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ATA N.2 11
SESSAO ORDINARIA

27/06/2014- l!!.

REUNIAO

- Aos nove dias do mes de maio do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e cinco minutes,
reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no
salao nobre do edificio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos Reis, numero 545, em Santa
Marinha, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao Soares e Joana
Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2 e 2 .2 Secretario . ------------------------------------------------------------ Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS) -Salvador Pereira dos Santos, Adeline Jose Moreira de
Araujo, Agostinho da Silva Viana, Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho,
Augusto Jose Concei~ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira e Jose Maria Moreira; (do PSD)- Joaquim
Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida

Carri~o,

Eduardo Jose Moreira

Matos, Jose Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho
Pacheco Pereira de Oliveira e Maria da Assun~ao dos Santos Carvalho; (da CDU) -Ana Isabel Rodrigues de
Oliveira Sousa e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana.------------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Jose Manuel Neto Cacheira e Maria Jose Fonseca Pinto Alves,
do PS, apresentaram pedidos de substitui~ao, dando assim Iugar a Margarida Maria Gomes Ferreira e Jose
Maria Moreira, do PS; e Francisco Jose Marques Crista, Pedro Miguel Reis da Silva, 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 Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes;
Secretaria: Maria Rosa Azevedo do Novo; Tesoureiro: Jose Correia da Silva; e os vogais: Rita Isabel Azevedo
Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe e Mario Vicente Sousa Silva Reis. ---------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu posse ao cidadao Jose Maria Moreira como Deputado da Assembleia
de Freguesia . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l.INTERVEN(;AO DO PUBLICO
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou por conceder o uso da palavra aos tres cidadaos inscritos para

intervir neste ponte da Ordem dos Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO MANUEL AUGUSTO MACHADO agradeceu ao Executive a cedencia do Sa lao Nobre do ediffcio
da Junta na Afurada para a decima-primeira Conferencia do Movimento dos Cidadaos por Gaia, a realizar
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no dia onze de julho, convidando todos os membros da Assembleia de Freguesia e publico presente a
ass istir aq ue Ie eve nto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO BRUNO GORGAL SIMOES lamentou a ausencia de urn membra do Executivo na Festa de
Finalistas da Escola das Devesas, questionou o facto de urn quiosque das Festas da Afurada ter sido
atribufdo a urn familiar de urn membra do Executivo, protestou contra a nao-inser~ao do Brasao da
Freguesia de Santa Marinha nos cartazes das Festas da Afurada e contestou os gastos excessivos com a
contrata~ao

de artistas de Lisboa naquelas Festas, ignorando os artistas locais. --------------------------------------

- 0 CIDADAO JORGE CORREIA DE ALMEIDA lamentou a ausencia do Presidente da Junta na reuniao da
Assembleia de Freguesia da apresenta~ao de Contas. Questionou o facto de a Auditoria as contas das
antigas Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada s6 agora ser submetida a

aprecia~ao

da

Assembleia, uma vez que o Executivo ja a tinha na sua posse desde janeiro. E referiu-se a fotografias
"postadas" na pagi na do Face book da Junta. -----------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Manuel Augusto Machado, enalteceu o trabalho que
tern sido desenvolvido pelo Movimento dos Cidadaos par Gaia e afirmou ser dever da Junta de Freguesia
colocar as suas
popula~;ao,

instala~;oes

como

ao

servi~;o

de iniciativas que visam a discussao de assuntos de interesse para a

e o caso do tema da proxima Conferencia do Movimento a que aquele cidadao preside,

que tera Iugar no Salao Nobre do Ediffcio da Junta na Afurada e na qual nao deixara de marcar presen~;a.---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Bruno Gorgal Simoes,

come~;ou

por afirmar que a

ausencia do Executivo na Festa dos Finalistas do Jardim de lnfancia da Escola das Devesas foi devidamente
justificada

a dire~;ao daquela institui~;ao e decorre do facto de ter havido urn elevado numero de eventos ao

Iongo do dia, que culmina agora com a

realiza~;ao

desta reuniao da Assembleia de Freguesia. Afirmou

depois desconhecer que tenha sido atribufdo urn quiosque das Festas da Afurada a urn familiar de urn
membra do Executivo, ressalvando que esse assunto
Quanta

e da exclusiva competencia da Comissao de Festas.

a nao-inclusao do Brasao da freguesia de Santa Marinha nos cartazes daquelas Festas, afirmou nao

ter qualquer responsabilidade nessa omissao. E terminou dizendo que a Comissao das Festas da Afurada
nao esqueceu os artistas locais na elabora~;ao do respetivo programa, como alias todos pudemos constatar
ao Iongo da realiza~;ao do evento. -------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Jorge Correia de Almeida,

come~;ou

por considerar

nada ter a dizer sabre as fotos "postadas" na pagina oficial da Junta no Facebook, a nao ser que aquelas
procuram ilustrar da melhor maneira a sua atividade. Quanta a Auditoria as contas das antigas Juntas de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, afirmou que esta apenas ficou efetivamente conclufda ha algumas

I pag.- 2- I
LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E

QUAORIENIO 2013

I

2017

5.

PEDRO DA AFURADA

~~-

assembleia de fr

ues1a

santamarJnha

saoped roafurada
semanas. Por ultimo, esclareceu que a sua ausencia na anterior reuniao da Assembleia de Freguesia se
deveu a razoes de ordem familiar e que esta foi devida e atempadamente justificada. ----------------------------2.PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2. 1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu
junta

a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se

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

- Anexo A- 27.06.2014

Correspondencia Recebida --------------------------------------------------------------

- Anexo B - 27.06.2014

Correspondencia Expedida ---------------------------------------------------------------

3. 2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n!!. 1 do artigo 24!! do Regimento

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, contestou a data escolhida para a

realiza~ao

da reuniao da

Assembleia por esta coincidir com as Festa da Afurada . Recordou a necessidade da desmata~ao de terrenos
junto ao Casino da Ponte e em frente ao Parque da Serra do Pilar. Quis saber qual a posi~ao do Executive
sabre uma

Mo~ao

aprovada em Assembleia onde se recomenda o apoio da Junta na

atletas dos clubes da Freguesia na

Associa~ao

inscri~ao

dos jovens

de Futebol do Porto. Lamentou que os membros da

Assembleia nao tenham sido convidados para o Desfile das Marchas de Sao Joao na Beira-Rio. Chamou a
aten~ao

para urn grande buraco existente na rua Capitao Leitao, para uma caleira rota que deteriora o

passeio nesta mesma arteria e para uma tampa metalica da PT muito desnivelada na rua Rodrigues de
Freitas. Por ultimo, questionou o Presidente da Junta sabre o encerramento de escolas no territ6rio da
Uniao de Freguesias, referindo-se muito particularmente

a Escola da rua Viterbo Campos. -----------------------

- A DEPUTADA ANA DE SOUSA, da CDU, congratulou-se pelo facto de os servi~os da Junta praticarem o
horario das trinta e cinco horas semanais. Quis saber se o desenvolvimento acerca da posi~ao manifestada
pela Assembleia sabre os servi~os prestados pelos

en no territ6rio da Uniao de Freguesias. Questionou o

Executive sabre urn Requerimento apresentado pela CDU para alargamentos dos
freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. E apresentou

servi~os

a considera~ao

da STCP nas

da Assembleia o

segu in t e doc u men to: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexo C- 27.06.2014 - MO~AO: RECUSA DE DESQUALIFICA~O DO CENTRO HOSPITALAR GAIAESPINHO; REJEI~O DA DIMINUI~O DOS SERVI~OS PRESTADOS QUER PELO CENTRO HOSPITALAR GAIAESPINHO, QUER PELO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO; REIVINDICAcAO DA CONTRU~AO DO NOVO
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HOSPITAL DE GAIA, MANTENDO VAL~NCIAS E UM SERVI~O DE URGENCIA POLIVALENTE / APROVADA
PO R U NAN I M I DADE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, deu conhecimento de um abaixo-assinado subscrito ate ao

momenta por trezentos e trinta e quatro cidadaos de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada repudiando a
inten~ao

do encerramento do Polo de Saude da Afurada e exigindo o refor~o de meios humanos, materiais

e de diagn6stico, para alem da melhoria das infraestruturas daquela unidade de saude publica. Fez saber
que a deputada Ana Sousa, em representa~ao dos peticionarios, pediu ao Presidente da Assembleia
Municipal que tomasse a seu cargo a recolha de assinaturas junto dos membros dos 6rgaos autarquicos do
Municipio e que solicitasse ao executivo da Camara informa~ao sabre as diligencias que se propoe efetuar
no sentido de apoiar esta a~ao popular. Deu conhecimento ainda de urn Requerimento, que entregou de
imediato ao Presidente da Assembleia de Freguesia, no sentido de obter da Junta c6pia de urn alegado
Parecer da Prote~ao Civil Municipal que fundamenta a manuten~ao de urn modelo de acesso limitado

a rua

Ca n dido do s Reis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Viana, Ana Sousa
come~ou

e Jose Carlos Costa,

por afirmar que os terrenos junto ao Casino da Ponte e em frente ao Parque da Serra do Pilar sao

privados e que esta a diligenciar junto dos respetivos proprietarios a sua desmata~ao. Afirmou de seguida
que os convites para o Desfile das Marchas sao da exclusiva competencia da Camara Municipal. Fez saber
que a Junta entendeu nao apoiar a inscri~ao dos jovens atletas dos clubes da Freguesia na Associa~ao de
Futebol do Porto, conforme foi recomendado pela Assembleia, uma vez que isso duplicaria o apoio que ja e
concedido pela Camara Municipal. lnformou que as ruas CapiUio Leitao e Rodrigues de Freitas vao ser
brevemente intervencionadas. Confirmou que esta para breve a desativa~ao da Escola de Viterbo Campos.
Sublinhou que a Uniao de Freguesias foi pioneira na formaliza~ao do acordo com as organiza~oes sindicais
com vista

a manuten~ao do horario das 35 horas. Fez saber que e inten~ao da Camara Municipal aproveitar

as pr6ximas ferias escolares para fazer uma primeira interven~ao na Escola da Afurada de Baixo. Sabre os

en, disse existir o firme prop6sito da Junta em colmatar as varias lacunas da presta~ao daqueles servi~os
publicos nas duas freguesias. Sabre o alargamento dos servi~os dos STCP, afirmou que houve para ja urn
refor~o

da carreira que serve o Iugar de Coimbroes, mas que se batera por refor~os noutras linhas. E, por

ultimo, garantiu que a Extensao de Saude da Afurada nao sera desativada. ------------------------------------------- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, insurgiu-se contra o aproveitamento pelo Executivo da pagina

oficial da Junta no Facebook para culto da imagem do seu Presidente e restantes membros, em vez de
privilegiar a informa~ao aos cidadaos da Uniao de Freguesias da atividade desenvolvida. Pediu

I pag.- 4- I
LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRitNIO

2013/ 2017

~h·

assemble1a de fre:guesia

santamatinha
saopedroafurada
esclarecimentos sobre insinua~oes feitas por urn elemento do Executive sobre o seu envolvimento num
alegado "comp16t" com urn tal Joaquim Pereira para denegrir a imagem da Junta de Freguesia. Criticou o
facto de a Junta nao convidar os membros da Assembleia para eventos de relevancia para a Freguesia,
como foi o caso da reuniao para atribuic;ao das chaves das hortas comun itarias, entre outras iniciativas. Por
ultimo, apresentou a considerac;ao da Assembleia urn Voto de Congratulac;ao ao Sporting Clube de
Coimbroes pelo tftulo de Campeao Nacional de Basquetebol Feminino Sub-14 conquistado no ultimo fimde-se rna na em Ponte de Lim a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, protestou contra a data escolhida para a realiza~ao da reuniao

da Assembleia de Freguesia, por esta ser coincidente com urn dos momentos altos das Festas da Afurada.
Recordou a importancia destas Festas, que dignificam nao s6 a Uniao de Freguesias mas tambem o
Concelho de Vila Nova de Gaia. Afirmou que, ao contrario do que foi dito nesta Assembleia, as Festas da
Afurada nao envolvem apenas artistas de Lisboa e deu como exemplo a participa~ao da Marcha de Santa
Marinha. Quis saber se este ano se realiza o ja tradicional Festival da Sardinha Assada da Afurada e quem e
o responsavel pela sua organizac;ao. Perguntou ainda qual o ponto da situac;ao quanto as verbas de apoio as
Festa da Afurada de 2013 no que compete a Junta. Disse que a Camara Municipal cumprira a sua parte e
concluiu perguntando ao Presidente da Junta quando cumpre o ser compromisso com a Comissao de
Festas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELl NO ARAUJO, do PS, assinalou os oitocentos anos da Lingua Portuguesa, o nosso maior

bern identitario, que se comemora nesta data, lendo urn excerto do Canto V de "Os Lusfadas" de Lufs Vaz
de Ca moe s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Agostinho Viana, Eduardo Matos e Adelino
Araujo, comec;ou por afirmar que a polftica de convites para a reuniao da entrega das hortas comunitarias

foi da exclusiva responsabilidade da Camara Municipal. Sobre a Pagina oficial da Junta no Facebook,
afirmou que ira manter o mesmo estilo que tern seguido ate agora e que nao da ouvidos a insinua~oes
venham elas de onde vierem . Afirmou que a participa~ao da Marcha de Santa Marinha nas Festas da
Afurada, que considera urn dos mais ex-libris do concelho, se deveu em muito a sua influencia junto da
Comissao de Festas. Garantiu que o Festival da Sardinha Assada acontecera este

ano, como esta alias

inscrito no Plano de Atividades da Junta, s6 que provavelmente em moldes diferentes do passado. No que
concerne as Festa s de Sao Pedro da Afurada, informou que a Junta ira apoiar aquele importante evento
com o montante inscrito no

Or~amento,

mas que espera

refor~ar

esse apoio nos anos posteriores. Fez

saber, por outro lado, que a Camara Mun icipal pagara em breve parte do pagamento do apoio municipal de
2013 que esta em falta, havendo ainda a possibilidade de ser pago ainda no decu rso deste ano o montante
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remanescente. E, a terminar, manifestou-se muito sensibilizado pela recorda~ao da passagem do Dia da
Lingua Portuguesa, o nosso maior bern identitario, que hoje se comemora. -------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, manifestou desagrado por a Marcha de Santa Marinha nas Festas da
Afurada nao estar mencionada nos cartazes daquelas Festas. Perguntou ao Presidente da Junta para
quando se preve a existencia de um computador na Sala do Poder Local, como havia prometido,
acrescentando ainda a necessidade de dotar aquele

espa~o

aguardar resposta a algumas questoes sobre o documento de

de uma impressora. Disse que continua a
presta~ao

de contas, conforme prometido

pelo Executivo. Por ultimo, apresentou uma Proposta de Voto de Louvor ao Sporting Clube de Coimbroes
pela conquista do Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino Sub-14, o que ja tinha sido feito pelo
Deputado Agostinho Viana . Por essa razao, o Presidente da Assembleia sugeriu aos Grupos Parlamentares
do PS e do PSD que consensualizassem uma proposta conjunta. As restantes for~as partidarias
man ifestaram interesse em associarem-se aquela iniciativa e o voto acabaria por ser subscrito por todos os
Gru pos Paria menta res: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexo D- 27.06.2014 - VOTO DE LOUVOR AO SPORTING CLUBE DE COIMBRQES PELA CONQUISTA DO
TrTULO DE CAMPEAO NACIONAL DE BASQUETEBOL FEMININO SUB-14 / APROVADO POR UNANIMIDADE.

-0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, a prop6sito da nao-inclusao do Brasao da freguesia de Santa
Marinha nos cartazes das Festas da Afurada, sugeriu ao Executivo que exija vera prova final dos cartazes de
todas as iniciativas apoiadas pela Junta antes do seu envio para

produ~ao.

--------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Jose Costa e Artur Oliveira,

come~ou

por afirmar

que a Sala do Poder local sera dotada de um computador logo que a Junta disponha de condi~oes
financeiras para o fazer. Evidenciou depois a importancia simb61ica da realiza~ao do desfile das Marchas
Sanjoaninas, acrescentando de seguida que a Marcha de Santa Marinha nao consta dos Cartazes das Festas
da Afurada porque a sua participac;:ao s6 foi assegurada ap6s a produc;:ao do material de divulgac;:ao daquele
evento. A concluir, afirmou que ira estar mais atento a produc;:ao dos materiais promocionais das iniciativas
apoiadas pela Junta a fim de evitar os erros e omissoes detetados em organizac;:oes recentes, como
aconteceu agora com as Festas da Afurada. Por ultimo, afirmou que a resposta aos esclarecimentos
solicitados sobre o documento de apresentac;:ao de contas seguira dentro de alguns dias para a mesa da
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, fez saber que ia entregar ao Presidente da Assembleia de
Freguesia um Requerimento reivindicando uma resposta urgente (no prazo de oito dias) ao pedido de
informac;:ao entregue formalmente a trinta de abril de dois mile catorze sobre o documento de presta~ao
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de contas, sem que tenha sido respeitado o tempo maximo legalmente estabelecido para o efeito. Por
ultimo, deu ainda conhecimento de que ia entregar ao Presidente da Assembleia um Requerimento no
sentido de obter informa~ao sabre o valor pago, ou a pagar, a empresa que efetuou a Auditoria as Contas
das antigas Juntas de Freguesia de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, e se foram feitos pedidos de
or~amento

a outras empresas e quais. -------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e tres horas e cinquenta minutos, atendendo a
complexidade do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, que requer

espa~o

temporal suficiente para que

todas as for~as politicas tenham oportunidade de refletir e debater em profundidade e sem pressas o
assunto em analise, propos que fossem interrompidos os trabalhos e que os mesmos prosseguissem numa
proxima reuniao a realizar no dia dez de julho de do is mil e catorze, pelas vinte e uma horas, no Sa lao Nobre
do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, em Santa Marinha, o que foi aceite par todos os membros da
assembleia . De seguida, deu par encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi
entretanto aprovada par maioria, com duas absten~oes (Anexo E - 27.06.2014), que depois de lida foi

_1---'\'---R-=lO
~
VA
=Q.A..=--- por

0klA\0\'t:<i\)4~ . em reuniao realizada a

2-<:S.~.J..o~S>

e dev ida mente arq uiva da. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0 PRIMEIRO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

(AUGUSTO JOS~ CONCEicAO SOARES)

0

SEGUNDO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)
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