANIMIDADE 

RECONHECIMENTO - PESAR PELAS VfTIMAS DO 

INCENDIO DE PEDR6GAO GRANDE; SOLIDARIEDADE 

PARA COM OS SEUS FAMILIARES E AMIGOS; E 

RECON HECIM ENTO PELO TRABALHO DOS 

BOMBEIROS NACIONAIS NO COMBATE A ESTE 

INcENDIO QUE ACABOU POR RETIRAR A VIDA A UM 

DOS SEUS HOMENS. 

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou par sugerir que se ofere~a as roupas existentes na Junta de 

Freguesia as popula~oes atingidas pelo incendio dos concelhos de Pedr6gao Grande, Castanheira de Pera e 

Figueir6 dos Vinhos, bern como alguns dos alimentos que sobraram da recolha feita para a iniciativa Pascoa 

Solidaria. Referiu depois que, sendo moradora na rua Viterbo Campos, tambem ela e uma das vitimas da 

supressao de transportes naquela zona, situa~ao que afeta a quase totalidade dos habitantes, na sua 

esmagadora maioria pessoas de idade avan~ada. E afirmou que a situac;:ao podia ser minimizada se a 

Camara Municipal respondesse positivamente a uma soluc;:ao proposta par uma Associac;:ao de Utentes que 

aponta para a circulac;:ao de uma viatura pequena, entre o Largo da Cruze a rotunda do Agro, duas vezes de 

manha e outras duas de tarde. E, a terminar, sublinhou que este servic;:o abrangeria pelo menos cerca de 

cern pessoas com idade a rondar as setenta a nos.---------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou por saudar a Associac;:ao Humanitaria dos 

Bombeiros Voluntaries de Coimbroes, que recebeu esta primeira reuniao descentralizada em resultado de 
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uma proposta do seu Grupo Parlamentar que mereceu o acolhimento de todos os membros da Assembleia 

de Freguesia, fazendo votos que esta venha a ser repetida noutras instituic;:oes. A prop6sito do Voto de 

Pesar, Solidariedade e Reconhecimento, unanimemente aprovado, sobre as consequencias do tr<!gico 

incendio que assola a zona centro do pafs, fez questao de afirmar que esta situac;:ao e tambem 

demonstrativa das criminosas polfticas conduzidas pelos nossos sucessivos governos desde 1976. De 

seguida, disse discordar da resposta dada ao cidadao Joaquim Moreira, relativamente a intervenc;:ao da 

Junta em terrenos privados, uma vez que a existencia de perigo publico se sobrepoe sempre ao direito de 

propriedade. Recordou depois o Presidente da Junta que continua sem dar resposta a varios 

Requerimentos apresentados ha ja algum tempo pelo seu Grupo Parlamentar, nomeadamente um que o 

questiona sobre a implementac;:ao das propostas negociadas com a CDU e inclufdas no Plano e Orc;:amento 

do Executivo para 2017. E, depois de sublinhar que compete ao Poder Publico o recurso a diligencias junto 

da STCP no sentido de uma correta prestac;:ao de transportes, deu nota de que a Equipa de Rua - cuja 

constituic;:ao foi uma das propostas acordadas- se ja fosse uma realidade, poderia ter ajudado a minorar os 

problemas de mobilidade sentidos pelos mais idosos em resultado do corte de transportes publicos na zona 

de multiplos declives de Rei Ramiro. Veiculou de seguida uma reclamac;:ao de moradores da zona 

envolvente a superffcie comercial Conforama sobre a deficiente limpeza daquela area. E deu depois 

conhecimento de que ira proceder a entrega de quatro requerimentos: 1) previsao da prometida 

intervenc;:ao nos armazens de aprestos na Afurada, assoreamento do rio na area de acesso ao cais e estudo 

de instalac;:ao de um posto de combustfvel no cais para reabastecimento das embarcac;:oes; 2) instalac;:ao de 

lombas limitadoras de velocidade nas ruas da Praia e Abflio Azevedo; 3) limpeza da ribeira de Santarem e 

informac;:ao sobre o numero e natureza dos pontos de descarga direta nesta ribeira; limpeza dos matos no 

vale e ribeira das Devesas e verificac;:ao do estado da encosta e do muro de contenc;:ao junto as casas 

construfdas no fundo do vale; 4) situac;:ao de perigo na entrada da via Edgar Cardoso para a rua Urbano de 

Moura, estacionamento abusivo na zona e inc6modos causados pela implementac;:ao do sentido proibido 

nesta arteria. E, a terminar, leu uma Declarac;:ao Polftica, que se junta a esta Ata como Anexo D-

19.06.2017, onde repudia os varios procedimentos, que considera dilat6rios, adotados pela Camara 

Municipal de Vila Nova de Gaia no que respeita a restaurac;:ao das Juntas de Freguesias extintas, destacando 

entre eles a recente contratac;:ao de uma empresa de consultoria para desenvolver um estudo que 

alegadamente visa esse fim, sobre o qual levanta serias duvidas quanto a abordagem metodol6gica 

escolhida, calendarizac;:ao e transparencia nos seus objetivos politicos.-------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, comec;:ou por constatar, em forma de reparo critico, que a 

marcha da Afurada, organizada pelo Rancho Folcl6rico da Afurada e apadrinhada pelo Presidente da Junta, 
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desfilou apenas com o estandarte da Freguesia de Sao Pedro da Afurada, ao contrario da marcha de Santa 

Marinha, organizada pela Tuna de Santa Marinha, que teve o cuidado de desfilar com os estandartes das 

duas freguesias. E, a terminar, deixou urn outro reparo critico, desta feita a Camara Municipal de Gaia, por 

ter mantido uma festa musical levada a cabo na Serra do Pilar no passado domingo, dia dezoito de junho, 

quando ja tinham sido decretados tres dias de luto nacional pelo incendio de Pedr6gao Grande.--------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, comec;:ou por agradecer a sugestao 

apresentada no que respeita ao envio de roupas e alimentos para os cidadaos atingidos pelo incendio que 

deflagrou em Pedr6gao Grande. Deu nota, porem, de que leu algures que ja nao vale a pena enviar roupas 

e alimentos, face a pronta resposta dos portugueses aos apelos de ajuda. Por outro lado, informou que a 

Camara Municipal de Gaia lanc;:ou uma campanha de angariac;:ao de apoios, pelo que, na sua opiniao, por 

agora nao se justifica que a Junta tome qualquer iniciativa no mesmo sentido. E esclareceu ainda que a 

Junta nao disp5e neste momenta de roupas na dispensa social. A terminar, afirmou que a referencia feita a 

falta de transportes no Lugar de Gaia, que veio "reforc;:ar a posic;:ao de seu marido", servira de alento ao 

Executivo da Junta para prosseguir os seus esforc;:os de sensibilizac;:ao da Camara e dos operadores de 

trans po rtes pub I icos n a reso I uc;:ao do pro b I em a.------------------------------------------------------------------------------

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

respondera por escrito as questoes suscitadas em requerimento, adiantando, porem, que estas vern ao 

encontro das preocupac;:oes do Executivo da Junta. Aproveitou para considerar que os problemas de 

transito na rua Urbano de Moura resultam de alguns abusos na operac;:ao de cargas e descargas, situac;:ao 

que tern sido insistentemente reportada as entidades competentes. Sobre o excesso de velocidade nas ruas 

da Praia e Abilio de Azevedo, afirmou que se trata de urn problema que se arrasta ha alguns anos e que 

ainda ninguem conseguiu resolver. No que respeita as ribeiras de Santarem e das Devesas, disse que ainda 

ha muito a fazer mas que ja foi resolvida uma boa parte dos problemas. No que concerne aos armazens de 

aprestos, fez saber que a prometida intervenc;:ao ocorrera logo ap6s a realizac;:ao das festas de Sao Pedro da 

Afurada. De seguida, afirmou que a Equipa de Rua sera uma realidade logo que a situac;:ao financeira da 

Junta permita avanc;:ar com os procedimentos concursais necessarios, uma vez que ja foi aprovado urn 

quadro de pessoal que da enquadramento a essas contratac;:5es. Sobre a interpretac;:ao da sobreposic;:ao do 

interesse publico ao direito de propriedade, afirmou que o problema reside na escala de perigosidade das 

situac;:5es e quem a define. Recordou depois que a area envolvente a superffcie comercial Conforama, onde 

se regista a deficiente limpeza que motiva os protestos dos moradores daquela zona, pertence aos limites 

da Junta de Canidelo, pelo que sensibilizara a sua congenere daquela freguesia para a resoluc;:ao do 

problema. De seguida, afirmou que ira aferir quais sao os requerimentos a que alegadamente ainda nao 
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deu resposta, pedindo desculpa por eventuais atrasos, comprometendo-se a cumprir essa sua obriga~;ao 

legal dentro do mais curta espa~;o de tempo. E, a terminar, e em resposta a Declara~;ao Polftica agora 

apresentada, depois de recordar que o atual governo do pals e tambem suportado pelos dois partidos que 

integram a CDU, afirmou que aquela coliga~;ao integra o Grupo de Trabalho criado pela Camara Municipal 

que visa o estudo sobre a reposi~;ao das juntas de freguesia extintas no concelho de Vila Nova de Gaia. -----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, afirmou que foi com muito agrado 

que voltou a ser o padrinho da Marcha de Sao Pedro da Afurada, nao lhe competindo, nessa qualidade, 

qualquer responsabilidade na sua organiza~;ao. E informou que s6 ficou a saber da ausencia do estandarte 

da freguesia de Santa Marinha durante o desfile, tendo no entanto a certeza que esse lapso nao resultou de 

atitude propositada. A terminar, disse que a Camara Municipal de Gaia suspendeu todos eventos 

programados para os dias seguintes ao incendio de Pedr6gao Grande, logo que foi decretado Luto 

Nacional, pelo que, caso a testa musical agendada para ontem, na Serra do Pilar, tenha ocorrido, algo tera 

falhado em termos de comunica~;ao entre a Camara Municipal eo Promotor do evento. -------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, em exercfcio de direito de resposta, contestou a afirma~;ao 

do Presidente da Junta, quando este procurou colocar a CDU como membra de um "suposto Grupe de 

Trabalho" criado pela Camara Municipal, demonstrando que este nao existe, ou quando qualifica o PCP 

como suporte do atual Governo, o que disse nao corresponder a verdade. E, a terminar, afirmou que a CDU 

mantem os termos da Declara~;ao Polftica apresentada, na qual "patenteia a mentira e a manipula~;ao 

antidemocraticas e anticonstitucionais" do processo de agrega~;ao de freguesias, por parte do Partido 

Socialista, bem como manifesta e reitera a forma como o PCP e a CDU vem denunciando "a insuficiencia no 

cumprimento pelo Governo PS das medidas positivas que o PCP propos em muitas materias consignadas na 

posi~;ao con junta nos acordos assinados entre am bas as partes.----------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~;ou por contestar a posi~;ao do Presidente da Junta no que 

respeita a limpeza de terrenos privados face as amea~;as da instaura~;ao de processes judiciais pelos seus 

proprietaries. lsto porque, na sua opiniao, o que esta sempre primeiro Iugar e o bem-estar e a seguran~;a 

das pessoas. E sublinhou que a Junta de Freguesia e a entidade que esta mais proxima das pessoas, 

competindo-lhe atender o mais rapido possfvel a estas situa~;oes, pedindo desde logo a interven~;ao da 

Camara se nao tiver os meios necessaries ao tipo de interven~;ao em causa. E refor~;ou que, se est iver em 

questao a seguran~;a de pessoas e bens, as autarquias tem toda a legitimidade para invadir os terrenos 

privados. Afirmou depois que esteve no Centro de Saude Barao do Corvo naquela tarde e constatou que 

nas suas traseiras existe um denso matagal com uma altura que alcan~;a ja o primeiro andar do ediffcio. 

Declarou saber que aquele terrene e privado, mas que ja o era ha cinco/seis anos e nunca deixou de ser 
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limpo pela autarquia. De seguida, referiu-se a um acontecimento ocorrido numa reuniao da Assembleia de 

Freguesia, que s6 agora tem oportunidade de comentar por nao ter comparecido na ultima reuniao por 

motivos de saude, manifestando o seu protesto, revolta, indigna~ao e desprezo pelo acontecido, situa~ao a 

que disse nunca ter assistido ao Iongo dos vinte oito anos da sua vida de autarca em Santa Marinha. 

Recordou que, durante a reuniao em que estava em discussao do Relat6rio de Presta~ao de Contas de 

2016, o responsavel maximo pelo Executivo, ao aperceber-se que a vota~ao do documento ser-lhe-ia 

desfavoravel, com a reprova~ao das Contas pelo segundo ano consecutivo, convidou para uma conversa o 

deputado do Bloco de Esquerda, senhor Celestino Ferreirinha, que ja tinha manifestado que se iria abster 

na vota~ao. Ato continuo, sairam ambos da sala do plenario e depois de regressarem, no momento da 

vota~ao, aquele senhor deputado votou favoravelmente o documento. Esta mudan~a de sentido de voto, 

segundo ele, revela que o Presidente da Junta se aproveitou da simplicidade e da inexperiencia daquele 

deputado para, assim, escrever uma pagina que nao dignifica os envolvidos nem tao pouco o respeito que 

esta Casa da liberdade de expressao. Depois de considerar que este caso significa uma paragem com 

caminho para a falta de democraticidade, disse que ninguem pode acreditar na argumenta~ao do 

Presidente da Junta como justifica~ao para mudan~a do sentido de voto do deputado do BE- que se tera 

convencido da argumenta~ao do Executivo - porque toda a gente sabe que os senhores deputados que 

representam partidos politicos veem para estas reunioes onde se discutem documentos de capital 

importancia, como era o caso, trazem o sentido de voto previamente decidido nos respetivos 6rgaos 

internos concelhios. E concluiu este assunto dizendo que se tratou de uma atitude ign6bil, baixa, 

desprezivel e vergonhosa. A terminar a sua interven~ao, fez alusao a uma frase ("Mudam-se os tempos, 

mudam-se as vontades") proferida pelo deputado Francisco Crista, naquela mesma reuniao, a prop6sito de 

uma proposta do grupo parlamentar do PSD de altera~ao da ordem de trabalhos, que a assembleia 

reprovou, recordando que numa reuniao anterior fora aprovada uma proposta identica feita pelo 

Presidente da Assembleia. E nao percebendo por que a proposta do PSD nao foi aprovada, afirmou: 

"Mudam-se os proponentes, m uda m-se as vontades". ---------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, come~ou por afirmar que as marchas sanjoaninas 

deste a no foram uma tristeza, sobretudo pela falta de ilumina~ao das ruas por onde estas desfilaram ate ao 

Cais de Gaia. Aqui, no local da exibi~ao para convidados, disse que a ilumina~ao era muito generosa, mas 

no percurso ate Ia chegar, desde a rua General Torres, a escuridao impunha-se, mais parecendo que 

estavamos perante uma marcha fUnebre. Face a esta situa~ao por si relatada, perguntou se a Junta e a 

Camara nao teriam meia duzia de centenas de euros para iluminar aquelas arterias, nomeadamente a 

avenida Diogo Leite. E, depois de afirmar que para fazer assim e melhor acabar com as marchas, concluiu 
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dizendo que jamais seria marchante nestas condi~oes, porque as marchas s6 sao agradaveis para os 

convidados que ocupam as bancadas, sendo vergonhosas para os restantes municipes. E, a rematar este 

assunto, disse que os responsaveis da Junta e da Camara deviam prestar mais aten~ao a estas festas do 

Povo, porque para escuridao ja basta a que existe neste pafs. De seguida, fez referenda a urn lampiao que 

vive as escuras na rua da Mesquita ha alguns anos, perguntando se e assim tao dificil p6r Ia uma lampada 

que de luz aquele lampiao. Falou depois de urn muro existente no Bairro Joao Felix em rufna iminente, de 

que ja falou varias vezes nas reunioes da assembleia e de que voltara sempre a falar enquanto o assunto 

nao merecer a aten~ao devida da autarquia, recordando que o tempo das chuvas chegara dentro de tres 

meses e nessa altura, se acontecer algum acidente, se alguem se magoar, a Junta e a Camara nao podem 

aleijar responsabilidades. E concluiu dizendo que nao sabe se o muro pertence e de propriedade camararia 

ou se pertence a algum dos armazens ali existente e ha muito abandonados, mas o que importa e a 

seguran~a e o bem-estar das pessoas. Recordou, a prop6sito, que ha uns anos, no tempo do anterior 

executive da Junta de Santa Marinha, ruiu urn muro na rua da Mesquita, que impediu o acesso de pessoas 

ao local, eo executive de entao teve a coragem de assumir de imediato aquela obra, atitude que devia de 

servir de exemplo ao atual executive. A terminar, referiu-se ao incendio que continua a fustigar a regiao 

centro do pafs, considerando-o como urn autentico holocausto que ja tirou a vida a sessenta e quatro 

pessoas, criticando este e os anteriores governos, que todos os anos fazem grandes promessas, criam 

brigadas especiais, negoceiam SIRESP's, mas que acabaram com os guardas florestais e de rios, e 

cantoneiros, pessoas que faziam urn importante trabalho na preven~ao de incendios. E, depois de 

considerar que a situa~ao tambem se resolve com a planta~ao de especies arb6reas menos combustfveis, 

deixou urn elogio aos bombeiros e uma palavra de crftica a urn pafs, que, segundo ele, tern muitos 

rna nda ntes mas poucos coma nda ntes. -------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou por considerar que a Uniao de Freguesias de Santa 

Marinha e Sao Pedro da Afurada, que recordou ser uma das maiores autarquias do pafs, devia participar 

ativamente na ajuda as famflias atingidas pelos incendios de Pedr6gao Grande, sugerindo que se promova 

uma ampla campanha de angaria~ao de apoios nesse sentido durante as Festas de Sao Pedro da Afurada, 

que sao visitadas por milhares de pessoas. De seguida, perguntou para quando sera possfvel podar as 

arvores da rua Abflio de Azevedo, questao que lhe foi colocada por uma moradora da zona que disse ja ter 

falado com o Presidente da Junta sem que ate ao momenta algo tenha sido feito. Afirmou depois que ja 

soube que as obras no cais da Afurada irao avan~ar ap6s as Festas de Sao Pedro, chamando no entanto a 

aten~ao para o estado atual do piso junto aos armazens de aprestos, que sofreu recentemente uma 

pequena interven~ao mas que se mantem em muito mas condi~oes, devido a for~a das rafzes das arvores, 
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que partem algumas zonas do solo, pondo em causa a seguranc;a das muitas pessoas que visitam a 

freguesia nesta epoca. De seguida, fez saber que urn morador da Afurada foi brutalmente agredido por urn 

individuo, supostamente associado a urn evento promovido pela Camara Municipal, que o deixou caido no 

chao, de costelas partidas e pulmao perfurado, na sequencia de uma discussao junto aos Lavadouros, e que 

neste momenta se encontra ainda hospitalizado. Disse saber que alguns familiares da vitima falaram como 

Presidente da Junta sabre o sucedido e que este tera alegadamente dito que desconhecia a realizac;ao 

daquele evento naquele fim-de-semana na freguesia Afurada, o que considera no minima caricato, uma vez 

que a Camara Municipal nao podera promover quaisquer eventos no territ6rio das nossas duas freguesias 

sem dar conhecimento previa ao Presidente da Junta. Ainda sobre este mesmo assunto, disse que o 

Presidente da Camara, depois de interpelado pela esposa da vitima, prometeu apurar o sucedido, 

solicitando depois ao Executivo da Junta que identifique o agressor e averigue se ele fazia parte do staff do 

evento, para que este seja punido por aquila que fez. De seguida, perguntou ao Presidente da Junta se a 

Camara o informou ou pediu a sua opiniao sabre as obras na avenida Diogo Leite que motivaram o corte de 

transito ja referido nesta reuniao, considerando que a contestac;ao dos fregueses afetados e muito 

pertinente, nao se percebendo tambem o faseamento das obras no calendario nem a escolha da epoca 

para o efeito. E sublinhou que a Camara e soberana no assunto, mas que a Junta deve manifestar quando 

nao concorda com a opc;ao tomada, o que parece nao ter acontecido. Elogiou depois o traba lho 

desenvolvido pelo vogal da Junta Agostinho Viana pelo trabalho realizado no Cemiterio Paroquial, onde deu 

conta ter sido colocado recentemente pavimento antiderrapante nas suas rampas de acesso, de maneira a 

que se evitem novas quedas no local, como sucedeu ha cerca de dois meses. De seguida, disse concordar 

com discordancia do deputado Jose Carlos Costa relativamente a posic;ao do Presidente da Junta sobre a 

sua intervenc;ao em terrenos privados, uma vez que a existencia de perigo publico se sobrepoe sempre ao 

direito de propriedade, havendo, do ponto de vista administrative, formas de ultrapassar o problema. E 

deu como exemplo a intervenc;ao do atual Executivo camarario, ha nao muito tempo, na Quinta da Chas, 

que e um terreno privado. A terminar, entendeu esclarecer o deputado Jose Carlos Costa sobre as questoes 

por si colocadas ao Presidente da Junta, e nao respondidas por este, sabre o assoreamento do rio Douro e 

sabre a instalac;ao de urn posto de combustive! no cais da Afurada para reabastecimento de embarcac;oes, 

fazendo saber que a Associac;ao de Pescadores a que preside ja pediu medic;oes urgentes a APDL sabre a 

navegabilidade do rio naquela zona e que ja existem uns tanques no cais para combustive!, tendo sido 

aberto concurso por duas vezes para a sua explorac;ao, a que ninguem apresentou proposta, o que 

naturalmente voltara a suceder se houver novo concurso, uma vez que existe urn posto de abastecimento 

n a M a r i n a . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, no exerdcio de defesa da honra, depois de contestar a afirma~ao do 

Presidente da Junta, em resposta a sua interven~ao, de que estava a defender a questao colocada pelo 

cidadao Antonio Paiva sobre o corte de transportes publicos na zona do Lugar de Gaia por ser seu marido, 

afirmou que o fez enquanto deputada eleita pelos cidadaos das duas freguesias e que e sua obriga~ao 

pugnar pela defesa dos seus interesses. E retomou o mesmo assunto para lamentar que a Junta e a Camara 

nao tenham informado a popula~ao de que ia haver corte nos transportes, nao existindo um unico papel 

afixado entre o largo da Cruz e a rotunda do Agro . E, a terminar, afirmou que o Presidente da Junta e o 

responsavel maximo da Prote~ao Civil a nfvel de freguesia e que e sua obriga~ao defender os interesses dos 

cidadaos, da mesma forma que os deputados tem o dever de o recordar das suas obriga~oes.------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, depois de considerar que a sua 

interven~ao parece deixar entender que ja teve infcio a campanha eleitoral, afirmou que a Junta, ao 

contrario do que foi dito, nao fica impavida e serena quando e colocada perante a necessidade de intervir 

em terrenos privados. E esclareceu que, depois de contactar os respetivos proprietarios no sentido de 

procederem a limpeza dos seus terrenos, a situa~ao e de imediato reportada a Camara Municipal, a quem 

compete atuar em conjunto com a Prote~ao Civil. Sobre a questao do mato existente nas traseiras do 

Centro de Saude de Barao do Corvo, afirmou que a Junta ja remeteu o assunto para a Camara Municipal a 

fim de a mesma exercer as suas competencias com vista a resolu~ao do problema. Quanto a altera~ao de 

voto do deputado Celestino Ferreirinha na reuniao da Assembleia que aprovou o Relat6rio e Contas de 

2016, sublinhou que e seu entendimento que aquele deputado do Bloco de Esquerda tera ficado 

convencido com a argumenta~ao do Executivo durante o debate. -------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente Silva, afirmou que nao concorda 

com o fim das marchas sanjoaninas, como alegadamente aquele tera sugerido, fazendo entao um paralelo 

com o fim dos Jogos Juvenis de Gaia decretado pelo anterior executivo municipal e que o atual em boa 

hora recuperou . De seguida, afirmou ter adorado as marchas deste ano e defendeu que a reduzida 

ilumina~ao publica durante o desfile tera sido provavelmente propositada para fazer sobressair as vestes 

dos marchantes. Quanta ao lampiao da rua da Mesquita, disse que iria falar na manha do dia seguinte com 

o tecnico camarario responsavel, porque pensou que o assunto ja estava resolvido. No que respeita ao 

muro do Bairro Joao Felix, afirmou que iria refor~ar o pedido de interven~ao da Camara na sua repara~ao, 

com base nesta nova chamada de aten~ao em reuniao da Assembleia de Freguesia. ------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, come~ou por dizer que nao 

concorda com a sugestao de promover uma campanha de angaria~ao de apoios a nfvel de freguesia 

destinados as vftimas do incendio de Pedr6gao Grande, uma vez que ja existem diversas institui~oes de 
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ambito nacional a faze-lo. Por essa razao, disse que nao levarc:l este assunto a reuniao do executive da 

Junta, mas se algum dos seus membros o submeter a discussao respeitara a decisao que for tomada 

colegialmente. Quanta a situa~ao dos terrenos da rua Abflio Azevedo, disse que reportara o caso a Camara 

Municipal para que seja contactado o seu proprietario no sentido de proceder a sua limpeza urgente. Em 

rela~ao ao pavimento junto aos armazens dos aprestos, que se encontra danificado por influencia das 

rafzes das arvores, afirmou que procedera de imediato a uma interven~ao que possa precaver a ocorrencia 

de acidentes. No que respeita ao incidente ocorrido junto ao Lavadouro da Afurada, de que resultou uma 

vftima grave par agressao, fez saber que ja teve oportunidade de falar com a esposa do ofendido e nao tem 

duvidas de que se trata de um caso de polfcia. E, por essa razao, notificou os promotores do evento, 

visando a recolha de todas as informa~oes relevantes para a ajuda ao concidadao agredido. De seguida, 

confirmou que a Junta foi previamente informada da realiza~ao do evento, tendo inclusive o seu ediffcio da 

Afurada servi~o como espa~o de acredita~ao do pessoal envolvido. E, a terminar, afirmou que a Junta teve 

conhecimento, em cima da hora, da realiza~ao, em tres fases, das obras na avenida Diogo Leite, adiantando 

que a primeira fase ja esta conclufda e as restantes seguir-se-ao em breve. ------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, afirmou que esta tem toda a razao parse 

sentir ofendida, pedindo desculpas pela forma como reagiu a questao suscitada sabre o corte de 

transportes no Lugar de Gaia, embora nao fosse sua inten~ao ofende-la. ---------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, em exerdcio de direito de resposta, afirmou que as afirma~oes que 

fez nao tem nada a ver com campanha eleitoral, ate porque o que foi dito vem ao encontro de outras 

situa~oes verificadas ao Iongo do mandata. E perguntou se e ou nao verdade que o deputado do Bloco de 

Esquerda entregou na Mesa uma Declara~ao de Voto, que tambem leu, onde afirma que se iria abster na 

vota~ao. Perguntou ainda se e ou nao verdade que o Presidente da Junta e aquele deputado safram em 

simultaneo do salao onde decorria a reuniao da Assembleia e foram durante alguns minutes para o hall de 

entrada do edifkio, onde estiveram em conversa. E perguntou ainda se e ou nao verdade que, ap6s essa 

conversa, o deputado em causa "ultrapassou" o documento que havia entregado a Mesa da Assembleia. E, 

a concluir, afirmou que estes sao os factos e contra eles nao ha argumentos. ----------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, pediu a palavra para dizer que ficou muito confuse com a 

resposta do Presidente da Junta a um dos cidadaos que intervieram no perfodo destinado ao publico e que 

s6 ha poucos minutes teve oportunidade aclar<Ha em conversa com o proprio cidadao em questao 

interlocutor. E, como a confusao se mantem, pediu para ser esclarecido par que razao o Presidente da 

Junta alimentou uma conversa sabre uma hipotetica passadeira quando o que esta em causa e uma 

questao de salubridade publico na Quinta dos Castelos, devido a uma infesta~ao de ratos e outros bichos.---
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- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, pediu a palavra para esclarecer que a senhora que o abordou sabre 

o incidente ocorrido na freguesia da Afurada lhe disse que o Presidente da Junta, quando questionado por 

esta sabre quem tinha promovido o evento em causa, afirmou que nao sabia e que ia tentar saber junto da 

Camara Municipal. E, perante a diferente versao que o Presidente da Junta veio agora defender, concluiu 

nao saber quem fa Ia ve rdade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, em exercicio de direito de resposta, afirmou que nao 

tem nada contra as marchas e as coletividades que nelas participam, ao contrario do que foi insinuado. 

Sublinhou que nao tem nada contra essas pessoas eo que critica eo aspeto organizativo das marchas. E, a 

terminar, disse que o que o magoou muito foi ver os marchantes sentados nos passeios da avenida, sob a 

I u z norm a I de tod as as no ites. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, comec;ou por lamentar que o Presidente da Junta acuse a 

oposic;ao de estar a fazer campanha polftica, quando lhe exige que cumpra as suas obrigac;oes e 

competencias. E sublinhou que este, enquanto responsavel maximo do Executive da Junta tem a obrigac;ao 

de resolver os problemas dos habitantes das nossas duas freguesias, como e o caso da limpeza dos 

terrenos, sejam eles privados ou publicos, que sao um verdadeiro perigo publico. De seguida, lembrou que, 

ha quatro anos, na sua campanha eleitoral, o Presidente da Junta dizia que as pessoas estavam primeiro, 

tendo entretanto mudado o discurso, ja que agora diz que primeiro esta a legalidade. Afirmou, a prop6sito, 

que o anterior executivo da Junta de Santa Marinha era respeitador da lei, mas nunca deixou as pessoas 

para tras quando se confrontavam com a necessidade da limpeza dos terrenos junta as suas casas. E 

explicou que, quando estavam em causa terrenos privados, o anterior executive contactava os respetivos 

proprietaries e quando estes se declaravam impossibilitados de fazer as limpezas, por falta de dinheiro, a 

Junta avanc;ava, sem que alguma vez fosse chamado a tribunal por ter cometido qualquer ilegalidade. 

Referiu-se depois ao aumento de transite verificado no largo de Camoes e ruas General Torres, de Camoes 

e da Misericordia, em consequencia das obras na avenida Diogo Leite, na sequencia do qual tem ocorrido 

inumeros acidentes, sugerindo, por isso, que seja solicitado a Camara Municipal que introduza naquelas 

arterias sinalizac;ao adequada a esta nova realidade. E, a terminar, lamentou que, na anterior reuniao da 

Assembleia de Freguesia, o tesoureiro da Junta, entao na qualidade de Presidente da Junta em Exerdcio, 

tenha afirmado que um documento enviado pelo Presidente da Junta ao deputado Eduardo Matos, em 

resposta a um Requerimento, nao devia ser tornado publico, como se estivessemos face a documento 

confide n cia I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, comec;ou por congratular os executivos da Junta e do Municipio 

pelo brilhantismo dos Jogos Juvenis de Gaia e pela exceh~ncia da organizac;ao das Marchas de Sao Joao. E, a 
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terminar, felicitou os atletas que representaram as freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada 

pelos resultados a lea n~ados nos Jogos Juvenis. -------------------------------------------------------------------------------

-A DEPUTADA MARGARIDA FERREIRA, do PS, come~ou por trazer de novo a li~a a questao da limpeza dos 

terrenos privados, na tentativa de um melhor esclarecimento dos procedimentos a adotar no caso de 

situa~oes an6malas, afirmando que os cidadaos tern o dever de comunicar a Junta de Freguesia as 

irregularidades detetadas e esta a obriga~ao de reencaminhar os casos para as entidades competentes. E, a 

concluir, afirmou que o que acontece muitas vezes e que nao se consegue uma identifica~ao clara dos 

proprietaries dos terrenos, o que impossibilita um contacto com estes. E o pior ainda, sublinhou, e que a 

posse administrativa dos terrenos obedece a urn processo muito moroso. Ainda a prop6sito deste assunto 

da interven~ao das autarquias em terrenos privados, enalteceu a Camara Municipal por ter resolvido a 

questao da Quinta das Chas, que era uma situa~ao critica que se arrastava ha muitos anos. E, a terminar, 

afirmou estar muito contente com o brilhantismo da marcha da Afurada, que dignificou a sua terra, pelo 

que fez questao em fazer um agradecimento publico ao Rancho Folcl6rico da Afurada e a Associa~ao de 

Pais da Escola da Afurada de Baixo, responsaveis pela sua organiza~ao, bern como a todos os participantes 

e a Junta de F reg uesi a pe lo a po io con ced id o. ----------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, pediu a palavra para voltar ao assunto da posse administrativa dos 

terrenos privados que se encontram abandonados, reafirmou a sua opiniao de que existem "ferramentas" 

para resolver esses problemas quando os seus proprietaries nao cumprem com os seus deveres ou nao sao 

conhecidos. De seguida, deu como exemplo urn Edital publicado no Cemiterio Paroquial, onde se informa 

que a Junta tamara posse de urn determinado bern se nao for reclamado no prazo de trinta dias. E, a 

refor~ar esta sua opiniao, voltou a dar como exemplo a atitude da Camara Municipal na Quinta das Chas, 

ao intimar os proprietarios a tratar do terreno, porque, se nao o fizessem, a propria edilidade o fa ria. -------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por recordar a proximidade dos festejos da padroeira de 

Santa Marinha para apelar ao Presidente da Junta que resolva ate essa data o problema do corte dos 

transportes publicos que servem a avenida Diogo Leite, de maneira a que as pessoas mais idosas nao 

fiquem inibidas de participar nos festejos, nomeadamente na procissao. E, a terminar, chamou a aten~ao 

para o excesso de velocidade a que circula o transito na rua General Torres, sugerindo a instala~ao de 

placa s de I i m ita ~a o de ve loc ida de.------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou por reafirmar a sua 

dedica~ao as pessoas, que sao a principal preocupa~ao da Junta, mas que nao pode cometer ilegalidades. 

Sublinhou depois que as questoes que nao sejam de sua al~ada sao encaminhadas para as entidades 

competentes, nomeadamente a Camara Municipal, nao assumindo nunca a Junta um papel passivo. 
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Adiantou de seguida que isto tanto se aplica no que concerne aos problemas de falta de limpeza dos 

terrenos como aos assuntos relacionados com o transite. E esclareceu que, no caso do aumento e excesso 

de velocidade do tratego nas arterias por si mencionadas, como a Junta nao pede ativar ou colocar sinais 

de transite, foi ja enviada uma informa~ao para as entidades com responsabilidades nesta materia, 

chamando a atenc;ao para as preocupac;oes manifestadas por muitas das pessoas que por ali passam 

diariamente. A terminar, a prop6sito da questao colocada sabre a ausencia de discussao na ultima reuniao 

da assembleia em torno da resposta a urn requerimento do deputado Eduardo Matos, afirmou que o 

tesoureiro da Junta se limitou a nao dar sequencia ao assunto por este nao constar da ordem de trabalhos. 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adeline Araujo, disse concordar com o que disse 

sabre os Jogos Juvenis de Gaia, esclarecendo que a Junta triunfou em basquetebol masculine, atraves da 

Escola Basica das Devesas, e venceu tambem em basquetebol feminine, atraves do Sporting Clube de 

Coimbroes, ressalvando, porem, que o importante e defender e participar neste evento de desporto para 

todos. A terminar, disse tambem concordar com as felicitac;oes dirigidas as marchas de Santa Marinha e da 

A fu rad a e a sua organ i za ~a o. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Margarida Ferreira, come~ou por sublinhar a 

dignidade das marchas das duas freguesias, dando nota de que ha quem entenda que a Junta devia ter uma 

unica marcha, ideia essa que foi desde sempre rejeitada pelo Executive. E fez saber que uma e outra 

recebem a mesma verba de apoio e sao ambas tratadas com o mesmo carinho. De seguida, agradeceu as 

explica~oes dadas sabre a questao dos procedimentos relatives a posse administrativa de terrenos 

privados, naturalmente tendo por base os conhecimentos adquiridos nas func;oes que exerce na Camara 

M u n ic i pa I de Gaia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que o exemplo dado sabre 

a tomada de posse administrativa de urn bern no Cemiterio Paroquial nao se aplica nos cases de terrenos 

de propriedade privada. E recordou que os terrenos do cemiterio sao concessionados, ao contrario dos 

terrenos que sao de propriedade privada e estao defendidos por uma lei que protege o patrim6nio logo a 

seguir a vida humana, que dificulta os tramites formais e legais conducentes a consumac;ao da sua posse 

ad m in is t rat iva . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, afirmou nao poder comprometer-se com 

o fim dos cortes dos transportes publicos na avenida Diogo Leite durante as festas em honra de Santa 

Marinha, mas que aproveitara o seu apelo para sensibilizar os servi~os municipais competentes para os 

transtornos que a situac;ao provoca aos cidadaos. ---------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, sabre o pedido de esclarecimento 
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sobre a resposta dada ao cidadao Jose Joaquim Moreira, afirmou que voltara a colocar a considera~ao da 

vereadora do Ambiente a questao da salubridade da Quinta dos Castelos, solicitando que o municipio 

proceda a sua desratiza~ao com a brevidade possivel. ----------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu a palavra para esclarecer que a questao por si colocada 

sobre o transito na zona do largo de Camoes nao se prende com excesso de velocidade, mas com a sua 

densidade e prioridades. E exemplificou: quem desce a rua da Misericordia, pensa que tem prioridade e 

acelera; por outro lado, quem vem da rua de Padua e vira a esquerda para a rua General Torres, como se 

apresenta pela direita, pensa igualmente que tem prioridade e tambem avan~a ... E, por via disso, ja se 

de ram a I i va rio s acid e nte s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. PERlODO DA ORDEM DO DIA 

4.1. APRECIACAO DA INFORMACAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE E A 

SITUACAO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA come~ou por afirmar que o documento em aprecia~ao, que se junta a esta Ata 

como Anexo E - 19.06.2017, resume a atividade mais relevante desenvolvida no perlodo compreendido 

entre quatro de abril e cinco de junho de 2017, disponibilizando-se para prestar todos os esclarecimentos 

sobre as duvidas que sejam suscitadas pelo plena rio. -----------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBlEIA, antes de passar a palavra aos deputados inscritos, afirmou ser necessaria 

clarificar que, ao contrario do que esta expresso na lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta, nao foi a 

Assembleia de Freguesia que indicou os oradores convidados para o Debate sobre os 43 anos do 25 de 

Abril. E esclareceu que, como ficou claro na primeira reuniao da sessao ordinaria de abril de 2017, foi o 

proprio Presidente da Junta que contactou diretamente para o efeito alguns membros da Assembleia de 

Freguesia, nao tendo o seu Presidente, ou a Mesa, tido qualquer interferencia ou responsabilidade sobre o 

ass u n to . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, felicitou o Presidente da Junta pelas varias iniciativas levadas a 

cabo no decurso do trimestre em analise, destacando as viagens de barco rabelo oferecidas aos idosos das 

duas freguesias e outros convidados, a entrega de bens alimentfcios no evento Pascoa Sol ida ria, as obras de 

beneficia~ao da Escola da Afurada de Baixo e o programa das comemora~oes do 25 de Abril, 

no mead a mente a Co rrida da li be rd ad e. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Presidente da Assembleia, disse continuar a considerar correta 

a afirma~ao feita na lnforma~ao Escrita de que o Debate sobre os 43 anos do 25 de abril teve "a 

participa~ao de convidados indicados pel a Assembleia de Freguesia". E, de seguida, esclareceu que 
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convidou o Presidente da Assembleia para moderar o Debate, depois de ter contactado diretamente a 

Deputada do PSD Anabela Carri~o, bern como o Deputado da CDU Jose Carlos Costa e a Deputada do Bloco 

de Esquerda Filipa Costa, para que estes indicassem urn orador para o Debate, em representa~ao das suas 

respetivas for~as polfticas. Quanto a deputada Rosa Novo, que na altura ainda era lfder do grupo 

parlamentar do PS, disse que a contactou para lhe dar conta de que, na qualidade de responsavel pelo PS a 

nivel local, tinha convidado o Presidente da Assembleia Municipal, Albino Almeida, para integrar o painel 

de oradores do Debate, em representa~ao do Partido Socialista. A terminar, assumiu que nao tera escrito 

da forma mais correta a referenda a indica~ao dos oradores, considerando, porem, que o que importa 

re leva r e o suce sso da organ iza~a o do De bate. -------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, em resposta ao Presidente da Junta, esclareceu que nunca colocou em 

causa a pertinencia da realiza~ao do Debate sobre os 43 anos do 25 de Abril, antes pelo contrario. E 

recordou que, em reuniao anterior, teve oportunidade de felicitar a sua organiza~ao, sugerindo, alias, a sua 

replica~ao noutros locais, nomeadamente na freguesia da Afurada. E, a terminar, depois sublinhar a 

importancia daquela data na hist6ria recente do nosso pais, afirmou que, se a Assembleia tivesse sido 

chamada a indicar as personalidades a convidar para o painel de oradores, seria convocada para o efeito 

uma conferencia de lfderes dos varios grupos parlamentares, de modo a que todos, sem exce~ao, se 

p ron u n cia sse m . -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, agradeceu as palavras de 

reconhecimento pelas diversas iniciativas levadas a cabo durante o ultimo trimestre, tanto as promovidas 

pela Junta quer as que se realizaram no ambito de parcerias, aproveitando o ensejo para destacar os 

passeios de barco organizados como apoio da empresa Douro Azul e as obras de beneficia~ao da Escola da 

Afurada de Baixo promovidas em estreita colabora~ao com a Camara Municipal. Recordou depois a 

realiza~ao do Concerto da Liberdade, protagonizado pela Banda de Coimbroes-Associa~ao Musical 12. de 

Agosto a convite da Junta de Freguesia, durante o qual foi tambem lan~ado urn CD com diversos temas 

interpretados por aquela banda musical. E, a terminar, sublinhou que a forma~ao dos cabazes da iniciativa 

Pascoa Solidaria incluiu este ano diversas lembran~as para as crian~as de cada agregado familiar abrangido, 

nomeadamente urn livro das escritoras Joana Nogueira e Sandrina Costa. --------------------------------------------

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, pediu a palavra para confirmar que nao foi a Mesa da Assembleia ou o 

seu Presidente que contactou os partidos com assento neste plenario no sentido de indicarem os seus 

representantes como oradores no Debate sobre os 43 anos do 25 de Abril. E esclareceu que, no seu caso, 

foi o proprio Presidente da Junta que a contactou para lhe dizer que havia convidado o Presidente da 
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Assembleia Municipal, Albino Almeida, como representante do PS naquele evento, que considerou ter sido 

u m a exce le nte esco I ha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, fez questao de que ficasse expresso em Ata o seu veemente 

protesto pelo Presidente da Junta ter deixado sistematicamente a margem da organiza~ao das 

comemora~oes do 25 de Abril o Presidente da Assembleia, denotando uma enorme falta de respeito por 

aquela figura institucional e pela propria Assembleia. E sublinhou que esta situa~ao nao se verifica em lado 

algum, quer a nfvel nacional, concelh io ou local. -----------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que tem um enorme 

respeito institucional, e ate pessoal, pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, mas que nao se podem 

confundir as fun~oes. E defendeu que se estaria a subverter as responsabilidades, caso o orgao deliberativo 

assumisse fun~oes executivas. Admitiu, porem, que talvez seja necessaria envolver mais o Presidente da 

Assembleia na prepara~ao das comemora~oes do 25 de Abril, o que podera acontecer num futuro proximo 

se for re e I e ito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, em exerdcio de direito de resposta, esclareceu que nao quer que um 

orgao se intrometa no espa~o e fun~oes do outro. E sublinhou que em todo o lado existe um salutar 

envolvimento do Presidente da Assembleia na organiza~ao das comemora~oes do 25 de Abril, o que nao 

acontece nesta autarquia. A terminar, fez votos de que, caso seja reeleito, o atual Presidente da Junta 

mude radicalmente a sua atitude no que respeita a este assunto, embora ja nao seja em parceria com o 

at ua I Preside nte d a Assemble ia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e quatro horas e trinta minutos, nao havendo mais 

nenhum assunto a tratar, deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata (cuja minuta, que se 

anexa a presente ata como Anexo F - 19.06.2017, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE), que 

depois de lida foi ;~\tlOv~U,..\ por \Jt-v \~\. 11\.AQA.\J.i: em reuniao realizada a 

~ ~ 'J.J..~ \. L..o l + e devida mente a rq uivada. ----------------------------------------------------------------

0 PRESIOENTE DA AsSEMBLE lADE FREGUESIA 

&\;v)~ b -ku D 
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 PRIMEIRO 5ECC-EMBtEIAl)fFRE'4'1A e----s~ 
c: 

(AUGUSTO JOSE CONCEII;AO SOARES) 
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