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SESSAO ORDINARIA 

14/12/2017 

- Aos catorze dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e 
uma horas e quinze minutos, reuniu em Sessao Ordinaria a Assembleia de Freguesia da 
Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no salao nobre do 
edificio sede da Junta de Freguesia, na Rua Candido dos Reis, 545, Santa Marinha, 
presidida por Mario Jorge Rodrigues Santos, secretariado por Sonia Cristina Roseira e 
Cunha e Carla Jesus Pinto Sousa, respetivamente 1 .a e 2.0 Secretaria. ------------------------------

Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS) - Mario Jorge Rodrigues Santos, Sonia 
Cristina Roseira e Cunha, Carla Jesus Pinto Sousa, Armando Candido Pereira Lopes, 
Armando Alves Almeida, Ricardo Angelo da Silva Monteiro, Helena de Jesus Amaral, 
Francisco Jose de Barros Fonseca, Joaquim de Sousa Rocha, Maria Estrela Moreira 
Mesquita e Leandro Jorge Rocha Pinto; (do PSD) - Alberto Amilcar Moreira de Araujo, 
Anabela de Almeida Carri<;o e Andre Sousa Santos; (do CDS/PP) - Rui Pedro Rocha 
Ferreira; (do MISMA)- Jose Ferreira da Costa e Eunice Adelia Santos Melo Peixoto; (do 
CDU) -Olga Maria Cardoso Dias; (do BE)- Claudia Sofia Alves Braga. -----------------------------

- Do Executivo do Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo de 
Jesus Lopes; Tesoureiro: Mario Vicente Sousa Silva Reis; e os Vogais: Laura da Concei<;ao 
Silva Gomes, Agostinho da Silva Viana, Antonio Miguel Campos Coelho e Adelino Jose 
Moreira de Araujo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registaram-se as seguintes substitui~oes: a Deputada Margarida Maria Gomes Ferreira, 
do PS, apresentou pedido de substitui<;ao, dando Iugar ao Deputado Leandro Jorge 
Rocha Pinto; a Deputada Maria de Assun<;ao dos Santos Carvalho, do CDS/PP, 
apresentou pedido de substitui<;ao, dando Iugar ao eleito Rui Pedro da Rocha Ferreira e 
o Deputado Joaquim de Magalhaes Leite, do MISMA apresentou pedido de substitui<;ao, 
dando Iugar ao eleito Jose Ferreira da Costa. ---------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, deu posse aos Deputados Rui Pedro Rocha Ferreira 
(CDS/PP); Jose Ferreira da Costa (MISMA) e Ricardo Angelo da Silva Monteiro (PS).-----------

· 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, e registou a presen<;a do 
Grupo Folclorico de Tradi<;oes do Baixo Douro de Santa Marinha, que p resenteou a 
Assembleia de Freguesia e o Executivo com cantares de Boas Festas. Seguidamente o 
Presidente da Junta e o Presidente da Assembleia saudaram o Grupo Folclorico de 
Tradi<;oes do Baixo Douro, agradecendo a presen<;a e o seu trajeto a nivel cultural 
contribuindo desta forma para a dignifica<;ao do espa<;o cultural na Uniao de Freguesias. 
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De seguida o Presidente do Assembleia deu infcio a ORDEM DE TABALHOS. ----------------------

l . INTERVENCAO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA comec:;:ou por conceder o uso do palavra aos cidadaos 
inscritos para intervir neste ponto do Ordem dos Trabalhos. --------------------------------------------
- 0 CIDADAO LUIZ GONZAGA MAGALHAES apresentou uma pergunta ao executivo do 
Junta de Freguesia referente a Quinta dos (tres) Castelos, comec:;:ando por descrever a 
sua imponencia arquitectonica e beleza dos seus jardins. Aludiu que a mesma se 
encontra ao abandono e em estado de degradac:;:ao, e que destruir o patrimonio e 
destruir a memoria e a cultura, o maior legado e riqueza de um povo. Desconhecendo 
projetos de futuro para o referido espac:;:o, sugeriu que o mesmo integrasse um roteiro 
verde, conectado com espac:;:os j6 existentes ou a criar, ou que por conseguinte, 
aproveita-lo para outro tipo de projetos, como por exemplo artes de representac:;:ao e ou 
performativas. Por fim solicitou esclarecimento ao executivo do junta relativo a que tipos 
de projetos estao previstos para aquele local e sobretudo que empenho e diligemcias 
tern promovido com vista a preservac:;:ao do sua memoria historica e do integrac:;:ao num 
patrimonio historico e cultural, renovado e readaptado. -------------------------------------------------

- 0 CIDADAO CASIMIRO JOAO SIMOES CORREIA, solicitou um esclarecimento ao 
executivo do Junta de Freguesia relativamente a um rumor que lhe ter6 chegado aos 
ouvidos, sendo que a Rua Professor Urbano de Moura, atualmente de sentido unico, ir6 
passar a ter dois sentidos, no troc:;:o desde a escola ate ao IC 23. Explicou que a ser 
verda de, esta situac:;:ao sera prejudicial aos moradores, visto j6 agora, sendo a mesma via 
de sentido unico, nao se consegue Iugar para estacionar, especialmente no altura do 
entrada e safda dos alunos do escola. Citou que e de lamentar, a inexistencia de 
policiamento no zona escolar, pelo menos no altura do termino das atividades letivas, 
uma vez que sao cometidas varias infrac:;:oes causando d iversos constrangimentos no 
tr6fego. Questionou o executivo quanto ao conhecimento do veracidade deste facto, e 
sendo verdade, se haver6 possibilidade de interferir de forma a impedir q ue a referida 
rua nao passe a ter dois sentidos naquele pequeno troc:;:o de aproximadamente 50 
metros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO ANTONIO DOS SANTOS PAIVA, iniciou por citar que alguem teve a ideia de 
retirar os transportes publicos no Rua Rei Ramiro e que pretendem tambem retirar um 
passeio no mesma rua, para construir um stand de automoveis. Referiu ainda, que e um 
massacre o que estao a fazer aos idosos, crianc:;:as e turistas, sem nenhuma justificac:;:ao 
credfvel que condiga com a realidade dos factos. Mencionou que j6 tentou expor esta 
situac:;:ao a diversas entidades como por exemplo no Assembleia do Camara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, sem resultado. Passou a ler algumas notfcias do imprensa sobre a 
referida materia, dodos pelo Senhor Presidente do Camara Municipal a imprensa, 
apelidando o mesmo de "mentiroso", onde consta que seria assegurado, em beneffcio 
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dos moradores e comerciantes, a passagem dos transportes publicos, durante todo o 
processo de requalifica<;ao de espa<;o publico, afirmando que as justifica<;oes 
apresentadas nao combinam com a realidade. ------------------------------------------------------------

· 0 CIDADAO ABfLIO GUIMARAES, principiou por agradecer ao executive da Junta de 
Freguesia a colabora<;ao com a comunidade da beira-rio ao ceder o espa<;o "Ze da 
Micha" para realiza<;ao de convfvios da referida comunidade. Agradeceu ao Sr. 
Joaquim Leite pelo donative oferecido para concretiza<;ao de um jogo realizado na 
comunidade beira-rio. Referiu a existencia de uma associa<;ao "semiclandestina" a 
"Combrio" que foi criada ha cerca de quatro anos e que procura um Iugar onde possa 
realizar as sues atividades e promover o convfvio da comunidade da beira-rio. Lan<;:ou 
um apelo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o qual tambem ja o tinha feito ao 
Senhor Presidente da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, apresentando um 
projecto de cariz desportivo, cultural, social e hist6rico, com pessoas capazes e 
responsaveis que ficassem a gerir o espa<;o "Ze da Micha" e promovessem a hist6ria 
desta localidade que nao passaria apenas pela hist6ria do Vinho do Porto, mas tambem 
por toda a hist6ria dos barqueiros que moravam na beira-rio e que ficaram esquecidos. 
Lan<;ou um desafio ao Presidente da Junta, para dar uma oportunidade a esta 
comunidade, com o objetivo de demostrarem aquilo que sao capazes de promover e 
d i n a mizar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Luiz Gonzaga Magalhoes, afirmou que 
esta questao e uma questao que o persegue, mas tambem uma questao herdada, tanto 
do Municipio bem como do Junta de Freguesia. Afirmou que o anterior executive antes 
de 2013 colocou aquele espm;o da Quinta dos Castelo e outros, como por exemplo o 
Parque de Campismo da Madalena, num fundo imobiliario, o que acontece agora e que 
a Camara tera de alcan<;:ar algum equilfbrio financeiro para tomar todas as posi<;:oes que 
considerar convenientes e ajustadas aquele espa<;o. Disse ter conhecimento do interesse 
da Camara Municipal, bern como da Junta de Freguesia de resolver aquele espa<;o, que 
podera num futuro proximo ter outro uso, como era expectativa no inicio da candidature 
do mandato anterior do Senhor Presidente, criar a li um espa<;:o de lazer intergeracional, 
fazendo saber que e ainda este o ensejo desta Junta de Freguesia. Declarou que o 
Presidente da Camara a breve trecho tomara uma posi<;:ao relative aquele espa<;:o, 
tendo uma expectativa elevada de que esta posi<;ao posse ir de encontro com a 
expectativa do concidadao Lufs Magalhaes e que o Executivo da Junta de Freguesia 
tudo far6 ao seu alcance nesse sentido. Referiu que foi no ano de 201 1 durante o 
mandato do Dr. Lufs Filipe Menezes que aquele espa<;:o foi colocado num fundo 
imobiliario. A junta de Freguesia, por razoes 6bvias ainda nao teve oportunidade de 
discutir esta situa<;ao com o Senhor Presidente da Camara Municipal e respetivo 
executivo, mas f6-lo-6 no infcio de 2018. ------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta ao cidadao Casimiro Joao Simoes Correia, referiu 
que e uma questao importante e que estao em sintonia, indicou ainda q ue o anterior 
executivo em 2016, relativa a mesma situa<;ao, pelo mesmo proposito, deu parecer 
desfavor6vel. Aludiu que a Camara Municipal voltou a enviar offcio relativo este assunto 
no infcio deste mandato, pelo que o mesmo sera exposto em reuniao de Junta , sendo 
que provavelmente 0 posicionamento sera id€mtico ao anterior, qualq uer das formas, 
mostrou que o parecer nao e vinculativo. Afirmou que o mesmo individualmente tem a 
posi<;ao de que aquele tro<;o se mantenha como est6, e debater-se-a nesse sentido, mas 
nao p retende c riar falsas expectativas, uma vez que o Presidente do Camara Municipal 
podera nao levar em conta o parecer do Junta de Freguesia. ----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta ao cidadao Antonio dos Santos Paiva, referiu que 
ja por altura de pre campanha eleitoral o Senhor Presidente do Ca mara Municipal foi 
in terpelado por um conjunto de cidadaos que lhe colocaram esta questao, ao qual o 
mesmo respondeu, que em sumo tera a ver com a 2° fase das obras de requalifica<;ao, 
que terminarao em fins de fevereiro e que e tambem uma exigencia desta Junta de 
Freguesia que os transportes publicos sejam retomados nessa altura. Relativamente ao 
facto deter apelidado o Senhor Presidente do Camara Municipal de "mentiroso", sugeriu 
que o mesmo o fizesse em sede propria nomeadamente numa futuro Assembleia 
Municipal, onde o mesmo lhe podera responder de acordo com o que considerar 
o portu no. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta ao cidadao AbHio Guimaraes, afirmou q ue e 
legftimo e concorda com esta ambi<;ao, e que o Senhor Presidente do Camara 
Municipal lhe transmitiu a existencia de um projeto do "Combrio" que tem a ver com a 
inten<;ao de conseguirem uma instala<;ao propria para a associa<;ao, contudo afirmou 
que a resposta esperada tera de vir por parte do Camara Municipal. Afian<;ou 
concretamente que a Junta de Freguesia detem um projeto objetivo para o espa<;o "Ze 
do Micha", que oportunamente darao conhecimento publico sobre as requalifica<;oes e 
valencias que contam que brevemente possam vir a fazer parte daquele espa<;o, onde 
tudo farao para que se mantenha um espa<;o de cultura e recreio. Anunciou pretender 
manter a sede do Grupo Folclorico de Tradi<;oes do Baixo Douro, c riar uma loja solidaria, 
manter o posto de enfermagem e abrir um balcao dos en. Podera haver alguma 
incompatibilidade de interesses, contudo mostrou-se disponfvel para o dialogo nao s6 
com a Associa<;ao em conjunto com a Camara Municipal de forma a promover o 
in t ere sse d a pop u I a<; a o d a be ira-rio. ----------------------------------------------------------------------------

2 . PERfODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

2 . 1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA. 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de 
Freguesia, que se junta a presente A ta: -------------------------------------------------------------------------
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Correspondencia Recebida 

Correspondencia Expedida 

2.2. OUTROS ASSUNTOS. conforme o n° 1 do art0
. 24° do Regimento 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, alertou o deputado Jose Ferreira do Costa do sua falha. 
perante a Lei, o Regimento, bem como. do Presidente do Assembleia de Freguesia 
quand o este lhe disse que nao tinha de juror que cumpria fielmente as fun<;:oes que lhe 
sao atribufdas porque nao representava nenhum poder politico mas sim um movimento 
de ci dada os. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE FERREIRA DACOSTA, solicitou direito de resposta explicando que teve 
essa expressao porque no seu entender tem de ser fiel a si proprio e ao movimento que 
representa . pelo que ir6 respeitar e fazer respeitar o Regimento. Expressou que nao faltou 
ao respeito a ninguem e que a penas pretende cumprir e fazer cumprir o Regimento. 
durante estes quatro anos de mandata conforme est6 ou com a lgumas altera<;:oes j6 

propostas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, iniciou por cumprimentar todos os p resentes e dirigiu o 
seu manifesto de desagrado ao Senhor Presidente do Junta aquando do Ato de 
lnstala<;:ao. porter marcado lugares para todos os vereadores menos para o Vereador 
Dr. Cancela Moura. Em segundo Iugar pronunciou-se sobre a Quinta dos Castelos, pelo 
facto de ter sido entregue a um fundo imobili6rio como garantia de uma dfvida do 
Municipio, contudo continua a ser propriedade do Municipio e como tal deveria ser 
cuidada, a lertando para a necessidade de cortar a vegeta<;:ao e erradicar os ratos. Por 
ultimo falou sobre o estacionamento do Serra do Pilar, onde existem moradores que 
pagam a Camara Municipal pelo estacionamento. mas como os lugares estao 
ocupados por terceiros nao podem ali estacionar, indagou o Senhor Presidente do Junta 
se tinha conhecimento desta situa<;:ao e solicitou uma possfvel resolu<;:ao. -----------------------

- A DEPUTADA OLGA DIAS, do CDU. apresentou a considera<;:ao do plen6rio as seguintes 
pro post as : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo C- VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO APROVADO POR 

14. 12.2017 DO CIDADAO FERNANDO MANUEL UNANIMIDADE 

FERREIRA MOREIRA. DESTACADO 

MILITANTE COMUNISTA. 
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PROPOSTA 

A POlO A 
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DE RECOMENDA<;AO: 

ATIVIDADE DOS 

PESCADORES DA AFURADA. 

APROVADO POR 

UNANIMIDADE 

Prosseguiu, manifestando o desagrado pela agregac;ao das duos Freguesias, j6 

manifestado no percurso do mandate anterior, feita de maneira antidemocr6tica e sem 

consultor as respetivas popula<;6es, atropelando a sua vontade e ignorando a identidade 

e as caracterfsticas desta duos Freguesias tao distintas. Tendo em conta que, a ultima 

mo<;ao sobre a reposi<;ao das Freguesias apresentada pela CDU, no ultimo mandate, foi 

aprovada por este 6rgao aut6rquico, reafirmou que a CDU continuar6 a intervir e a exigir 

a reposi<;ao das mesmas, apelando tambem que a Assembleia de Freguesia cumpra 

dentro das suas competencias, as delibera<;6es tomadas no anterior mandate. 

Relativamente a reposic;ao dos transportes, mencionou que e necess6rio cumprir com 

uma postura mais interventiva no sentido de resolu<;ao dos problemas dos fregueses de 

Santa Marinha e Sao Pedro do Afurada. Recordou as muitas mo<;6es apresentadas no 

mandate anterior e o disposto no Plano e Or<;amento de 2017, onde a Junta se 

comprometeu em criar um conselho das colectividades, envolvendo estas mesmas no 

pr og ram a d esse set or.---------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA CLAUDIA BRAGA, do BE, apresentou a considera<;ao do plen6rio a seguinte 
propos t a : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo E- PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO - APROVADO POR MAIORIA 

14.12.2017 CANTINAS ESCOLARES Votos favoraveis: 8 votos (PSD-3, 

MISMA-2, PS-1, BE-1 , CDU-1) 

Abstenc;oes: 11 votos (PS-1 0, CDS-

1) 

- Continuou por transmitir que o Bloco de Esquerda tem conhecimento do 
estacionamento abusive na Serra do Pilar e que os moradores estao a ser bastante 
prejudicados nesse sentido. Tem conhecimento que os moradores pagam a Camara 
Municipal vinte e tres euros por carro e que s6 e permitido o pagamento de apenas um 
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carro por morada, indicando o exemplo de Oeiras em que o pagamento e de cerca de 
seis euros de dois em dois anos. Os moradores sao severamente prejudicados pois nao 
tem estacionamento porque pessoas que voo de metro para os seus empregos deixam 
abusivamente ali os seus vefculos estacionados. Esta zona deveria ser fiscalizada pela 
empresa que gere o teleferico e neste momento isso nao est6 a ser efetuado. Assim 
sendo, os moradores pretendem que no futuro esta fiscaliza~ao seja efectuada, de 
forma a garantir o estacionamento dos seus vefculos. Alertou ainda para o problema do 
cartoo de estacionamento estar afeto a uma Rua e nao a uma zona. ---------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE FERREIRA DACOSTA, iniciou por transmitir que j6 no mandato anterior 
no Plano de Atividades e Or~amento comportava obras de conserva~ao e reabilita~ao 
do ediffcio sede da Junta de Freguesia, em Santa Marinha, objecto de crftica desse 
executive em rela~ao ao anterior e que durante quatro anos de mandato nada foi feito. 
Solicitou que fosse disponibilizado a todos os deputados, em suporte de papel, os 
documentos onde constam os pelouros atribufdos e meios tempos atribufdos aos 
e le men t os des t e exec u t iv o. ------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, em resposta ao deputado Jose Ferreira da Costa, disse 
que os despachos com os tempos e pelouros atribufdos aos elementos do Executive, 
foram entregues pelo Senhor Presidente da Junta a Assembleia de Freguesia, mas por 
lapso, ainda nao foi dado conhecimento dos mesmos aos deputados da Assembleia de 
F reg u es i a . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-A DEPUTADA HELENA AMARAL, do PS, apresentou a considera~ao do plen6rio a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo F- VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO APROVADO POR 

14.12.2017 DA IRMA DO DEPUTADO FRANCISCO UNANIMIDADE 

BARROS FONSECA 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amflcar Araujo, iniciou por 
cumprimentar e felicitar o lfder do Grupo Parlamentar do PSD, Senhor Amflcar Araujo, 
dizendo que era um prazer te-lo novamente como deputado nesta Assembleia de 
Freguesia, sendo este, uma pessoa pela qual tem elevada considera~ao embora na 
polftica existam algumas divergencies que os afastam. Explicou que o mesmo se passa 
com o Senhor Vereador Dr. Cancela Moura, que apesar de divergencias politicos e uma 
pessoa com quem criou alguns la~os de amizade no passado e que por isso mesmo nao 
fa ria nenhum sentido, no A to de lnstala~ao, ter feito qualquer tipo de discrimina~ao com 
o referido vereador, tendo este inclusive, sido convidado pessoalmente por um membro 
do executive para se sentar no Iugar que lhe era destinado, ao que o mesmo recusou. 
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Relativamente a interven<;ao alusiva a Quinta dos Castelos, concorda com o Deputado 
Amilcar Araujo, uma vez que a mesma foi entregue como fundo imobili6rio e de 
momento nao e da responsabilidade da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, nem 
da Junta da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. Ainda em 
rela<;ao ao estacionamento na Serra do Pilar, informou que e uma situa<;ao similar, uma 
vez que no mandato do Dr. Filipe Meneses o mesmo entendeu entregar a conce<;ao do 
estacionamento a Parquegil - Planeamento e Gestao de Estacionamento, S.A., e que 
neste momento h6 prazos dos contratos efectuados a ser cumpridos. Transmitiu que j6 
houve uma tentativa do Senhor Presidente da Camara Municipal de negocia<;ao com a 
entidade concession6ria do estacionamento, a fim de resolver este problema justfssimo 
dos moradores, a qual nao produziu efeitos. Afirmou que de momento a solu<;ao e uma 
fiscaliza<;ao por parte da empresa Parquegil, que tambem dever6 cumprir o seu papel, e 
fiscalizar a zona, ou entao atraves da Policia de Seguran<;a Publica, uma vez que de 
momento a empresa concession6ria do estacionamento nao se encontra predisposta 
para u m a a It era<; a o contra tua I.---------------------------------------------------------------------------- ------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta a Deputada Olga Dias, disse que relativamente ao 
voto de pesar pelo falecimento do cidadao Fernando Manuel Ferreira Moreira, 
destacado militante comunista, o Senhor Presidente da Junta associou-se ao Voto, 
dizendo que foi uma pessoa com quem partilhou alguns momentos, e por quem tinha 
elevada estima e considera<;ao. Prosseguiu, respondendo a questao da desagrega<;ao, 
dizendo que nao se ir6 pronunciar porque e um tema que est6 em discussao na 
Assembleia Municipal, onde existe um grupo de trabalho constitufdo para discutir e 
cumprir todas as formalidades, mas caber6 a Assembleia da Republica a 
responsabilidade de reposi<;ao ou nao das freguesias. Real<;ou o esfor<;o e postura 
interventiva desta autarquia e o empenhamento do Senhor Presidente da Camara 
Municipal em promover significativas altera<;6es nos transportes publicos do Concelho, 
de forma a irem em conformidade das necessidades prementes da mobilidade dos 
munfcipes, tendo a Junta de Freguesia uma expectative elevada de que haja 
repercussoes nesse sentido. Em referenda ao Conselho das Colectividades, transmitiu 
que o Plano de Atividade e Or<;amento deste ano, j6 responde em parte a esta 
expectative e ambi<;ao, e que o trajeto est6 a ser tra<;ado no sentido da 
regulamenta<;ao dos apoios e parcerias constituindo esse conselho. Relativamente a 
proposta de recomenda<;ao para apoio a atividade dos pescadores da Afurada, a 
mesma foi tambem discutida e votada na Assembleia Municipal, esclareceu ainda que o 
Senhor Presidente da Camara Municipal esclareceu os deputados, dizendo que j6 foi no 
infcio do anterior mandato que a requalifica<;ao e regulamenta<;ao dos a prestos teve 
infcio, a qual ainda decorre, e que a Junta de Freguesia espera que a mesma venha de 
encontro com as necessidades e expectativas dos pescadores. lnformou ainda, que tem 
inten<;ao de propor o agendamento de uma reuniao com os pescadores de forma a 
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poder discutir os problemas apresentados e que posteriormente dar6 conhecimento da 
me s m a a os sen hor e s de put ados.-----------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta a Deputada Claudia Braga disse que se reve 
totalmente na proposta que apresentou e que julga ser esta tambem a posi<;ao do 
executivo da Junta de Freguesia, mas que tambem esta, nao e uma competencia da 
Junta de Freguesia. lnformou que tem conhecimento do empenhamento da Camara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, em resolver e minorar todos esses constrangimentos, 
contudo, ter6 o cuidado de comunicar a preocupa<;ao da senhora deputada ao 
M u n i c i pi o . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta ao Deputado Jose Costa respondeu que e verdade 
que o teto do ediffcio sede ainda continua por arranjar, mas que, o Executivo da Junta 
enveredar6 esfor<;os para que o mesmo seja efetuado o mais b reve possfvel. Ainda nao 
aconteceu porque a prioridade foi pagar as dfvidas deixadas pelo anterior executivo, 
obter algum equilfbrio financeiro e logo que possfvel efectuar as obras de beneficia<;ao. 
Lamentou que o anterior executivo da entao Junta de Freguesia de Santa Marinha, que 
tinha uma boa situa<;ao financeira, nao o tivesse feito em tempo oportuno, contudo est6 
convicto que o ano 2018 traga resposta nesse sentido. Ainda em rela<;ao aos despachos 
onde constam os pelouros atribufdos e meios tempos atribufdos aos elementos deste 
novo executivo, confirmou que os mesmos foram disponibilizados ao Presidente da 
Assembleia de Freguesia em tempo oportuno, contudo ainda refor<;ou que, em termos 
legais esta Junta de Freguesia ainda poderia atribuir dois tempos inteiros ou entao quatro 
meios tempos, mas atendendo a situa<;ao financeira, optou pelo mfnimo e indispens6vel. 
- 0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta a Deputada Helena AmaraL em rela<;ao ao Voto 
de Pesar pelo falecimento da irma do Deputado Francisco Barros Fonseca, apresentado 
por esta Deputada, disse que concordava e se associava ao mesmo, bem como todo o 
Exec u t i v o . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, em resposta ao Senhor Presidente do Junta de Freguesia, 

refutou-o no sentido de esclarecer que a queda do teto em questao do salao nobre do 
ediffc io sede da Junta de Freguesia, ter6 cafdo dois ou tres meses antes da tomada de 
posse do novo exec uti v o. ---------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, em resposta ao Senhor Presidente do Junta de 

Freguesia, contestou-o dizendo que o estacionamento na Serra do Pilar nao e uma 
concessao da Parquegil, ate porque esta empresa e bem fiscalizada, mas sim concessao 
da empresa que gere o teleferico e que independentemente dos contratos do passado, 
os moradores pagam a Camara Municipal e que esta j6 deveria ter tomado alguma 
providencia em resolver este problema. Nao entende o porque, de na presente data, a 
Camara Municipal proibir o estacionamento na Rua Ernesto Silva, que tipo de contrato 
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ter6 feito com a empresa concession6ria, uma vez que faz parte do passado e de 
man datos ant eri ores.----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amflcar Araujo, transmitiu que 
concorda com a sua observa<;ao e que elevar6 o mesmo a considera<;ao do Municipio. 
Respondeu ao Deputado Jose Costa que ninguem anda enganado, apenas e uma 
questao de op<;ao, e que de facto a prioridade no mandato anterior centrou-se nas 
pessoas, percebe que o buraco no teto o preocupe, mas que est6 a a ltura de tomar 
providencias para resolu<;ao do mesmo, asseverou que o PSD deixou um legado nefasto. 
Pediu que deixasse desse tipo de discurso paroquiano e que respeitasse os afuradenses e 
santa marin hen ses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, em resposta ao Presidente do Junta de Freguesia, disse que 
ainda bem que o mesmo confirmou que a divida foi deixada pelo PSD da Afurada.---------

3. PERfODO DA ORDEM DO DIA 

3.1 . Aprecia~ao e Vota~ao do Plano de Atividades, Or~amento e Mapa do Pessoal 
para 2018 e Plano Plurianual de lnvestimentos do Unioo de Freguesias, que inclui as 
segulntes Propostas: Autoriza~oo para a delega~oo de competencias do Municipio na 
Junta, Autoriza~oo para a Junta estabelecer formas de coopera~ao com entidades 
publicas e privadas e Autoriza~oo previa para compromissos plurianuais.-------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, pediu autoriza<;ao para apresentar o documento que se junta 
a est a A ta como Anexo G - 14.12.2017, on de fez uma apresenta<;ao dos documentos a 
analisar, debater e eventualmente aprovar. -----------------------------------------------------------------
-- 0 DEPUTADO ANDRE SANTOS, solicitou esclarecimento sobre o ponto 3 da p6gina 10 no 
Plano de Atividades, onde menciona a implementa<;ao de um te lealarme para 
assistencia a pessoas da terceira idade, inquirindo sobre em que atividade de quotidiano 
est6 previsto ser aplicado este telealarme. Relativamente ao mapa do pessoal onde 
refere posto de enfermagem e terapias, referenda postos a criar um, mais a frente 
menciona enfermeiro, solicitou esclarecimento sobre se sera um posto de enfermagem a 
c ria r o u u m I u gar par a u m en fe rm ei r o. ----------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do MISMA. apresentou uma proposta. onde propos que os 
documentos apresentados em Assembleia de Freguesia fossem apreciados e d iscutidos 
em conjunto e votados em separado. Relativamente ao Plano de Atividades e 
Or<;amento de 2018, referiu que comparou o mesmo com o do a no anterior e concluiu 
que o do ano transacto era um plano de promessas eleitorais e que o de 2018 e mais 
realista. Salientou a falta de men<;ao de proposta tais como: um tecnico superior para a 
"Brigada de Rua"; um enfermeiro para gerir os postos de enfermagem; a atribui<;ao de 

1 Pagina - 18 - I 

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

QUADRIENIO 2017 /2021 



:f=':,~ (~~ 
as!.l?mbleia de freguesia 

santamatinha 
saopedroafurada 

um premio ao melhor aluno do quarto ano de escolaridade, um concurso de fotografia; 
o roteiro Rei Ramiro; o conselho consultive das coletividades; diminuir o valor cobrado de 
aluguer dos aprestos do Afurada e a carrinha de pequenas repara~oes para apoio ao 
munfcipe. Tudo isto deixou de ser prioridade. No entanto, continuam proposta de h6 4 
anos. Mencionou ao aumento de despesas com o pessoal no valor de cerca de 44 mil 
euros em rela~ao a 2017, lamentou a promessa de refor~ar o valor para o fundo de 
emergencia social, passou de cerca de 40 mil euros em 201 7 para somente 15 mil euros 
em 2018, sendo uma diferen~a de 25 mil euros, questionou se teriam deixado de existir 
families carenciadas nos freguesias. No rubrica Titulares de 6rgaos Aut6rquicos, reparou 
que teve um aumento de 13.600 euros mas neste momento j6 sabe o porque. Verificou 
com agrado que se vai regularizar de forma faseada, 1 .000 euros por mes, a divide com 
a ADSE cujo valor e de cerca de 60.000 euros. Diz ter visto com agrado que os processes 
judiciais e extra judiciais diminufram em 20.000 euros sendo um sinal que as finan~as estao 
a ficar regularizadas o que dever6 originar mais apoio aos fregueses desta Uniao de 
Freguesias. Questionou quanto ao inflacionamento do receita, considerando-a 
exagerada e referenciando alguns exemplos, sendo esses valores muito diffceis de 
alcan~ar. Solicitou que fosse esclarecido do proveniencia de oitenta mil e cem euros do 
administra~ao centra l, rubrica 1 0.03, receitas de capital.-------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARMANDO ALMEIDA, do PS, mencionou que a sua interven~ao reflectir-se-
6 mais no juventude, considerando de elevada importancia o apoio que Junta de 
Freguesia tem dado e ir6 continuer a dar as institui~oes de ensino. Considerou de grande 
importancia as atividades direccionadas ao setor do juventude, que constam do Plano 
de Atividades, sendo que as mesmas contribufram para o papel que estes 
desempenharao no futuro do nossa sociedade. 0 Conselho do Juventude e uma mais 
valia de futuro, no sentido em que o jovens poderao assumir responsabilidades e tomar 
um rumo no futuro e onde poderoo transmitir as suas dificuldades e os seus sonhos. A 
interac~ao com o gabinete de inser~ao profissional e considerada um passo importante 
uma vez que o desemprego e um flagelo atual e que deve continuar a ser combatido, 
no sentido de proporcionar um melhor futuro aos jovens (Anexo H -14.12.2017} .--------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Andre Santos, esclareceu que o 
telealarme e dispositive fixo que ter6 uma liga~ao a uma for~a de seguran~a e que 
permitir6 uma melhor comodidade destas pessoas que estoo mais expostas a diversos 
perigos no seu quotidiano. Em rela~ao ao mapa de pessoal, referiu que se trata do 
cria~ao de um posto de trabalho para um enfermeiro. ------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, transmitiu que lhe 
agrada que tenha percebido que o Plano de Atividades e Or~amento 2018 e ainda mais 
realista do que os documentos apresentados anteriormente. Referiu a inda, que de 
nenhuma forma colocou de parte a forma~ao do conselho das coletividades, apenas 
noo sabe ainda dizer se nascer6 no ano de 2018. lndicando que sao prop6sitos que 

1 Pagina- 19 - 1 

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

QUADRI ENIO 2017 I 2021 



.:=~A '{~-- ·~ 
a1sembleia de freguesia 

santamatinha 
saoped roaturada 

estao contemplados no Plano de Atividades e Orc;amento, mas alguns deles transitarao 
para anos seguintes, no que diz respeito ao que nao est6 contemplado deu origem a 
outras iniciativas. A carrinha de reparac;oes foi uma aposta do mandata anterior e sera 
implementada, logo que se atinja equilfbrio econ6mico. Relativamente as despesas com 
o pessoal, e natural que exista um acrescimo, porque vai haver a integrac;ao dos 
prec6rios e progressoes na carreira, pelo que os encargos com o pessoal ascendem a 
44% do orc;amento, o que est6 dentro de parametres de normalidade, atendendo a 
anterior situac;ao exposta. Em referenda ao fundo de emergencia social da Junta de 
Freguesia, o valor e exactamente o mesmo, a proposta e apostar vinte cinco mil euros 
nesse setor, e a Camara apostar6 quinze mil euros, o que perfaz o valor tota l de quarenta 
mil euros, a (mica situac;ao e que os valores da Junta de Freguesia estao invertidos com 
os valores da Camara. Relativamente a divida da ADSE este executive ter6 de proceder 
a liquidac;ao da mesma, dfvida essa que tambem e da responsabilidade do anterior 
executive que o senhor Deputado Jose Costa integrou. Sabre os processes extrajudiciais 
h6 um desafogo que ter a ver com o termino de um dos encargos no valor de dois mil 
euros mensais. Em referenda ao Cemiterio transmitiu que as apostas sao as que estao 
contempladas no PAO, que os contratos com o Institute do Emprego e Formac;ao 
Profissional a expectativa e essa, indo sempre ao encontro do que tem sido 
contratualizado com o Institute. H6 uma expectativa clara dos valores dos acordos de 
execuc;ao mais contratos interadministrativos, esperando no futuro poder contratualizar 
mais acordos e contratos. Sabre as rubricas orc;amentais, nomeadamente a que o 
deputado referiu, o Sr. Presidente da Junta transmitiu que e uma receita proveniente do 
orc;amento o Estado, e que, se o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia o 
permitir, o senhor Tesoureiro do Junta de Freguesia explicar6 em pormenor. --------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, sabre a intervenc;ao do Deputado Armando Araujo, referiu que 
uma das grades prioridades desta Junta de Freguesia e a aposta na educac;ao e no 
ensino e que e manifestamente gratificante o acolhimento que esta Junta de Freguesia 
tem em todos os estabelecimentos de ensino das freguesias. Referiu que e com agrado 
que cumpre nao s6 com as obrigac;oes legais a que est6 sujeito como tambem nos 
diversas apostas que tem feito em prol da educac;ao, como por exemplo o Roteiro ao 
Centro Hist6rico e ao Porto Piscat6rio da Afurada. Transmitiu que se orgulham em ter tido 
a ideia e iniciativa da criac;ao do espac;o de leitura e da matem6tica nos escolas, com o 
prop6sito de enriquecer esse espac;o complementar para que de uma formar mais 
divertida as crianc;as possam assimilar e absorver de forma adequada as materias. 
Relativamente ao Gabinete de lnserc;ao Profissional existe na freguesia, funciona no Cruz 
Vermelha Portuguesa, com que a Junta de Freguesia tem uma importante parceria. -------

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, iniciou por cumprimentar todos os presentes Relativamente ao 
Orc;amento 2018 esclareceu que os dois grandes objectives deste orc;amento e um maior 
rigor das contas da Junta de Freguesia e por outro lado uma maior consolidac;ao 
orc;amental, quer por parte do receita, quer por parte do despesa. Referiu que h6 um 
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ligeiro aumento do despesa, j6 explicada pelo senhor Presidente do Junta, que tem Cj 
origem no regularizac;ao dos vinculos prec6rios e dois meios tempos aos vogais, contudo, 
refere que com esta integrac;ao de nove funcion6rio e dois meios tempos dos Vogais da 
Junta, o aumento foi de apenas 0,4% das despesas com o pessoal. Relativamente ao 
investimento, 6 uma grande diferenc;a, explicada pelo baixo investimento do passado, 
que s6 permitiu pagar divida em vez de investir. Transmitiu que o investimento, vai ser 
aplicado no Cemiterio; nos SeNi<;os Administrativo do Junta de Freguesia, sediado no 
edificio sede, em santa Marinha, que passarao para o res-do-chao do mesmo edificio; no 
arranjo dos postos de enfermagem e no arranjo dos nove lavadouros publicos da 
responsabilidade do Junta de Freguesia. Tudo isto implica um reforc;o do investimento, 
que se traduz num total de 18% a mais, que considera uma boa despesa no ambito do 
investimento. Relativamente as receitas, referiu que por parte do Camara de Gaia existe 
um reforc;o de 6% nos contratos interadministrativos, 6 um reforc;o tambem do fundo de 
investimento das freguesias e uma boa parte do receita advem tambem do Centro do 
Emprego e Formac;ao Profissional, que tem a ver com ced€mcia dos saloes do Junta de 
Freguesia, para a realizac;ao de acc;oes de formac;ao profissional, que tem sido 
realizadas nao s6 no edificio sede como tambem na Afurada. ---------------------------------------

- 0 VOGAL AGOSTINHO VIANA, iniciou por cumprimentar a todos os presentes e desejar 
um bom mandato a todos os novos deputados. Em relac;ao ao numero que o deputado 
Jose Costa apresentou esclareceu que nao se iria pronunciar, iria reseNar para uma 
futuro apresentac;ao de taxas, em que sera apresentada uma nova norma de taxar a 
utilizac;ao do Cemiterio, onde haverao alterac;oes substanciais, que de futuro aquando 
da apresentac;ao das mesmas, serao naturalmente apreciadas e discutidas. ------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, referiu que o executivo para apresentac;ao do documento 
gastou vinte e um minutos, sugerindo que o tempo previsto de quarenta minutos que 
est6 destinado a apresentac;ao do regimento seja reduzido e esse tempo introduzido na 
informac;ao escrita do Presidente do Junta. 0 Senhor deputado transmitiu que nao 
estava de acordo quando o Senhor Presidente disse que nao comprou a carrinha porque 
nao tinha condic;oes financeiras, porque j6 estavam contemplados vinte mil euros, 
perguntando, qual foi o destino dessa verba. Quanto a divida da ADSE refutou o que foi 
dito pelo Senhor Presidente da Junta, afirmando que a divida nao foi feita pelo executivo 
de que fez parte. Expressou desagrado pela inteNenc;ao do Executivo da Junta, dizendo 
que quem ir6 aprovar o documento serao os membros do Assembleia de Freguesia. 
Solicitou ao Senhor Tesoureiro que posteriormente seja dado conhecimento a Assembleia 
de Freguesia dos protocolos de transferencias de valores pela Camara Municipal. 
Quanto ao projeto do Centro Cultural e Recreativo da Beira-rio (Ze do Micha) disse 
desconhecer o projeto, solicitou esclarecimento quanto ao mesmo. Em referenda as 
verbas de emergencia social, referiu que os valores estao invertidos no orc;amento, mas 
que ninguem tem culpa do engano e que quando falou reportou-se aos valores que 16 
estavam inseridos. Em resposta ao Vogal Agostinho Viana, informou que concordava que 
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baixassem as tax as de remissao 1 0%, alertando para o facto de ter sido o anterior 
executive a aumentar essa taxa 50%. Transmitiu que nao ficou totalmente esclarecido 
qua n to as quest 6 es expos t as. ---------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ANABELA CARRI<;O, solicitou a mesa um ponto de ordem, sugerindo que 
todos aprendessem a ser mais sinteticos para nao se voltarem a cometer os erros do 
passado, e dado ao adiantar da hora, referiu que na intersecc;ao de tres deputados e o 
Sen h or Preside n te for am gas to s m u it os min u t os. --------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA OLGA DIAS, respeitando a transparencia que deve pautar o poder local 
democratico, a CDU faz um apelo previo para que sejam fornecidos pelo Executive 
desta Junta a todos os eleitos desta Assembleia os documentos de gestao da Junta. No 
que se refere a analise do Plano de Atividades e on;amento de 2018, a CDU apresentou 
as seguintes considerac;oes, quanto a intervenc;ao social, referiu que a mesma nao 
podera ficar apenas nas intervenc;oes de caris ludico, mas que deverao aprofundar a 
troca de saberes e estimular a participac;ao e intervenc;ao popular no desenvolvimento 
social e cultural intergeracional das freguesias. lnsistiu nas duvidas legais quanto ao 
programa mais, no que respeita ao articulado regulamentar, anunciando neste plano a 
intenc;ao de estruturar a equipa de rua proposta pela CDU. Salientando que tal proposta 
nunca foi realmente levada a cabo mesmo existindo oportunidades para o efeito, 
aguardando ansiosos que esta intenc;ao seja levada acabo no ano 2018. Na area da 
saude reforc;ou a necessidade de a Junta ter um papel reivindicativo junto das entidades 
competentes no sentido de assegurar melhores condic;oes para o Centro de Saude de 
Barao do Corvo, dodos que teve conhecimento que nao estao a ser aceites novos 
utentes por incapacidade de resposta da estrutura, esta situac;ao deve ser esclarecida 
no sentido de salvaguardar o direito constitucional aos cuidados de saude primaries, 
numa relac;ao de proximidade. Relativamente a cultura transmitiu que e um direito 
constitucional, sendo obrigac;ao da Junta de Freguesia a promoc;ao de condic;oes de 
acesso a toda a populac;ao, para que possa criar e usufruir de diferentes formas de 
cultura, em articulac;ao com o movimento associative e outros agentes com a animac;ao 
de espac;os existentes convencionais ou nao convencionais. No que diz respeito ao 
desenvolvimento e turismo, referiu que nao ve neste orc;amento a criac;ao de 
reabilitac;ao urbana e fixac;ao das populac;oes em Santa Marinha e Sao Pedro da 
Afurada, nem a defesa dos moradores nas zonas ribeirinhas. Solicitou esclarecimento 
sobre a dinamizac;ao das instalac;oes do "Ze da Micha", que neste memento ja alberga 
atividades, e que neste orc;amento de 2018 preve a inda incluir correios, lavandaria e o 
supermercado social, questionando se serao estas respostas compatfveis com as 
atividades que ja Ia decorrem. Quanto ao ordenamento do territ6rio, informou que foi 
confrontada varias vezes por moradores das freguesias com a preocupac;ao dos limites 
das mesmas, referindo que sempre pertenceram a Freguesia e que tem sido empurrados 
para por exemplo Canidelo. No ambito do desporto reiterou a necessidade de criac;ao 
do ringue desportivo da Afurada de baixo, expondo que e uma necessidade da 
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popula<;ao e se essa promessa de h6 v6rios anos ter6 ficado esquecida. Quanto ao 
regulamento a criar no concelho das colectividades sobre atribui<;ao de apoios e 
contribui<;6es a atribuir pelas diversas institui<;6es do freguesia, referiu que defende que 
no constru<;ao deste regulamento dever6 ser assegurada a participa<;ao das pr6prias 
institui<;6es, que garanta um acesso democr6tico a este apoio publico. No ambiente 
considera que e priorit6ria a interven<;ao nos ribeiras de Santarem e das Devesas, em 
articula<;ao com as Camara, uma vez que o estado das mesmas causa grandes 
transtornos as popula<;:oes. Relativamente a Quinta dos Castelos, relembrou que no 
anterior mandato foi aprovado a proposta do CDU, de ser criado um espa<;o de lazer e 
de jardim, e solicitou esclarecimento sobre a cria<;ao de parque de estacionamento, 
quando e em que moldes foi aprovado, sugerindo a cria<;ao de um estacionamento 
subterraneo e um jardim no exterior. Solicitou tambem esclarecimento ao executive, 
sobre o novo regulamento para os servi<;os do Junta de Freguesia anunciado neste Plano 
de A ti vida de e Or<; amen to. ---------------------------------------- ---------------------------------------------

Devido ao adiantado do hora o Presidente do Assembleia sugeriu que fosse interrompida 
a reuniao e por unanimidade, ficou assente que esta Assembleia ir6 continuar no proximo 
dia 21 de dezembro as 21 horas neste mesmo local.--------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e catorze minutos, e nao 
havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reuniao, do qual se lavrou minuta 
(Anexo I - 14.12.2017) que entretanto foi aprovada por unanimidade e posteriormente a 
presente Ata, que depois de lido foi aprovada por unanimidade, em reuniao realizada a 
27 de abril de 2018, ficando devidamente arquivada. ------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FR UESIA 

0 PRIMEIRO SECRET ARlO DA ASSEMBLEIA DE 

fREGUESIA 

0 SEGUNDO SECRET ARlO DA ASSEMBLEIA DE 

fREGUESIA 

(S6NIA CRISTINA ROSEIRA E CUNHA) (CARLA JESUS PINTO SOUSA) 
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---[ Limites ]--
Dep. = 'ASS ' 
Rece9ao: DE 16/10/2017 ATE 1 1/1 2/2017 

Departamento: «ASS» = Assembleia de Freguesia 

Rece<;ao N°Seq.Dep Emissao s• Ref. Remetente 

16/10/2017 2017/ 155 16/10/2017 JOSE COSTA Deputado da Assembleia de Freguesia 
16/10/2017 2017/ 156 16/10/2017 SOC 1 o AGOSTO SOCIEDADE MUSICAL 1 o DE AGOSTO 
19/10/2017 2017/ 157 19/10/2017 CENT INS LAT CO CENTRO DEMOCRATICO LATINO COELHO 
19/10/2017 2017/ 158 19/10/2017 M ASSUNr;:$.0 CARV MARIA DE ASSUNr;:$.0 DOS SANTOS CARVALHO 
20/10/2017 2017/ 159 20/10/2017 JOAQUIM LEITE JOAQUIM DE MAGALHAEs LEITE 
20/10/2017 2017/ 160 20/10/2017 RICARDO MONTEIR Ricardo Angelo da Sllva Monteiro 
21/10/2017 2017/ 161 21/10/2017 PRO POSTA MANUEL PAULO DE JESUS LOPES 
21/10/2017 2017/ 162 21/10/2017 PROPOSTA MESA A Grupe Parlamentar PS - AF st• Marinha e SP Afurada 
24/10/2017 2017/ 163 24/10/2017 FEDERAr;:$.0 C GAI FEDERAr;:$.0 DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA 
02/11/2017 2017/ 164 02/11/2017 CLAUDIA BRAGA Deputado da Assembleia de Freguesia 
02/11/2017 2017/ 165 02/11/2017 JOAQUIM LEITE Deputado da Assembleia de Freguesia 
02/11/2017 2017/ 166 02/11/2017 ASS REPUBLICA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 
03/11/2017 2017/ 167 03/11/2017 PRES JF Presidente Junta Sta. Marinha e s. P. Afurada 
03/11/2017 2017/ 168 03/11/2017 AMILCAR ARAUJO ALBERTO AMILCAR MOREIRA DE ARAUJO 
06/11/2017 2017/ 169 06/11/2017 PELOURO CULTURA cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
09/11/2017 2017/ 170 09/11/2017 GIP cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
10/11/2017 2017/ 171 10/11/2017 ASS . PAIS AF BA ASSOCIACAo DE PAIS DA AFURADA DE BAIXO 
13/ 11/2017 2017/ 172 13/11/2017 RANCHO AFURADA RANCHO FOLCWRICO DA AFURADA 
13/11/2017 2017/ 173 13/11/2017 PRES JF STA M A Presidente Junta Sta . Marinha e s. P. Afurada 
13/11.'2017 2017/ 174 13/11/2017 DEPUTADO AF JOAQUIM DE MAGALHAEs LEITE 
14/11/2017 2017/ 175 14/11/2017 ANT6NIO GOMES ANTONIO DA SILVA BASTOS GOMES 
15/11/2017 2017/ 176 15/11/2017 ALBINO DIAS Albino Teixeira Pinto Dias 
16/11/2017 2017/ 177 16/11/2017 FII.lMENA AMORIM FII.lMENA MANUELA RODRIGUES CARNEIRO SOUSA AMORIM 
20/11/2017 2017/ 178 20/11/2017 CM VNG cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
21/11/2017 2017/ 179 21/11/2017 MD DE MULHERES MOVIMENTO DEMOCRATICO DE MULHERES 
21/11/2017 2017/ 180 21/11/2017 GIP cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
21/11/2017 2017/ 181 21/11/2017 GIP cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
22/11/2017 2017/ 182 22/11/2017 GIP cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
22/11/2017 2017/ 183 22/11/2017 AMILCAR ARAUJO AMILCAR ARAUJO 
22/11/2017 2017/ 184 22/11/2017 ARCSS Associa<;ao Recreativa CUltural e Social de Silveir 
24/11/2017 2017/ 185 24/11/2017 ASRCBF Ass. Social Recreativa c Bern Fazer Vai Avante 
24/11/2017 2017/ 186 24/11/2017 ARCSS Associa<;ao Recreativa CUltural e Social de Silveir 
24/11/2017 2017/ 187 24/11/2017 CERCI GAIA CERCI GAIA 
27/11/2017 2017/ 188 27/11/2017 GAIA SEMANARIO GAIA SEMANARIO 

0 0 0 

Assunto 1 N°0rdem 

Re: ata da reuniao da Assembleia da Freguesia- 18/0 ... 2017/2743 
Convite concerto 22/10/2017- 15HOO- Audit6rio Muni ... 2017/2771 
Convite Sessao Selene - 2/11/2017 - 21H30 2017/2798 
Eleita do CDS-PP- Maria de Assun<;ao dos Santos Carv ... 2017/2805 
Justifica<;ao fal ta tomada de posse- Joaquim de Maga ... 2017/2809 
Justif ica<;ao falta- 1° Reuniao AF- Ricardo Monteiro 2017/2812 
Proposta - Lista A 2017/2814 
proposta constitui<;ao da Mesa de AF 2017/2815 
Homenagem Associativa 2017 - 27/10/2017- 21H30 Audi ... 2017/2826 
Lider GP BE - Claudia Braga- 910824766 - csbraga®gm ... 2017/2910 
Lider GP MISMA- Joaquim Leite- 917635436 - joaquim ... 2017/2911 
Resposta Oficio AF-87 e 3910 de 19 de setembro 2017/2923 
Despachos do Presidente da Junta p/conhecimento- 1° .. . 2017/2928 
Lider Grupe Parlamentar - a. amilcar.araujo®gmail.com ... 2017/2938 
Agenda CUltural de Gaia novembro de 2017 2017/2969 
Adiamento de data de realiza<;ao apresenta<;ao dos pro ... 2017/29871 
Convite Magusto 2017 - 12/11/2017 - 16HOO 2017/3024 
Convite almo<;o convivio - 03/12/2017 - 9HOO - Quinta ... 2017/3025 
Novos Endere<;os eletronicos dos membros da Assemblei ... 2017/3026 
Suspensao de mandate - Joaquim Leite - passando a se .. . 2017/3027 
copia de oficio enviado ao Sr. Presidente da JF des ... 2017/3045 
Convite para lan<;amento de livro "Labirintos do Sent ... 2017/3053 
Agradecimento 2017/3074 
Convite apresenta<;ao dos Projetos de requalifica<;ao ... 2017/3093 
Convite - apresenta<;ao do filme "Chicas nuevas 24 ho ... 2017/3127 
Convite Iniciativas do dia internacional para Elimi ... 2017/3128 
Convite concerto de Pedro Abrunhosa- 25/11/2017- 2 ... 2017/3129 

27- ~ quvt 
.J;> 

Acusar rece<;ao do e-mail conf . presen<;a concerto Ped ... 2017/3151 
falta informa<;ao do local dos compromissos assumidos ... 2017/3152 
Convite "A conversa com . .. Doen<;a Mental - Reinser<; ... 2017/3154 :::c 
Convite Seminario 0 Social em Debate XII- 12/12/201 . .. 2017/3156 -Confirma<;ao inscri<;ao seminario- A conversa com ... D ... 2017/3157 R_.) 

Convite Dia Internacional da Pessoa com Deficiencia ... 2017/ 3173 
Convite Aniversario do jornal Gaia Semanario- 29/11 . .. 2017/3174 

• 
~ 
~ 
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--- [ Limi tes ] --
Dep. = 'ASS' 
Rece9ao: DE 16/10/2017 ATE 11/12/2017 

.. . 
Rece9ao N"Seq.Dep Emissao s• Ref. Rernetente 

7 2011 I 189 28/11/2017 CTR SOCIAL CAND CENTRO SOCIAL DO CANDAL-MARCO 
7 20171 190 28111/2017 SOLAR RESENDE SOLAR CONDES DE RESENDE 
7 2017/ 191 28/11/2017 SOLAR RESENDE SOLAR CONDES DE RESENDE 
.7 20171 192 2811112017 MCG MOVIMENTO DE CIDADAoS POR GAIA 
.7 2011 I 193 2811112017 ORFEAO MADALENA ORFEAO DA MADALENA 
.7 2011 I 194 2911112017 UNAPAP Uniao das Associa96es de Pais do Agrupamento D. Pe 
.7 20171 195 3011112017 GIP cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 

I .7 2011 I 196 0411212017 ARTISTAS DE GAI ARTISTAS DE GAIA 
' .7 2011 I 197 0411212017 LUGAR DE GAIA CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO LUGAR DE GAIA 

IC .7 20171 198 0511212017 TUNA TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA 
.7 20171 199 0511212017 OLGA DIAS REQ1 Olga Dias - Deputada AF 

c .7 20171 200 0611212017 MAFAMUDE E VILA UNIAO FRFXIDESIAS MAFAMUDE E VILAR DO PARAISO 
c .7 2011 I 201 0611212017 INF ESCR PRES Presidente Junta Sta. Marinha e s. P. Afurada 
c .7 2011 I 202 0611212017 APBAIXO ASSOCIAcAD DE PAIS DA AFURADA DE BAIXO 
c . 7 20171 203 0611212017 CM P CULTURA CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
c .7 20171 204 0611212017 CM P CULTURA cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 

I c .7 2011 I 205 0711212017 JF STA M AFURAD Junta de Freguesia Sta. Marinha e S. Pedro Afurada 
I c ,7 2017/ 206 0611212017 OLGA DIAS Deputado da Assembleia de Freguesia 
IC l7 20171 207 0711212017 JF STA MA E AFU Junta de Freguesia Sta. Marinha e S. Pedro Afurada 
IC L? 2017 I 208 0711212017 MARISA CARVALHO Entidade (Geral NI) 

L? 20171 209 1111212017 JOAQUIM LEITE Deputado da Assembleia de Freguesia 
L? 2017 I 210 1111212017 MAIS EXPRESSAO Entidade (Geral NI) 
L? 20171 211 1111212017 CLAUDIA BRAGA Deputado da Assembleia de Freguesia 

57 regs. 

Assilllto 1 N"Ordem 

Convite Festa de Natal 2017 - 0811212017 - 10HOO 201713218 
Palestra no Solar de Resende - 3011112017 - 21H30 201713219 
Feira das Novidade - 03/1212017 - 14HOO - 17HOO 201713220 
Concerto solidario - 0111212017 - 16HOO 201713221 
Convite Exposi9ao 90 anos de historia- 0211212017 - ... 201713222 
Convite cerimonia de Tomada de posse 6rgaos sociais ... 201713223 
Convite Inaugura9ao Pra9a de Natal - 0111212017 - 12HOO 201713224 
Convite - Natal Arte 0911212017 - 15HOO 201713232 
Convite Festa de Natal - 1011212017 - 14H30 201713233 
convite para Sessao Solene - 1511212017 - 21H30 201713265 
REQ.01I2017-04.12 - Olga Dias 201713266 
Convite Assinatura de protocolos de espediente deli ... 201713267 
Informa9ao Escrita do Presidente da Junta de Fregues .. . 201713277 
Convite Festa de Natal Afurada de Baixo- 15112/2017 . .. 2017/ 3278 
Convite Apresenta~o do livro "Livrinho de Amor" - 0 ... 201713292 
Agenda CUltural de Gaia dezembro de 2017 201713293 
convite alffi09o de natal senior 1611212017 - 12h30 2017/3300 
Fotografia Cartao de Membra da Assembleia de Freguesia 201713316 
Convite Jantar de Natal - 19/12/2017 - 20H30 2017/ 3317 
Inscri96es ate 18112- A comedia musical para a terc ... 201713318 
Resposta Convocat6ria Reillliao de Lideres- 121121201 ... 201713319 
Apresenta9ao de servi9os - Sonia Coelho - 917287712 2017/3320 
Fotografia Cartao de Membra da Assembleia de Freguesia 201713321 

-[ Licenciado para Freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada ] [ GesPop 8.41 (c) M6dula C ]-
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------[ Limites ]------
Data: DE 21/10/2017 ATE 14/12/2017 
------[ Filtro ]------
T.Ass. 

W Ref. 

AF-114/2017 
AF-115/2017 
AF-116/ 2017 
A1-119/ 2017 
AF-117 /2017 
AF-118/2017 
AF-119/2017 
A1-125/2017 
AF-120/2017 
AF-121/ 2017 
AF-122/2017 
AF-123/2017 
AF-124/ 2017 
AF-125/2017 
AF-126/ 2017 
AF-127/2017 
AF-128/2017 
AF-129/2017 
AF-130/2017 
AF-131/2017 
AF-132/ 2017 
AF-133/ 2017 
AF-134/ 2017 
AF-135/2017 
AF-136/2017 
AF-137 /2017 
AF-138/2017 
AF-139/2017 
AF-140/2017 
AF-141/2017 
AF-144/2017 
AF-145/ 2017 
AF-146/2017 
AF-147/2017 
AF-148/2017 

35 regs. 

"ASF" (ASSEMBLEIA DE FREGUESIA) 

Data Destinatario 

24/10/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
24/10/2017 CENTRO DEMOCRATICO LATINO COELHO 
24/10/2017 FEDERAcAo DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA 
31/10/2017 Assembleia Freguesia St. Marinha e S.Pedro Afurada 
02/11/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
02/11/2017 VARIAS INSTITUIQOES DA FREGUESIA 
09/11/2017 cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
10/11/2017 PRESIDENTE ASSEMBLEIA DE FREG STA MAR E S P AFURAD 
13/11/2017 FILOMENA MANUELA RODRIGUES CARNEIRO SOUSA AMORIM 
14/11/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
16/11/2017 Lider GR 
16/11/2017 RANCHO FOLCLORICO DA AFURADA 
16/11/2017 Albino Dias 
22/11/2017 cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
22/11/2017 cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
22/11/2017 cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
22/11/2017 MOVIMENTO DEMOCRATICO DE MULHERES 
23/11/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
24/11/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
24/11/2017 Associa9ao Recreativa Cultural e Social de Silveir 
27/11/2017 CERCIGAIA 
29/11/2017 MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
30/11/2017 Presidente Junta Sta . Marinha e S. P. Afurada 
30/11/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
30/11/2017 cAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
30/11/ 2017 MOVIMENTO DE CIDADAOS POR GAIA 
30/11/2017 CENTRO SOCIAL DO CANDAL-MARCO 
30/11/2017 ORFEAO DA MADALENA 
04/12/2017 Lider GR 
05/12/2017 TRATTO - DESIGN E COMUNICAyAO 
06/12/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
06/12/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
06/12/2017 Lider GR 
07/12/2017 TUNA MUSICAL DE SANTA MARINHA 
07/12/2017 Presidente Junta Sta. Marinha e S. P. Afurada 

Assunto 1 

Compromissos assumidos - Presidente Assembleia de Fregeusia 
E-mail resposta ao Convite Sessao Solene - 02/11/2017 - 21H30 
E-mail resposta ao Convite para Homenagem Associativa 2017 - 27/10/2017 - 21H30 
Despachos do Presidente da Junta p/ conhecimento 
E-mail a solicitar contactos dos Lideres do Grupo Parlamentar 
E-mail Voto de Pesar - juntas de freguesias, assembleias de freguesias e bombeiros 
E-mail confirmar presen9a Pres. AF apresenta9ao dos projetos de requalifica9ao Literal Gaia 
Novos Endere9os Eletr6nicos dos Membros da Assembleia de Freguesia 
e-mail - Vote de condolencias 
e-mail - Comunicado de 6bito 
Convocat6ria Reuniao de Lideres (e-mail) 
e-mail resposta ao convite de almo90 convivio - 03/12/2017 
e-mail resposta convite para lan9amento de livro - 01/12/2017 
e-mail confirmar convite concerto Pedro Abrunhosa 
e-mail confirmar convite apresenta9ao projetos requalifica9ao do Litoral de Gaia 
e-mail confirmar convite iniciativas do Dia Internacional para a elemina9ao da violencia 
e-mail confirmar convite apresenta~o do filme Chicas nuevas 24 horas" 
e-mail a comunicar comprimossos assumidos pelo Presidente da AF 
e-mail resposta em complemento dos compromissos assumidos pelo Pres. da AF 
e-mail de envio de inscri9ao no seminario "A conversa com ... Doen9a Mental - Reinser9ao e Reabili 
e-mail confirma9ao de presen9a comemora96es Dia Internacional da P c/deficiencia 
e-mail - Endere9os eletr6nicos dos membros da Assembleia de Freguesia 
Sessao Ordinaria da Assembleia de Freguesia - 14/12/ 2017 
Sessao Ordinaria da Assembleia de Freguesia 
e-mail Reposta Convite Inaugura9ao da Pra9a de Natal 2017 - 01/12/ 2017 
e-mail Reposta Convite venha ter connosco e traga urn alimento - 01/12/2017 
e-mail Reposta Convite Festa Natal 
e-mail Reposta Convite Exposi~o 90 Anos de Hist6ria - 02/12/2017 
e-mail envio de regimento (CDS e CDU) 
e-mail endere9o eletronico deputada Anabela Carri9o 
e-mail cartao de membro da Assembleia de Freguesia 
e-mail envio Informa~o do Presidente da JF a AF de 14 dezembro 2017 
Convocat6ria Reuniao de Lideres - 12/12/2017 - 19HOO 
e-mail Resposta confirmar presen9a Sessao Selene - 15/12/2017 ~ 

e-mail Resposta confirmar presen9a Alm09o de Natal - 16/ 12/2017 ~~~I~ 

-[ Licenciado para Freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada J [ GesPop 8.41 
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--- [ Limi tes ] ---
Data: DE 2 1 /10/2017 ATE 14/12/2017 
---[ Filtro )---
T.Ass. = "ASF" (ASSEMBLEIA DE FREGUESIA) 

N' Ref. Data Destinatario 

II 117 07/12/2017 ASSOCIA~O DE PAIS DA AFURADA DE BAIXO 
117 07/12/2017 ARTISTAS DE GAIA 
117 07/12/2017 UNIAO FREGUESIAS MAFAMUDE E VILAR DO PARAISO 
117 07/12/2017 CENI'RO CULTURAL E RECREATIVO DO LUGAR DE GAIA 
117 07/12/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
117 07/12/2017 Deputado da Assembleia de Freguesia 
117 14/12/2017 Lider GR 
117 14/12/2017 Secretarias AF 

9 

Assunto 1 

e-mail Resposta confirmar presen9a Festa de Natal - 15/12/2017 
e-mail Resposta confirmar presen9a secretaria Carla Jesus - Natal Arte - 09/12/2017 
e-mail Resposta confirmar presen9a secretaria Carla Jesus - Cerimonia assinatura protocolo 
e-mail Resposta confirmar presen9a secretaria Carla Jesus - Festa de Natal - 10/12/2017 
e-mail Compromissos assumidos - Presidente da AF 
e-mail envio de Regimento 2013/2017 para deputados AF 
e-mail envio de ordem de trabalhos da Reuniao de Lideres GP 
e-mail envio de ordem de trabalhos da Reuniao de Lideres GP 

-[ Licenciado para Freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada ] [ GesPop 8.41 (c) M6dula c ]-
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§i CDU- Coliga~ao Democrittica Unititria PCP-PEV 

VOTO DE PESAR 

Fernando Manuel Ferreira Moreira foi um cidadao de elevada 
craveira e destacado militante comunista. 

Durante a resistencia a negra noite fascista, evidenciou-se na 
participa<;ao nos movimentos populares de massas que 
reivindicavam os direitos que o 25 de Abril, ao fim de tantos anos 
de terrlvel luta, acabou por nos trazer. 

No subsequente perlodo de constru<;ao da Democracia, foi membra 
de diversos 6rgaos, entre os quais a primeira Comissao de 
Recenseamento da Freguesia de Santa Marinha. 

Quase toda a sua vida, foi tambem importante dirigente associative 
desta Freguesia. 

Se aprovado, este Voto deve ser enviado a sua Familia e as 
Direc<;oes do Clube Desportivo do Candal e do Sporting Clube 
Candalense. 

Pela CDU 
Olga Dias 

Rua Oliveira e Silva, 122, r/c I 4400-236 Vila Nova de Gaia I 22 379 43 45 I www.cdugaia.org 
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CDU- Coliga~ao Democratica Unitaria 

PCP-PEV ~ 
~---~J.._.:;:_:____J 

~~*-~ rf!' 
Assernbleia de Freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Proposta de Recomendac;ao 

Apoio a actividade dos Pescadores da Afurada 

No passado dia 20~~ delegac;ao do PCP esteve no porto de pesca da Afurada, uma freguesia 

historicamente ligada a atividade piscat6ria, contactando os pescadores que ali desenvolvem a sua 

actividade. 

A intervenc;ao que ali foi feita ha alguns anos visou essencialmente criar condic;oes e enquadramento 

para uma marina de recreio, e nao para melhorar a competiti vidade da pesca local. 0 posto de 

abastecimento de combustfvel ali existente foi encerrado, alegadamente por questoes de seguranc;a, e 

igualmente deixou de ser fornecido gelo, tendo agora os barcos de se deslocar a Matosinhos para se 

l bastecer desses produtos, o que acarreta um acrescimo relevante de custos. 

Parte significativa do espac;o e agora parque de estacionamento, muito procurado em resultado da 

pressao turfstica, que igualmente originou um imenso trafego fluvial nao piscat6rio. 0 pouco espac;o 

que resta e insuficiente para as viaturas destinadas ao mercado ou a actividade piscat6ria; a zona 

destinada a deposito e manutenc;ao dos apetrechos de pesca encontra-se apenas parcialmente vedada; 

e os aprestos encontram-se degradados e carecem de intervenc;ao de recuperac;ao estrutural. 

As Deputadas do PCP questionaram o Governo sobre as medidas para devolver o porto aos pescadores, 

para que estes tenham acesso a combustfvel e gelo no local, e para que seja salvaguardada a 

navegabilidade e evitado o assoreamento. 

Tambem pelo Municipio e pela Freguesia, nas suas areas de competencia, devem ser criadas condic;oes 

adequadas para o exerdcio desta actividade econ6mica, designadamente no que respeita a 

abastecimentos, estacionamento e acessos, e a equipamentos publicos, bem como em articulac;ao com 

y Institute da Seguranc;a Socia l e Institute de Emprego e Formac;ao Profissional, criar mecanismos de 

apoio a instruc;ao de pedidos de subsfdios principalmente nas epocas de defeso, de apoios a actividade 

econ6mica, e tambem na dinamizac;ao de formac;ao profissional relativas a arte em questao. 

Ass im, a Assembleia de Freg,uesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, reu nida no dia 14 de 

Dezembro de 2017, delibera ~ecomendar a Ca~Ptu~ci19a.l- que actue no sentido de, em dialogo com 

os pescadores da Afurada, desenvolver medidas correctivas dos problemas apontados, quer no que 

respeita as suas areas de competencia, quer pressionando o Governo a agir nas que lhe competem. 

14.12 .2017 

Pei'A CDU, 

Rua Oliveira e Silva, 122, r/c I 4400-236 Vila Nova de Gaia I 22 379 43 45 I vvww.cdugaia.org 
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.. • 1a PCP-PEV 
cou - Coliga~ao Democratica Unitaria 

Assernbleia de Freguesra de Sant<J Marinha e S5o Pedro da Afurada 

Se aprovada, enviar a: 

• GoV'"en10 G~~ ~'IU ~ C.:\~ 
Comunica~ao Social \ , • 

Rua Oliveira e Silva, 122, r/c I 4400-236 Vila Nova de Gaia I 22 379 43 45 I www.cdugaia.org 

2/2 



A t\9.~e £.. - fl . JJ. u,;a J t-
; 

Bloco 
d G Esq<HH'da 

Assembleia da Uniao de Freguesias de 

Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Proposta de Recomenda~ao 

CANTINAS ESCOLARES 

A qualidade e a quantidade de alimentos servidos nas cantinas escolares 
(cozinhas e refeit6rios ou s6 refeit6rios) tern sido alvo de repetidas denuncias 
na comunica~o social a partir de varies epis6dios que envolveram filmagens e 
fotografias de refeiyaes rapidamente partilhadas nas redes sociais. 

A responsabilidade das cantinas, desde que localizadas nas escolas, e sempre 
pelo menos partilhada com a dire~o da escola ou do agrupamento de escolas 
mas, na verdade, a responsabilidade direta difere tendo em conta o ciclo de 
ensino, o concelho eo tipo de contrato (ou nao) entre a Camara Municipal eo 
Ministerio da Educa~o. 

Na freguesia de Santa Marinha temos um excelente exemplo de cantina onde 
as refeiyi)es primam pela qualidade. Esta cantina e de gestae da 
responsabilidade direta da dire~o do agrupamento de escolas. 

0 Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou uma proposta de 
altera~o ao Orc;amento de Estado para 2018. S6 o ponto a) foi aprovado. 

"Artigo 123. 0-B 

Recupera~ao das cantinas escolares dos estabelecimentos de educa~ao e 
ensino publicos 

0 Govemo criara as condk;oes necessaries para que os agrupamentos de 
esco/as ou esco/as nao agrupadas em que as cantinas e refeit6rios estejam 
concessionadas a privados possam: 

a) Proceder a avaliar;ao do funcionamento das cantinas e refeit6rios, em 
especial da qualidade e da quantidade de alimentos fornecidos nas refeir;oes 
aos alunos; (Aprovado) 

b) Recuperar a gestao das cantinas com a consequente alocar;ao dos recursos 
materiais e humanos necessarios para o efeito. " (Rejeitado) 

lnfelizmente esta proposta nao conseguiu ser aprovada na Assembleia da 

Republica. 

Nesse sentido a Assembleia de Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao 

Pedro da Afurada reunida no dia 14 de dezembro de 2017 delibera: 

( -(. 
"-- ,.¥ 



- posicionar-se favoravelmente ao tim das concessoes das cantinas escolares, 

revertendo para a gestao publica e direta das escolas. 

A Assembleia de Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada, reunida em sessao ordinaria no dia 14 de dezembro de 2017, 

Vila Nova de Gaia, 14 de dezembro de 2017 

A Eleita do Bloco de Esquerda da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e 

Sao Pedro da Afurada, 

(Claudia Braga) 



Grupo Parlamentar Assembleia de Freguesia 

de Santa Marinha e sao Pedro da Afurada 

VOTO DE PESAR 

0 Grupo Parlamentar do Partido Socialista, propoe a esta Assembleia que 
delibere: 

- Aprovar um Voto de Pesar , pelo falecimento da Irma do Deputado Francisco 
Barros Fonseca; 

- Endere~ar a sua familia as mais sentidas condolencias. 

Vila Nova de Gaia, 14 de dezembro de 2017 

Pel'o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da 
Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Murada 

Rua de Angola, 34 4430 - 014 Vila Nova de Gaia 

' ' : .- 1: · ... \. .. ' ' 

..... 
' I 

e-mail: santa.marinha@.ps.pt 



Grupo Parlamentar Assemblela de Freguesia 

de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Assembleia de Freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro e Afurada 

ExmQ Senhor Presidente da Assembleia e suas Secret<hias 

ExmQ Senhor Presidente da Junta e demais elementos do executivo 

ExmQs Senhores Deputados da Assembleia 

ExmQ Publico 

ExmQ Senhor colaborador da Junta que presta apoio logfstico 

A minha interven~ao vai no sentido de falar de alguns pontos importantes real~ando-os, 

embora todos o sejam sem exce~ao, mas que dizem diretamente respeito aos nossos 

jovens, como o campo da educa~ao, ensino, juventude e tempos livres, e que fazem parte 

das op~oes do plano e or~amento 2018. 

Considero de elevada importancia, o apoio que a Junta tern dado, e vai continuar a dar as 

institui~oes de ensino, as quais alem de ensinar, tambem educam os jovens, sendo eles o 

futuro da nossa sociedade, assim deste modo contribuindo para que sejam dotados de 

varios tipos de equipamentos, desde livros, jogos didaticos, entre outro, tudo visa apoia-los 

na sua aprendizagem. Crescendo como apoio que lhes e dado. 

Tambem importante, que a junta continue a realizar o Roteiro do centro Hist6rico, 

proporcionando atividades no Centro Hist6rico como tambem na Comunidade Piscat6ria. 

Este genero de atividades, visa enriquecer o conhecimento dos jovens, sobre o que se fez e 

o que se faz na nossa freguesia, transmitindo-lhes mais conhecimento sobre como e a 

Freguesia de Santa Marinha e sao Pedro de Afurada, dando-lhes uma perspetiva da 

realidade que os rodeia e que por vezes desconhecem. Aqui importa focar o passeio ao 

Portugal dos pequenitos, um local que fala muito da hist6ria do nosso Pais, um espa~o de 

conhecimento e de lazer. Dar tambem a conhecer as realidades fora da nossa freguesia. 

Tudo sao meios de educar divertindo! 

Outro ponto que considero importante, eo facto de colocar em funcionamento, o conselho 

da juventude, que visa os jovens com idades pr6ximas e mais de 18 a nos, idades em que 

come~am a ser adultos, assumindo responsabilidades, a quererem ter um rumo para o 
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futuro. E de valorizar e torna-lo realidade dentro dos possfveis, porque deste modo, da-s - W 
lhes oportunidade para que possam fazer ouvir os seus anseios, e tambem os seus sonhos. ~ 

Outro ponto importante, e a intera~ao da junta como GIP, gabinete de inser~ao --;.>) 
profissional, de facto o desemprego e urn flagelo da nossa sociedade e que atinge muitos {;jt
dos nossos jovens, e muito necessaria que se continuem a fazer esfor~os com as empresas 

implantadas na freguesia, tentando conseguir emprego aos jovens da nossa comunidade, 

dando-lhes esperan~a e fazendo-os acreditar num futuro rna is promissor. 

Por isso e muito importante que se de muita aten~ao aos nossos jovens, dando-lhes apoio. 

Eles sao tam bern as pedras vivas da nossa sociedade e tern urn papel importante no futuro 

da nossa comunidade. 

Muito obrigado. 

Pel'o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha 

e Sao Pedro da Afurada 

Armando Alves de Almeida 

Rua de Angola, ,34 4430 - 014 Vila Nova de Gaia e-mail: santa.marinba@ps.pt 
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M I N U T A D A A T A (J}l~) 
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SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESI~ 
1 4 DEZ EM B RO 2 0 1 7 

DEPUTADOS PRESENTES: (PS) -Mario Jorge Rodrigues Santos, Sonia Cristina Roseira e Cunha, Carla 

Jesus Pinto Sousa, Armando Candido Pereira Lopes, Armando Alves Almeida, Ricardo Angelo do 

Silva Monteiro. Helena de Jesus Amaral, Francisco Jose de Barros Fonseca, Joaquim de Sousa 

Rocha, Maria Estrela Moreira Mesquita e Leandro Jorge Rocha Pinto; (PSD) - Alberto Amflcar 

Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri<;o e Andre Sousa Santos; (CDS/PP)- Rui Pedro Rocha 

Ferreira; (MISMA)- Eunice Adelia Santos Melo Peixoto e Jose Ferreira do Costa; (CDU)- Olga Maria 

Cardoso Dias; (BE) - Claudia Sofia Alves Braga. --------------------------------------------------------------------

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente do Mesa do Assembleia- MARIO JORGE RODRIGUES SANTOS. ----

SECRETARIOU A REUNIAO: A 1.0 e 2.0 Secretarias do Mesa do Assembleia- SONIA CRISTINA ROSEIRA E 

CUNHA E CARLA JESUS PINTO SOUSA, respetivamente. ---------------------------------------------------------

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

Mario Vicente Sousa Silva Reis; e os Vogais: Laura do Concei<;ao Silva Gomes, Agostinho do Silva 

Viana; Antonio Miguel Campos Coelho e Adelino Jose Moreira de Araujo.----------- -- ------------------

HORA DE ABERTURA: 21 H 15M 

HORA DE ENCERRAMENTO: OOH 14M 

Antes do infcio do perfodo do Ordem de Trabalhos, o Presidente do Assembleia deu posse aos 

seguint~s deputados: (CDS/PP) - Rui Pedro Rocha Ferreira; (MISMA)- Jose Ferreira do Costae (PS) 

Ricardo Angelo do Silva Monteiro.------------------------------------------------------------------------------

Antes do infcio do perfodo do Ordem de Trabalhos, registou-se a presen<;a do Grupo Folclorico de 

Tradi<;oes do Baixo Douro de Santa Marinha, que nos presenteou com os votos de Boas Festas.--------

lniciada a Ordem de Trabalhos, no ponto 1. INTERVENCAO DO PUBLICO, foi dada a palavra aos 

seguintes cidadaos: Lufs Gonzaga Magalhaes, Casimiro Joao Simoes Correia, Antonio dos Santos 

Paiva e Abflio Guimaraes. aos quais o Presidente do Junta deu resposta.------------------ -----------------
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4400-07 5 vile novo de goio 
tel.: 22 37 4 67 20 fox.: 22 37 4 67 29 

lreguesla de sao pedro da aturada 

centro civico rev . padre joaquim d e araUjo. s/n 
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WNW.santamartnhae aturada.pt 
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presidenleossembleia @santomarinhoeofurada.pt 
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Neste ponto intervieram os seguintes deputados: (PSD) - Andre Santos; (MISMA) Jose Costa; (PS) 

Armando Almeida; (PSD) Anabela Carri<;:o e (CDU) Olga Dias.--------------------------------------------------------

Por indica<;:ao do Presidente do Assembleia, foi entregue em mao, a todos os deputados presentes 

nest a assembleia, co pia dos despachos n°S 1/20 17; 2/2017 e 3/2017, do Presidente do Junta, bern 

como, email enviado pela Camara Municipal de Gaia.-----------------------------------------------------------

0 deputado Jose Costa, pediu autoriza<;:ao para apresentar uma proposta.--------------------------------

A deputada Anabela Carri<;:o, solicitou a mesa um ponto de ordem.---------------------------------------

Quando eram 00 H 12 M, o Presidente do Assembleia propos que fossem interrompidos os trabalhos 

e que os mesmos prosseguissem numa proxima reuniao. a realizar no dia 21 de dezembro, pelas 

21 H, no Salao Nobre do Junta de Freguesia de Santa Marinha. Esta proposta foi aprovada por 

una n i mid ad e.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, quando eram 00 horas e 14 minutos, o Presidente do Assembleia 

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

aprovada por unanimidade, nos termos do legisla<;:ao em vigor e do Regimento do Assembleia de 

Freguesia aprovado a 13/12/2013. E eu. Sonia Cristina Roseira e Cunha, 1.0 Secretaria do Mesa do 

Assembleia de Freguesia, a redigi. -------------------------------------- -----------------------------

.. ·· 

A 1.0 Secret6rio do Assembleio de Freguesio A 2.0 Secret6rio do Assembleio de Freguesia 

SONIA CRISTINA ROSEIRA E CUNHA 
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