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- Aos dezoito dias do mes de setembro 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 do edificio da Junta em Sao Pedro da Afurada, no Centro Civico Rev. Padre Joaquim 

de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao 

Soares e Jose Maria Moreira, respetivamente 1.2 e 2.2 Secretaries. -----------------------------------------------------

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

Novo, Adelino Jose Moreira de Araujo, Augusto Jose Conce i~ao Soares e 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; (da CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE) - Filipa 

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

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

e Margarida Maria Gomes Ferreira, do PS; e Maria de Assun~ao dos Santos Carvalho, do CDS/PP. -------------

- 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; 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 CDU. -------

- Do Executive da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente Substitute: Mario Vicente Sousa 

Silva Reis; Secretario: Jose Raimundo Moreira Filipe; Vogais: Agostinho da Silva Viana, Jose Manuel Neto 

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

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, verificando-se o pedido de substitu i~ao da 2~. Secretaria da Assembleia, 

Joana Raquel Martins Carvalho, convidou o Deputado Jose Maria Moreira a assumir nesta reuniao o Iugar 

de 22. Secretario da Mesa, a que este anuiu, dando de seguida inicio a ORDEM DE TRABALHOS. ---------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA, depois de afirmar que a Uniao de Freguesias herdou da antiga Junta de 

Santa Marinha urn saldo favoravel de mais de duzentos e cinquenta mil euros, em valores em cofre e 

transferencias em atraso da Camara Municipal, recordou que aquela foi entao confrontada com algumas 
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penhoras, resultante dividas a que a antiga Junta de Santa Marinha era alheia, tendo entao o seu Executivo 

negociado com os respetivos credores a forma de liquida~;ao desses pagamentos em falta . E, posto isto, 

uma vez que o presente mandata chegara muito brevemente ao fim, quis saber quais sao os encargos que 

transitam para o proximo Executivo, tendo perguntado muito claramente quanta falta pagar e quando 

termina o pagamento das dividas as empresas Pirotecnia Minhota e llumina~;oes Antonio Almeida Correia. 

De seguida, fez questao de saber qual e atualmente o valor da divida a ADSE, quando termina esse 

pagamento e qual o seu faseamento. Deu depois nota de que estao em atraso outros pagamentos, 

relativos a servi~;os prestados par diversos fornecedores e a apoios concedidos a coletividades, solicitando 

informa~;ao do real valor em causa. E, a terminar, depois de recordar que, no inicio do mandata que agora 

termina, o Presidente do Executivo da Uniao de Freguesias afirmou que o arranjo do telhado e do teto do 

Salao Nobre do edificio-sede da Autarquia era uma das suas prioridades, perguntou se essa repara~;ao ja foi 

rea I i za d a . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao cidadao Jorge Almeida, come~;ou par afirmar 

que se escusava de discutir o valor do saldo herdado da antiga Junta de Santa Marinha, uma vez que isso 

esta devidamente refletido no documento de passagem de testemunho. Quanta aos pagamentos em falta 

as empresas Pirotecnia Minhota e llum ina~;oes Antonio Almeida Correia, afirmou que as suas presta~;oes 

irao prolongar-se por quatro meses para alem do final deste mandata, conforme o acordo estabelecido em 

outubro de 2013. Relativamente a divida a ADSE, herdada da antiga Junta de Freguesia da Afurada, afirmou 

que, ap6s apertadas negocia~;oes, so em agosto deste ana houve resposta a proposta de acordo de 

pagamento apresentado pelo atual Executivo, que se traduz no pagamento de cinquenta e cinco presta~;oes 

mensais de mil euros. No que concerne a referencia feita a outros pagamentos em falta, disse que nao se 

pode confundir compromissos assumidos e nao pagos com pagamentos em falta, uma vez que estes sao 

diferentes a luz da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso. Em sintese, afirmou que, para alem 

das presta~;oes das dividas em falta atras referidas, resta resolver a situa~;ao de urn compromisso assumido, 

e ainda nao pago, com urn empreiteiro que realizou obras no edificio da Junta na Afurada, em 2008, com o 

qual prosseguem as negocia~;oes com vista a urn acordo. E, a terminar, informou que o telhado do edificio

sede, em Santa Marinha, foi recentemente vistoriado por tecnicos da Camara Municipal, tendo estes 

concluido que as pequenas inunda~;oes que provocaram a quebra de estuque no teto do Salao Nobre 

resultam de deficiencia das caleiras, nao sendo por isso urn problema que exija grande prioridade. ------------
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2.LEITURA E VOTA<;AO DA ATA DE 19 DE JUNHO DE 2017 

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

Freguesia de 19 de junho de 2017, que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------

3.PERJODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

3.1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLE lA 

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

junta a p rese n te At a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A -18.09.2017 Correspondencia Recebida 

Anexo B - 18.09.2017 Correspondencia Expedida 

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

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou par lavrar o seu protesto pelo envio tardio da 

lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta para os membros da Assembleia de Freguesia, a que acresce 

ainda o facto de dois deputados nao terem sequer recebido aquele documento. De seguida manifestou a 

sua inquieta~ao pela deficiente ilumina~ao publica nas nossas duas freguesias, fazendo uma particular 

chamada de aten~ao para o que se passa nalgumas zonas de Coimbroes muito mal iluminadas, facto que e 

ha muito e objeto de reparo do seu Grupo Parlamentar sem que o assunto tenha sido resolvido ate ao 

momenta, e para a inexistencia de ilumina~ao na passagem entre o ediffcio da Junta na Afurada e a Escola. 

E no que concerne a este caso concreto, depois de recordar que se trata de urn espa~o de passagem de 

muitas pessoas, nomeadamente de crian~as, sendo tambem urn local tradicional de convfvio da popula~ao 

residente, perguntou par que razao e que este lado do Centro Cfvico da Afurada esta as escuras e o lado 

oposto nao enferma deste problema. A terminar, leu uma Declara~ao Polftica, que se junta a esta Ata como 

Anexo C- 18.09.2017, onde se expressa uma profunda preocupa~ao par urn conjunto de situa~oes que 

afetam as popula~oes das freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, sabre as quais a CDU tern 

apresentado repetidas propostas que visam a sua resolu~ao, sob a forma de Recomenda~oes, Mo~oes e 

Requerimentos, bern como atraves de propostas acolhidas em sede de Plano e Or~amento, sem que estas 

tenham sido tidas ou conta ou levadas a pratica pelo Executivo da Junta.---------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, come~ou por lamentar a ausencia do Presidente da 

Junta nesta que sera a ultima reun iao da Assembleia de Freguesia do presente mandata. De seguida, 
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chamou a atenc,:ao para frequentes intervenc,:oes de uma brigada da Policia Municipal no Bairro Joao Felix, 

que considera desajustadas, multando todos os carros por Ia estacionados, quer sejam eles propriedade de 

moradores ou de nao-residentes. E, a este prop6sito, disse ainda que foram recentemente colocados 

alguns pilaretes em certas vias, que acabaram por agravar ainda mais os problemas de transito e 

estacionamento na zona. Referiu-se de seguida ao muro no Bairro Joao Felix que ameac,:a rufna iminente, 

situac,:ao para a qual tern vindo a chamar reiteradamente a atenc,:ao, face ao perigo que representa para a 

seguranc,:a de vefculos e transeuntes, sem que algo tenha sido feito ate ao momenta. E sublinhou que e 

muito mais importante e urgente arranjar este muro do que colocar pilaretes no Bairro Felix! Reclamou 

depois a necessidade de se fazer uma intervenc,:ao de fundo na rua Rodrigues de Freitas, por se tratar de 

uma via estruturante e com imenso tn3nsito, nomeadamente transportes publicos. E, depois de defender 

tambem a realizac,:ao de obras urgentes na rua Cabo Simao, chamou a atenc,:ao para o Espelho de Agua 

existente no Cais de Gaia, que ha muito deixou de ter agua e que agora e urn deposito de lixo, terras e 

ervas. A este prop6sito, disse saber muito bern que aquele espac,:o e gerido por uma empresa privada, mas 

que isso nao desresponsabiliza a Camara Municipal e a Junta de Freguesia por esta situac,:ao pouco 

dignificante. E, a terminar, fez votos de que as pr6ximas eleic,:oes autarquicas tragam pessoas mais 

competentes para os 6rgaos executives das duas a utarquias.-------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, comec,:ou por registar as repetidas provas de falta de respeito 

do Presidente da Junta pelas forc,:as politicas com representac,:ao na Assembleia de Freguesia, dando como 

ultimo exemplo o facto continuar ignorar urn conjunto de Requerimentos apresentados pelo seu Grupo 

Parlamentar, que aguardam resposta ha varios meses. E sublinhou que esta situac,:ao representa sobretudo 

uma grande falta de respeito pela democracia e pelos deputados que representam as populac,:oes de Santa 

Marinha e Sao Pedro da Afurada. De seguida, chamou a atenc,:ao para os limitados horarios de 

funcionamento das casas de banho do Mercado da Afurada, que encerram antes das duas horas da tarde, a 

que acresce o facto da falta do mfnimo de privacidade a que sujeitam os utentes que pretendam tomar 

banho, uma vez que os respetivos espac,:os de apoio para guarda de roupa estao colocados em zona comum 

a senhoras e cavalheiros. E, depois de sublinhar que os utentes ou tomam banho vestidos ou se expoem 

aos olhos dos outros utilizadores das casas de banho, afirmou que a Camara Municipal e a Junta de 

Freguesia nao se podem eximir de responsabilidades nesta vergonha que ja dura ha meses. Debruc,:ou-se 

depois sobre os problemas de seguranc,:a de que enfermam os passadic,:os na marginal, provocados pela sua 

abusiva utilizac,:ao por parte de ciclistas, cujo peso e trepidac,:ao danificam as tabuas e criam desnfveis entre 

elas, que tern sido responsaveis p·or quedas de inumeras pessoas, sobretudo no percurso entre o ediffcio da 

PSP e o largo do Machado. E afirmou que e preciso informar os ciclistas da existencia de uma rua onde as 
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bicicletas podem circular em perfeitas condi~oes de seguran~a, sem que estas coloquem em risco a 

integridade fisica dos cidadaos ou danifiquem os passadi~os cujos arranjos oneram muito o erario publico. 

De seguida, e depois de lamentar o excesso de carros estacionados no Centro Civico da Afurada, recordou a 

promessa do PS para o mandata em curso da aquisi~ao de uma carrinha de apoio aos cidadaos, para 

pequenos arranjos nos seus domicilios, medida que a CDU aprovou e que continua por cumprir, como 

muitas outras promessas. Depois de ressalvar que sempre foi contra a agrega~ao das nossas duas 

freguesias, questionou o Executivo sabre o facto de a carrinha da Junta manter apenas o nome da freguesia 

de Santa Marinha e de a sinaiE~tica recentemente colocada no lado nascente do Cemiterio nao referir a 

freguesia de Sao Pedro da Afurada, continuando a ser apenas de Santa Marinha. E, a terminar, lamentou a 

ausencia do Presidente da Junta e de um candidato a Presidente no proximo mandata nesta ultima 

reuniao, e elogiou o Presidente da Assembleia de Freguesia pelo trabalho desenvolvido ao Iongo dos 

u lti m os qua tro an os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, come~ou par 

afirmar que a lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta foi apresentada dentro dos prazos legais, nao 

percebendo as razoes por que alguns dos deputados nao receberam aquele documento. Concordou depois 

com os reparos feitos sabre a deficiente ilumina~ao nalgumas zonas de Coimbroes, que, na sua opiniao, se 

sente de forma mais grave, nas ruas Domingos Matos e Augusto Gomes, comprometendo-se a providenciar 

junto da EDP e da Camara Municipal para que o assunto seja resolvido. E adiantou que tara o mesmo 

relativamente as deficiencias de ilumina~ao registadas no Centro Civico da Afurada. ------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Alexandre Valente Silva, come~ou 

por dizer que a questao das multas de estacionamento impostas pela Policia Municipal e um caso de 

interpreta~ao e cumprimento da Lei, que extravasa completamente a esfera de a~ao da Junta, pese em bora 

seja seu entendimento que o problema reside numa questao a montante, que tem aver com pouca largura 

das ruas. E, depois de lembrar que as ruas foram idealizadas e realizadas par tecnicos camararios, informou 

que a coloca~ao de pilaretes nalgumas ruas do Bairro Joao Felix foi uma proposta feita pelos proprios 

moradores em reuniao havida o ana passado, estando o assunto agora a ser objeto de reavalia~ao. No que 

concerne a necessidade de obras de fundo na rua Rodrigues de Freitas e a uma urgente repa ra~ao da rua 

Cabo Simao, sublinhou que isso constava do pacote de obras prioritarias apresentado a considera~ao da 

Camara Municipal e garantiu que isso acontecera no proximo plano de intervenc;:ao municipal nas arterias 

do concelho. A terminar, e em rela~ao ao Espelho de Agua existente na Beira-Rio, recordou que a sua 

manuten~ao e da responsabilidade da Douro Cais, concessionaria do Cais do Gaia, adiantando, porem, que 

a Junta ira fazer tudo ao seu alcance para que aquela empresa reveja a situac;:ao e acabe com aquela 
---·------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
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ve rg o n h a . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Francisco Crista, come~ou por 

afirmar que, segundo julga saber, urn dos varios requerimentos apresentados pela CDU esta ainda dentro 

do prazo legal de resposta e outros aguardam esclarecimentos de entidades externas ao Executivo da 

Junta. De seguida, disse desconhecer a situa~ao relatada sobre a falta de privacidade nas casas de banho do 

Mercado da Afurada, prometendo alertar quem de direito para a necessidade de resolu~ao do problema. 

Em rela~ao a circula~ao de bicicletas no passadi~o da marginal, afirmou que o problema reside na falta de 

civismo das pessoas, acabando por dizer o mesmo no que respeita ao estacionamento abusivo de 

autom6veis nas ruas proibidas para o efeito na Afurada. Neste caso, adiantou que existe na Junta urn 

pedido de parecer da Divisao de Mobilidade Transportes da Camara Municipal sobre a altera~ao do sentido 

de transito de tres arterias que comunicam com o Centro Civico. E, depois de informar que esta proposta 

de altera~ao resulta do pedido de tres moradores, afirmou que a Junta ainda nao deu o seu parecer face a 

complexidade da questao e aos habitos de circula~ao do transito ha muito enraizados na popula~ao local. A 

terminar, informou que a aquisi~ao da carrinha que permitira arrancar com o apoio as popula~oes na 

realiza~ao de pequenas repara~oes nos seus domicilios ja foi aprovada pelo Executivo da Junta, estando 

agora apenas dependente do cumprimento de todos os procedimentos a que obrigam as Leis dos 

Com prom issos e d os Co nt rato s P u bl icos. ---------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, pediu a palavra para urn pedido de esclarecimento sobre o pedido 

de parecer da Camara Municipal sobre a altera~ao do sentido de transito em tres ruas da Afurada. Quis 

primeiro saber se foram de facto tres moradores a solicitar aquela altera~ao e perguntou depois se o vogal 

da Junta que vive na Afurada vai ser ouvido, por considerar ser o membro do Executivo mais indicado para 

se pro nun cia r sob re o a ssu nto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou ja ter 

respondido a primeira questao, adiantando depois que todos os assuntos sao debatidos em reuniao de 

Executivo, como acontecera neste caso particular. E, a terminar, recordou que os pareceres da Junta de 

Freguesia nao sao vinculativos, sendo da Camara Municipal a decisao de proceder ou nao as altera~oes do 

se ntido de tra nsito na s ruas em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por agradecer e felicitar o trabalho do Presidente da 

Assembleia durante todo este mandato, que em breve terminara, salientando a postura democratica e 

tolerante como sempre exerceu as suas fun~oes . De seguida, chamou a aten~ao do Executivo da Junta para 

a necessidade de uma melhor e mais eficaz recolha do lixo, e consequente limpeza e desinfesta~ao dos 

contentores, para se acabar de vez com o cheiro nauseabundo que sente nas ruas. E, depois de considerar 
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esta situa~ao responsavel pelo aumento de ratos e outros bichos que proliferam par diversas zonas da 

cidade, reclamou uma maior exigencia junto da Camara Municipal no controlo dos servi~os prestados pela 

empresa responsavel pela limpeza urbana do concelho. Manifestou-se depois preocupada com os servi~os 

prestados pela EDP na freguesia da Afurada, onde se registam frequentes cortes de energia, e com a 

inoperancia da Polfcia Municipal no caso do desaparecimento das grelhas das condutas das aguas pluviais, 

defendendo, em alternativa ao combate aqueles furtos, que estas sejam substitufdas par tampas de 

cimento. lnsurgiu-se de seguida contra o facto do paroco da freguesia da Afurada ter sido impedido de 

celebrar missa num domingo passado par nao ter sido autorizado a circular na marginal, devido a 

realiza~ao de uma prova de atletismo e nao ter sido previamente informado do evento e concedido uma 

autoriza~ao especial para transitar naquela zona. Manifestou depois o seu desagrado par nao ter sido ainda 

realizado o tao badalado arranjo do telhado e teto do salao nobre do ediffcio-sede da Junta, em Santa 

Marinha, que o Executivo prometeu executar durante o tempo seco e quente. Afirmou depois ter ficado 

muito preocupada ao tamar conhecimento da falta de privacidade dos utentes das casas de banho e 

balnearios do novo Mercado da Afurada. De seguida, apresentou uma Declara~ao Polftica, que se junta a 

esta Ata como Anexo 0- 18.09.2017, onde sustenta que o pre~o da agua e da taxa de resfduos s61idos 

sofreram um aumento consideravel nos anos de 2015 e 2016, ao contrario do que afirma o Presidente da 

Camara Municipal de Vila Nova de Gaia. E, a terminar, colocou a considera~ao do plenario o seguinte 

doc u men to : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo E- MO~AO: EM DEFESA DOS TRANSPORTES APROVADO POR MAIORIA 

18.09.2017 PUBLICOS NA BEIRA-RIO E RUA REI RAMIRO 
VOTOS FAVORAVEIS: 11 (PSD 5, PS 4, 

(FREGUESIA DE SANTA MARINHA). 
CDS 1, BE 1) 

VOTOS CONTRA: 1 (PS 1) 

ABSTEN<;OES: 3 

(CDU 2, IND 1) 

, 
- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, questionou a bondade desta proposta, par ela ser contra ria 

as posi~oes que o Partido Socialista tern assumido sabre esta materia, acusando-a de ser motivada pela 

satisfa~ao de egos e pela tentativa de branquear algumas consciencias. Adiantou ainda que a alegada 

perten~a desta eleita do PS ao Movimento de Utentes nao lhe confere llaura angelical" nem a cauciona em 

abstrato, sublinhando que esta nunca fez tais protestos nas muitas ocasioes em que a Camara Municipal de 
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Vila Nova de Gaia, do Partido Socialista, afirmou nada ter a ver com transportes . E, a rematar, afirmou que 

a superioridade moral sobre esta materia reside com a CDU e nao com aquela deputada. -----------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, comec;:ou por dizer que tem muita pena que o Presidente da 

Junta nao esteja presente nesta que sera a ultima sessao da Assembleia de Freguesia, facto que s6 podera 

ser justificado por motivo de doenc;:a ou por uma qualquer outra razao forc;:a maior, pelo que se assim nao 

for s6 lhe resta chamar-lhe cobarde, porque se trata de facto de um lamentavel ato de cobardia . De 

seguida, afirmou que nao ha nada justifique o facto de ainda nao se ter procedido ao arranjo do teto do 

Salao Nobre do ediffcio da Junta em Santa Marinha, tanto mais que o Presidente do Executivo comec;:ou o 

seu mandato, ha quatro a nos, com um ataque feroz ao anterior executivo da antiga Junta de Santa Marinha 

por este ter deixado um buraco no teto. E recordou que o atual Executivo garantiu que ja havia dinheiro 

disponibilizado pela Camara Municipal para aquela obra, pelo que nao se percebe que nao tenha sido feito 

nada ate hoje. Afirmou depois que o CDS-PP nao conta para este Executivo, como comprova o facto de o 

seu lfder parlamentar nao ter sido convidado a indicar um orador para o Debate sobre o 25 de Abril, a 

exemplo do que aconteceu com os restantes grupos parlamentares, da mesma forma que nao foi agora 

convidado para o ultimo Passeio Senior deste mandato. E depois de lamentar este tratamento 

discriminat6rio, fez questao de sublinhar que, por muito que possa custar ao Presidente da Junta, o CDS 

esta por ca e por ca continuara. Debruc;:ou-se depois sobre a prometida Carrinha das Reparac;:oes, 

recordando que foi dito em varias reunioes desta Assembleia que o velculo seria adquirido e estaria apto a 

prestar apoio as populac;:oes antes do final do presente mandato, pelo que nao pode aceitar agora mais 

desculpas esfarrapadas. E, a terminar, fez questao de enderec;:ar os parabens ao Presidente da Assembleia 

pela forma independente como orientou os trabalhos deste 6rgao deliberative ao Iongo destes quatro 

a nos, facto que merece a sua ad mirac;:ao. ---------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, em jeito de balanc;:o dos quatro anos deste mandato que agora 

esta prestes a terminar, agradeceu ao publico pela colaborac;:ao prestada a democracia, assistindo e 

participando nas reunioes da Assembleia de Freguesia. Assumiu ter a convicc;:ao de que todos os seus 

colegas deputados deram e fizeram o seu melhor para dignificar este 6rgao deliberativo. Destacou 

igualmente a dedicac;:ao, o empenho e o espfrito de missao e de sacriffcio dos funcionarios e colaboradores 

da Junta nos servic;:os que prestam a favor das nossas comunidades. E elogiou o Executivo da Junta pelo 

trabalho realizado e pela coragem demonstrada durante o exerdcio do seu mandato, apesar de todas as 

vicissitudes. A terminar, depois de pedir que ficasse exarado em ata que o deputado Artur Oliveira chamou 

cobarde ao Presidente da Junta, elogiou o Presidente da Assembleia de Freguesia pela capacidade 

democratica, coragem, frontalidade e tenacidade com que exerceu o seu cargo. ------------------------------------
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- PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta a Deputada Rosa Novo, subscreveu as suas 

preocupa~oes sobre o deficiente servi~o prestado pela empresa responsave l pela limpeza urbana no 

concelho, dando o seu proprio testemunho do que se passa no Centro Hist6rico, a Beira-Rio, onde os 

problemas relacionados com a deficiente recolha de lixo se tern acentuado no perfodo do verao. A este 

prop6sito, afirmou que a Junta ja reuniu diversas vezes com tres tecnicos daquela empresa, coordenadores 

da limpeza nas areas da Beira-Rio, da parte alta da cidade e da zona mais a poente, nao tendo obtido 

porem grandes resultados. E recordou que o que a Camara paga mensalmente aquela empresa e urn 

verdadeiro escandalo, na ordem de urn milhao e cern mil euros, por for~a de urn contrato celebrado ha 

varios anos e que nao pode ser revogado. Relativamente ao roubo das grelhas das condutas de aguas 

pluviais, disse que iria alertar quem de direito para o assunto, declarando a sua concordancia com a 

sugestao da substitui~ao das grelhas por tampas de cimento. Ja no que se refere aos inconvenientes 

gerados pela prova desportiva que tera impedido o padre da Afurada de celebrar missa nesse dia, afirmou 

que a Camara Municipal alertou em devido tempo para os cortes de transito nas vias abrangidas por aquela 

corrida pedestre. No que concerne aos problemas de transportes publico que foram objeto de Mo~ao, 

informou que foi realizada recentemente uma ultima tentativa junto da Camara e da STCP no sentido de, 

enquanto decorrerem as obras na marginal, os autocarros daquela empresa publica e das empresas 

privadas des~am a rua Rei Ramiro, subam a rua Serpa Pinto, passem pela via Rosa Mota e des~am depois a 

rua General Torres em dire~ao ao Porto. E, a terminar, recordou que, no ano 2000, durante o primeiro 

mandata do antigo Presidente da Camara, Luis Filipe Menezes, quando foi interrompido o transito na 

marginal entre a Ponte Luis I e o Largo da Cruz durante ano para a realiza~ao de obras na Beira-Rio, nao 

houve a manifesta~ao de tanta preocupa~ao como agora se verifica.---------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, depois de dizer que 

nao percebe o nervosismo evidenciado na sua interven~ao, afirmou que a ausencia do Presidente da Junta 

nas reunioes da Assembleia de Freguesia e urn direito que lhe assiste, recordando que nao ha nada na Lei 

que impe~a que assim seja. Relativamente a questao do arranjo do teto do salao nobre do edificio da Junta 

em Santa Marinha, disse que nao tern mais nada a acrescentar ao que afirmou no periodo destinado a 

interven~ao do publico. No que concerne aos convites relatives a participa~ao no Passeio da Terceira ldade, 

disse ter conhecimento de que todos os lideres parlamentares foram convidados. Quanto a Carrinha das 

Repara~oes, fez questao de reiterar que existe legisla~ao em vigor desde maio de 2013 que obriga a 

procedimentos que impedem grande celeridade em aquisi~oes a partir de determinado valor. E recordou 

os tres passos a dar antes de concretizar as aquisi~oes: primeiro, tern de haver a verba disponivel 

correspondente; depois, e necessaria cabimentar a despesa; e, por ultimo, e preciso reter a verba ate a 
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efet iva <;a o d a res petiva com p ra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Adeline Araujo, agradeceu os elogios 

feitos ao trabalho do Executive, palavras que sao entendidas como um incentive a prossecu<;ao do plano de 

atividades da Junta com o mesmo vigore empenho. ------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, em exercfcio de direito de resposta, dirigiu-se ao deputado 

Adeline Araujo para dizer que nao tern medo de processes disciplinares, que parece ser a unica maneira 

como o PS sabe defender-se. Dirigiu-se depois ao Presidente da Junta em Exercfcio para dizer que nao esta 

nervoso, mas sim a viver com alma e cora<;ao os problemas, como sempre fez. E, a terminar, af irmou sentir

se muito revoltado por nao ter sido reparado o teto do salao nobre do edificio da Junta em Santa Marinha, 

como foi repetidamente prometido, ap6s as sucessivas acusa<;oes ao anterior executive por tambem o nao 

ter feito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, em exercfcio de direito de resposta, fez saber que integrou o 

movimento de cidadaos que, no ano 2000, protestou veementemente contra o antigo presidente da 

Camara Municipal de Vila Nova de Gaia pela decisao de cortar os transportes publicos na Beira-Rio. E, a 

terminar, afirmou que, para alem de ser uma mulher de causas, compete-lhe, enquanto autarca, defender 

os interesses das pessoas que a elegeram. -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, em exercfcio de direito de resposta, dirigiu-se ao deputado Artur 

Oliveira para dizer que nao falou em processes disciplinares, tendo apenas solicitado que ficasse expresso 

em ata que o Presidente da Junta foi chamado de cobarde, tendo a sua ausencia nesta reuniao da 

A sse m b I e i a s ido e nte n did a como u m a to de co bard i a . ----------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, come<;ou por perguntar se o Executive da Junta nao podia ter 

solicitado autoriza<;ao a esta Assembleia para celebrar um contrato de " leasing" visando a aquisi<;ao do 

veiculo que permitiria cumprir a promessa de inicio de mandata de apoiar as popula<;oes economicamente 

mais debeis com uma Carrinha de Repara<;oes. E, de seguida, afirmou que, sendo verdade que os custos 

inerentes ao contrato celebrado com a empresa responsavel pela limpeza urbana do concelho ascende a 

um milhao e cern mil euros, e o mesmo nao pode ser revogado nem foi objeto de cortes nos servic;os 

prestados, nao percebe entao como os contentores do lixo nao sao lavados como eram no passado. E, a 

concluir, afirmou que o valor pago aquela empresa pode parecer muito alto, mas que sao os municipes que 

0 pagam atraves de uma taxa de residues que e indexada a fatura da agua.------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, depois de lamentar a ausencia do Presidente da Junta nesta ultima 

reuniao da Assembleia de Freguesia, afirmou que quando tomou posse como deputado, no dia 23 de 

outubro de 2013, fe-lo com a firme convic<;ao de que lhe competia defender o povo da Afurada e o legado 
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da antiga Junta dessa freguesia. Mas que nesse mesmo dia pode constatar que estava em marcha um 

ataque a este povo e a sua freguesia, atraves da despropositada alusao as famigeradas dividas da Afurada. 

Sublinhou entao que esse ataque do Presidente da Junta ecoou depois nas vozes dos seus mais fieis 

seguidores, por inumeras vezes e ao Iongo de todo o mandata. E deu como exemplo o facto de ainda hoje o 

Presidente da Junta em Exerdcio se ter referido aos pagamentos em falta a ADSE como uma divida da 

Afurada, no valor de cinquenta e cinco mil euros. E recordou que a Afurada deixou por pagar aquela 

institui~ao quarenta e sete mil euros, concluindo assim que a divida a ADSE ja e tambem desta Uniao de 

Freguesias em mais oito mil euros. E a prop6sito de dfvidas, afirmou que a Uniao de Freguesias tern mais 

situa~oes do passado por regularizar, e nao apenas as que foram mencionadas pelo Presidente da Junta em 

Exercfcio, dando como exemplos a verba de mil e oitocentos euros em divida ao assessor de contabilidade 

que se arrasta desde do anterior mandata, para alem de uma outra que data de 1997, que tern como 

credora uma empresa de transportes de Gaia. De seguida, passou a fazer um balan~o deste mandata 

autarquico, come~ando por dar nota de que esta Uniao de Freguesias teve, em quatro anos, tres 

tesoureiros e tres secretarios distintos, o que deve ser caso unico em todo o pais. Recordou depois que o 

Executivo come~ou com um acordo de governa~ao PS-CDU, que passado um ano terminou, naturalmente 

por culpa do Presidente da Junta, pela sua falta de competencia e de capacidade de lideran~a. E sublinhou 

que enquanto deputado fez sempre o que lhe competia, criticando quando achou devia criticar, dando 

muitas ideias e lutando por elas, mas batendo-se sempre por questoes polfticas e nunca por razoes 

pessoais. De seguida, declarou ter muita pena de nao ter conseguido esclarecer cabalmente a situa~ao 

contratual do assessor jurfdico da Junta de Freguesia, acusando o Presidente do Executivo de ter 

condicionado esse esclarecimento de uma forma que considera vergonhosa, ao exigir a presen~a do 

advogado em atos que s6 deviam ter como intervenientes mernbros dos 6rgaos eleitos da Uniao de 

Freguesias. Afirrnou depois que a a~ao do Executivo foi sobretudo pautada por falta de proximidade, dando 

como exemplo o facto de o seu Presidente s6 se deslocar a Afurada quando ha festa . E deu nota que, como 

consequencia deste afastamento, os habitantes vao diretarnente a Camara quando querem tratar de 

assuntos de interesse para a sua terra, como acabou de demonstrar o Presidente da Junta em Exercfcio, ao 

relatar o caso de tres moradores que passararn por cirna da Junta e foram propor altera~oes do sentido de 

transito em tres arterias da zona envolvente ao Centro Cfvico da Afurada. Acusou depois o Executivo de 

nunca ter tido uma gestao virada para o futuro, limitando-se a pratica de um tipo de gestao corrente e 

desculpando-se invariavelmente das dfvidas herdadas, a exce~ao do excelente trabalho realizado no 

Cemiterio por urn dos vogais que mais criticou a sua lideran~a. Fez tambem questao de elogiar o vogal Jose 

Manuel Cacheira, o autarca mais antigo da Afurada, lamentando a forma como o Presidente da Junta o tern 
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destratado. E, de seguida, disse terminar o seu mandata como membra da Assembleia, fun~ao que nunca 

tinha exercido e ainda par cima na oposi~ao, com a consciencia deter desempenhado um papel proactive, 

de forma livre e completamente independente, ao ponto de ter feito uma rutura com o Partido pelo qual 

foi eleito. E, depois de felicitar o Presidente da Assembleia pela forma como exerceu tambem o seu 

mandata, lamentou um recente despacho do Presidente da Junta, exarado sabre um offcio do Tribunal de 

Contas, tendo como assunto a Auditoria as Contas das Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, 

onde se diz que "as autos foram considerados" . E recordou entao o despacho do Presidente da Junta, 

levado ao conhecimento de todos os autarcas da Uniao de Freguesias- "Muito bern!", que considerou no 

m f n i m 0 po rnog ra fico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu a palavra para questionar a razoabilidade de deixar para o 

proximo Executive que sair das elei~oes autarquicas de 1 de outubro uma despesa de cinquenta e cinco mil 

e u ro s sob re a qua I na o te m qua I que r re span sa b iii dade. --------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, come~ou por afirmar 

que a compra da Carrinha das Repara~oes podia de facto ter sido adquirida atraves da celebra~ao de um 

contrato de "leasing", mas que, na sua qualidade de Tesoureiro, considera que nao seria a melhor solu~ao. 

No que respeita ao contrato celebrado entre o antigo Executive da Camara Municipal e a empresa 

responsavel pela limpeza urbana de Vila Nova Gaia, afirmou que a sua revoga~ao seria muito dispendiosa 

para o m u n i c f pi o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que o 

Executive fez tudo para acelerar o processo de liquida~ao desta dfvida de cinquenta e cinco mil euros, so 

que a ADSE arrastou as negocia~oes ate agora, razao pela qual esta despesa tera de transitar para o 

proximo executive, o que e um procedimento normal em democracia. ------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que este 

sempre se portou, desde do infcio do mandata, como se fosse o deus da Afurada e arredores, tendo o atual 

Executive sido surpreendido na antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada, desde que tomou 

posse, com duas penhoras que ja tinham transitado em julgado, para alem de uma amea~a de corte nas 

verbas do Fundo de Financiamento das Freguesias, a que acresce um atraso de dais meses no pagamento 

dos vencimentos dos funcionarios e dfvidas acumuladas no montante de trezentos e oitenta mil euros. ------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, face ao facto de o Deputado Eduardo Matos se ter 

insurgido com as ultimas afirma~oes do Presidente da Junta em Exercfcio, considerando-as injuriosas e 

eivadas de mentiras, o que originou uma azeda troca de acusa~oes entre ambos, quase a raiar a ofensa, 
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deu por terminado o ponto da ordem de trabalhos em discussao, quando ja se tinha, alias, ultrapassado o 

tempo I ega I mente p revisto para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------

4 . PERfODO 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 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, na analise ao documento em aprecia~ao, que se junta a esta Ata 

como Anexo F- 18.09.2017, come~ou por afirmar que gostava de ver anexada a lnforma~ao Escrita do 

Presidente da Junta uma rela~ao de todas as dfvidas que transitam para futuro e os nomes dos respetivos 

credores. E depois de lamentar a reduzida informa~ao sobre a situa~ao financeira da Junta, disse estranhar 

que, nestes domfnios, seja apenas mencionado que foi celebrado urn acordo do pagamento em falta a 
ADSE, omitindo-se, porem, o total dessa dfvida. Face a esta omissao, e considerando que o Presidente da 

Junta em Exercfcio se referiu a um valor de cinquenta e cinco mil euros, durante o perfodo anterior da 

ordem de trabalhos, e o deputado Eduardo Matos disse que essa dfvida era originalmente de quarenta e 

sete mil euros, perguntou se o diferencial de oito mil euros se deve a faltas de pagamento a ADSE no 

exercfcio do atual mandato ou se isso resulta de juros acumulados. ----------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, come~ou por afirmar que o documento em discussao 

espelha bern o que foi este Executivo ao Iongo de todo o mandato, considerando que o seu Presidente se 

limitou praticamente a gerir as despesas e as receitas correntes da Junta e a participar em festas e 

procissoes. Debru~ou-se depois sobre dois pontos constantes da lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta, 

come~ando pela referenda a renova~ao do Jardim do Morro, que considerou estar muito bonito, com um 

anfiteatro ao ar livre, mas que enferma da falta de equipamentos basicos de apoio aos seus utentes, 

nomeadamente de casas de banho. E afirmou que, aquando da sua inaugura~ao oficial, e noutros eventos 

que se lhe seguiram, a Camara Municipal decidiu colocar a entrada do espa~o quatro casas de banho 

amovfveis que passado pouco tempo fedem a fezes e a urina, informando entretanto que serao ali 

instalados sanitarios mais decentes aquando da realiza~ao da segunda fase da obra, como se aquele tipo de 

apoio nao fosse fundamental e absolutamente prioritario. Ainda sobre o renovado Jardim do Morro, 

criticou o facto do seu lago, que constitui um verdadeiro ex-libris, e o seu respetivo mirante, terem ambos 

ficado esquecidos e abandonados a sua sorte, talvez a espera de serem inaugurados em plena campanha 

eleitoral ap6s trabalhos apressados de recupera~ao . De seguida, focou-se sobre a referenda a pintura de 

um corrimao na lgreja Matriz, que demorou meses a fazer, e que, na sua opiniao, s6 foi feita porque 

entretanto foram realizadas as Festas de Santa Marinha. Ap6s estas notas, afirmou que o Executivo da 

Junta nao fez nada que mere~a destaque, tendo sido apenas tertii em acusa~oes aos executivos que o 
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antecederam. E recordou que o Presidente da Junta, quando o atual Executivo entrou em fun~oes, olhou 

para o teto do salao nobre do ediffcio-sede, em Santa Marinha, e disse que o anterior executivo devia ter 

vergonha porter arranjado o buraco que Ia estava, s6 que- sublinhou- o buraco ainda Ia esta, a pedir que 

o a rra n j em . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu a palavra para afirmar que a referenda a realiza~ao da Red 

Bull Air Race na lnforma~ao Escrita do Presidente lhe parece urn pouco abusiva e urn ato de gabarolice, 

uma vez que aquela prova foi uma realiza~ao conjunta das camaras municipais do Porto e de Gaia e nada 

teve aver com a Junta de Freguesia . ----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, usou da palavra para felicitar o Executivo da Junta de Freguesia 

pelo trabalho realizado no trimestre em analise, sublinhando os Jogos Juvenis de Gaia, as Festas de Sao 

Pedro da Afurada, a inaugura~ao do Mercado da Afurada, as Festas do Nosso Senhor dos Aflitos e de Santa 

Barbara de Coimbroes, bern como a renova~ao do Jardim do Morro, entre os muito eventos constantes da 

Inform a~a o Esc rita do Preside nte. ------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta ao Deputado Amflcar Araujo, confirmou que a 

diferen~a de oito mil euros existente entre o valor da dfvida a ADSE herdada do passado e o montante 

agora em falta aquela institui~ao resulta de juros acumulados. ----------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Alexandre Valente Silva, come~ou 

por afirmar que a questao da falta de casas de banho no renovado Jardim do Morro foi levantada desde 

logo pela Junta de Freguesia, ainda antes da sua inaugura~ao, sendo natural que Camara Municipal resolva 

esse problema durante a segunda fase das obras aprazadas para o espa~o. E, a terminar, afirmou que o 

corrimao existente junto a lgreja Matriz s6 foi pintado perto do infcio das Festas de Santa Marinha porque 

foi derrubado algum tempo antes por urn camiao e foi necessaria esperar pe la recupera~ao da parte 

d a n i fica d a . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, esclareceu que a Junta 

de Freguesia prestou colabora~ao efetiva a mais recente realiza~ao da Red Bull Air Race, tendo sido da sua 

responsabilidade a limpeza e apoio logfstico no Porto de Pesca da Afurada, onde se montou uma antena de 

tra n sm is sao d a que I a prova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, fez questao de 

sub linhar que as iniciativas referidas no documento em aprecia~ao representam apenas uma breve sfntese 

do muito que foi realizado no trimestre a que se reporta, sendo a sua elabora~ao uma responsabilidade 

exclusiva do Presidente da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA agradeceu as generosas palavras elogiosas que lhe foram dirigidas, 

estendendo-as ao 12. Secretario Augusto Soares, sublinhando a dedicac;:ao e o empenho que este colocou 

no desempenho das suas func;:oes durante todo o mandado. De seguida, disse ter absoluta consciencia de 

ter cometido alguns erros, devido a sua inexperiencia e pelos quais nao pode deixar de se penalizar, 

embora tenha a plena convicc;:ao deter cumprido esta sua tao grata missao sempre com verdade, isenc;:ao e 

i m pa rei a I ida de. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e quatro horas e quinze 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 como Anexo G - 18.09.2017 a presente ata, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE), que, 

depois de colocada a apreciac;:ao de todos os deputados, atraves de correio eletr6nico, no dia ~ de 

setembro de 2017, foi por estes v'AL(I)A\JA porDA\otJ~ (3 .AtO.SIW~} , pela mesma 
.._ r I 

via (conforme atestam os documentos que constituem o Anexo H -18.09.2017), e devidamente arquivada. 

0 PRES I DENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

&(;a~~b 
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 
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