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ATA N.2 13
SESSAO ORDINARIA

29/09/2014- l!!.

REUNIAO

- Aos vinte e nove dias domes de setembro do anode dois mile catorze, pelas vinte e uma horas e
quinze minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao
Ped ro da Afurada, no salao nobre do edificio da Junta em Sao Pedro da Afurada, no Centro Civico
Rev. Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado
por Augusto Jose

Concei~;ao

Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2 e 2 .2

Secreta rio s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto
Cacheira, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana,
Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose

Concei~;ao

Soares;

(do PSD) - Joaquim Magalhaes Leite, Alexandre Valente da Silva, 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 de

Assun~;ao

dos Santos Carvalho; (da

CDU)- Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Joaquim Manuel
Peres Via n a.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Alberto Amilcar Moreira de Araujo, do PSD, apresentou
pedido de substitui~;ao, dando assim Iugar a Alexandre Valente da Silva, do PSD; e Ana Isabel
Rodrigues de Oliveira Sousa, 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 e Luis Gonzaga Araujo
de M aga Ih ae s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida inkio

a ORDEM DE

TRABALHOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l.INTERVEN(;AO DO PUBLICO
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

come~;ou

por conceder o uso da palavra aos cinco cidadaos
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inscritos para intervir neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ------------------------------------------------------ 0 CIDADAO ANT6NIO DOS SANTOS PAIVA perguntou ao Presidente da Junta de quem

ea

responsabilidade pela requalifica~ao do Oratorio de Sao Louren~o, situa~ao que se arrasta desde
setembro de dais mil e dez. E acusou a Junta de fazer trabalhos de manuten~ao que nao sao de sua
competencia numa zona da Serra do Pilar. ------------------------------------------------------------------------------ 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA contestou o facto de o Presidente da Assembleia nao ter autorizado
um elemento do publico a usar da palavra quando ainda se estava no perfodo destinado
interven~ao

a

do publico, numa reuniao ocorrida anteriormente. Perguntou ao Executive quando sao

pagas as "mesas de voto" das

Elei~oes

Europeias de dais mil e catorze. Estranhou a

presen~a

de um

membra do Executive junto da Brigada de Rua numa toto "postada" na pagina do Facebook da Junta,
aquando da

realiza~ao

de trabalhos. Disse que a Junta

de Acolhimento da Serra do Pilar dispensaria tanta

e parca em obras. E considerou que o Centro

presen~a

na pagina do Facebook da Junta. ---------

- 0 CIDADAO JOAQUIM VAZ expressou o seu Ia menta pelo desaparecimento da Farmacia da Afurada
e quis saber o que a Junta se propoe fazer para inverter a situa~ao. E perguntou ao Executive quando
sao removidos os troncos de eucaliptos que se encontram espalhados pela Quinta das Chas. ----------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de passar a palavra ao Presidente da Junta, recordou o
Cidadao Jorge Almeida que a metodologia seguida no perfodo de interven~ao do publico

e igual a

aplicada em anteriores Assembleias na antiga Junta de Santa Marinha, o que considera, alias, a mais
consentanea com o cumprimento das

disposi~oes

regimentais. --------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Cidadaos Antonio dos Santos Paiva, Jorge Almeida e
Joaquim Vaz, disse desconhecer o que acontece com a requalifica~ao do Oratorio de Sao Louren~o,
mas que vai apurar o que se passa. Defendeu o espirito imprimido na pagina de Facebook da Junta,
que, no seu entender, so peca par defeito quanta

a informa~ao sabre a obra realizada. E enumerou

de seguida a obra efetuada neste primeiro ana de mandata da Junta. Referiu depois que a Farmacia
da Afurada nao desapareceu, mas que foram outros que a fizeram desaparecer. E prometeu
empenhar-se na resolu~ao daquele problema. Quanta a questao dos troncos de eucaliptos na Quinta
das Chas, disse que a situa~ao esta a ser devidamente acompanhada pelo proprio Presidente da
Camara M un ici pa I e que em breve sera resolvida. -------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO AGOSTINHO GOMES come~ou par dizer que pretendia, antes de mais, defender o bam
nome da

Associa~ao

Os Mareantes do Rio Douro. Lamentou depois que a Junta nao tivesse integrado

uma iniciativa daquela institui~ao no seu Programa de Comemora~oes dos quarenta anos do 25 de
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abril, conforme proposta feita nesse sentido. Afirmou que aquela associa~ao nao foi convidada para
o Passeio da Terce ira ldade organizado pela Junta. Disse ser falso que a Junta tenha salvado a sede d'
Os Mareantes, como se fez constar. Esclareceu que a Junta apenas antecipou o pagamento da
segunda

tranche do apoio financeiro anual. E agradeceu ao Deputado Joaquim Leite o emprestimo

de dois mil euros a que se prontificou, quando soube que a sede daquela institu i~ao estava em risco
de se r penh orad a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO BRUNO GORGAL SIMOES, a proposito da mudan~a do sentido de transite na rua Major

Pala por si reclamada em anterior reuniao da Assembleia da Freguesia, quis saber see verdade que o
assunto esta em vias de resolw;:ao, uma vez que um senhor que se intitula como bra~o direito do
Presidente da Junta afirmou que ia resolver a questao. Pediu explica~oes ao Presidente da Junta
sobre a forma incorreta como o tratou no dia da inaugura~ao da Via da Misericordia por "ter postado
uma foto" que aquele considerou impropria na sua pagina pessoal do Facebook. E desafiou o
Presidente da Junta a retratar-se, uma vez que esee " post" nao e da sua autoria. ---------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Cidadaos Agostinho Gomes e Bruno Gorgal Simoes,
come~ou

por reconhecer o erro da Junta ao nao ter integrado no seu programa comemorativo dos

quarenta anos do 25 de abril a iniciativa proposta pel' Os Mareantes do Rio Douro, do que pen itencia
pessoalmente. Afirmou que, apesar do corte de financiamento do Estado, da redu~ao dos chamados
duodecimos camararios e das dividas herdadas, a Junta tem procurado manter, e ate mesmo
aumentar, o nivel de apoio as institui~oes da Uniao de Freguesias.

Eo que acontece neste memento

em rela~ao a Associa~ao Os Mareantes do Rio Douro, que foi muitas vezes ignorada pelos anteriores
executives da antiga Junta de Santa Marinha - disse. E quanto a situa~ao da penhora da sede
daquela institui~ao, afirmou que a Junta foi ate onde era possivel. No que respeita ao sentido do
transite na rua Major Pala, disse que o Vogal do Executive Mario Reis esta a acompanha r o assunto
conjuntamente com a Camara, nao havendo ainda decisoes. Por ultimo, reconheceu o seu erro
quando se dirigiu ao Cidadao Bruno Gorgal Simoes reclamando contra algo a que aquele era alheio.
Pediu desculpa pelo sucedido e aproveitou a oportunidade para saudar o Presidente e o VicePresidente da Camara pela conclusao da Via do Centro Historico, ao ultimarem as obras da Via da
Mise rico rd ia agora ina ug urada. -------------------------------------------------------------------------------------------2.LEITURA E VOTAc;AO DA ATA DA REUNIAO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA REALIZADA EM 13.12.2014
- Foi colocada em vota~ao a Ata da reuniao da Assembleia de Freguesia realizada em treze de
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dezembro de dois mile catorze, que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. ------------------------------------3.LEITURA E VOTA~AO DA MINUTA DA ATA DA REUNIAO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA EM 10.07.2014
- Foi colocada em vota~ao a Minuta da Ata da reuniao da Assembleia de Freguesia realizada em treze
de dezembro de dois mile catorze, que foi APROVADA POR MAIORIA, com duas absten~oes . ----------4.PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
4. 1. EXP ED IE NTE DA ASSEMBLE lA ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que

se junta a prese nte Ata: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo A- 29.09.2014

Correspondencia

Anexo B- 29.09.2014

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

Recebida

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

3. 2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n2. 1 do artigo 242 do Regimento --------------------------------------come~ou

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU,

por referir o incumprimento por parte da

Camara Municipal da promessa de remo~ao do amianto das escolas antes do fim as ferias grandes,
salientando a importancia da resolu~ao deste grande problema. Reafirmou a necessidade urgente de
reordenar o transite na Marginal. Chamou a aten~ao para a limpeza do Parque lnfantil da Afurada de
Baixo e para a coloca~ao de um trinco na porta de acesso aquele equipamento, de forma a evitar
acidentes com as crian~as. Reclamou a remo~ao urgente dos troncos de eucaliptos existente na
encosta do Abade. Protestou contra a inexistencia de uma farmacia na Afurada, recordando que o
alvara que possibilita a explora~ao de uma farmacia numa superffcie comercial de Canidelo foi
emitido para a freguesia de Sao Pedro da Afurada. Por ultimo, repudiou o facto de a Junta ter
decidido reimplementar o horario das quarenta horas semanais dos seus funcionarios sem que o
Vogal Lufs Gonzaga, representante da CDU no Executive, tenha tido a oportunidade de se pronunciar
sabre o assunto. A este prop6sito submeteu a

considera~ao

da Assembleia o seguinte documento,

que se junta a esta Ata como Anexo C- 29.09.2014: --------------------------------------------------------------MO~Ao DE REPUDIO contra a reimplementa~ao do horario das quarenta horas semanais nos
servi~os

da Junta, exigindo a

reposi~ao

representantes sindicais dos trabalhadores

da

I

situa~ao

anterior negociada e acordada com os

REJEITADA POR MAIORIA (votos contra: PS 7, PSD 5,
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CDS 2 = 14; votos favoraveis: CDU 2, BE 1 = 3). -----------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, comec;ou por perguntar qual e a situac;ao do Piquete de
Rua. Contestou a falta de resposta da Junta na desmatac;ao de diversas escolas e outros locais da
Uniao de Freguesias. Depois de enumerar alguns desses casos, referiu-se a uma situac;ao por si
reportada e ocorrida na avenida Diogo Leite quando os bueiros transbordaram, o que revela falta de
limpeza e manutenc;ao. De seguida debruc;ou-se sobre os eucaliptos da Quinta das Chas. Questionou
depois o Executivo sobre o encaminhamento dado a algumas moc;oes e recomendac;oes do Bloco de
Esquerda. Recordou, por exemplo, o alargamento do servic;o de Mini-Bus do Centro Hist6rico ate a
Afurada, a instalac;ao de Casas de Banho amovfveis na frente de rio das duas freguesias, a revocac;ao
do ediffcio da Escola do Lugar de Gaia e a recuperac;ao do complexo da Fabrica de Ceramica das
Devesas. Chamou a atenc;ao para a situac;ao de desleixo vivida no Bairro do Cavaco, sobretudo no
que se refere aos seus acessos, higiene e recolha de lixo. Referiu-se depois a situac;ao provocada pela
derrocada no Bairro Craveiro Lopes, que continua inalterada. E, por ultimo, reclamou a necessidade
de dar resposta ao grande fluxo de turistas na zona das Caves de Vinho do Porto, que entope
literalmente a avenida Diogo Leite, sugerindo a criac;ao de urn parque de estacionamento proprio
afastado da beira-rio servido por equipas de acompanhamento que os levem ate as Caves. --------------

-0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, colocou duas questoes muito concretas ao Executivo: a
primeira relacionada com a Escola da Afurada de Baixo, cujo pavilhao esta coberto de amianto no
telhado e este, por estar em degradac;ao, ameac;a cair; a segunda prende-se com a cantina da
referida escola, que funciona num contentor, local inapropriado para servir refeic;oes. De seguida,
acrescentou a necessidade de colocar sinais de limitac;ao de velocidade para vefculos autom6veis na
Afurada de Ba ixo, bern como mais presenc;a de policiamento. Aproveitou ainda para se refe rir ao
condicionamento de transito na rua Candido dos Reis, que tern merecido protestos dos habitantes e
que a Junta ainda nao foi capa z de explicar convenientemente as razoes que sustentam a sua
manutenc;ao. Por ultimo, apresentou a considerac;ao da Assembleia os seguintes documentos que se
juntam a esta Ata como Anexo D- 29.09.2014 e Anexo E- 29.09.2014, respetivamente: ---------------- MO~AO DE REPUDIO, contra o Fundo de Apoio Municipal, que agrava ainda mais a situa~ao
financeira dos munidpios que tern problemas desta natureza
favoraveis: PS 7, CDU 2, BE 1

I

APROVADA POR MAIORIA (votos

=10; votos contra: PSD 5, CDSIPP 2 =7). ----------------------------------------

- MO~AO DE REPUDIO, contra a fusao da Metro do Porto e da STCP, exigindo que o Governo honre
os compromissos financeiros com estas empresas I APROVADA POR MAIORIA (votos favoraveis: PS
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7, COU 2, BE 1

=10; votos contra: PSD 5, CDS/PP 2 = 7). -----------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD,

come~ou

por referir o mau estado do muro da rua

Senhor dos Aflitos e perguntou ao Executivo se tern conhecimento das obras de conserva~ao que a
empresa Aguas de Gaia pretende ali fazer e se sa be quando serao concretizadas. Abordou a situa~ao
do encerramento da Farm<kia da Afurada para contestar urn alegado parecer da Camara Municipal
que permitiu a abertura de uma Farm<kia em Canidelo com urn alvara emitido para a freguesia de
Sao Pedro da Afurada. A prop6sito dos troncos de eucaliptos existentes na Quinta das Chas, recordou
pedido do Condominio para que a Camara elaborasse urn parecer geotermico do terreno, que ainda
esta por fazer, e perguntou ao Presidente da Junta se tern conhecimento desta situa~ao. Por ultimo,
afirmou que este Executivo tern feito muito pouco desde que tomou posse. --------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Francisco Crista, Joaquim Viana, Jose Carlos

Costa e Eduardo Matos, come~ou por afirmar que a implementa~ao do horario das quarenta horas
semanais nos

servi~os

da Junta se deve a urn imperativo legal, adiantando ainda que a ausencia do

Vogal Luis Gonzaga na reuniao que decidiu acatar o parecer do Procurador-Geral da Republica se
deveu a motivo de ferias. De seguida afirmou que a remo~ao do amianto das escolas e urn assunto
da responsabilidade da Camara, que o Executivo da Junta esta a acompanhar atraves de contactos
com a Vereadora Elisa Cidade. Sobre a

reordena~ao

do transito na marginal e a eventual

coloca~ao

de lombas em locais estrategicos, disse que a Secretaria Rosa Novo e o Vogal Mario Reis estao a
acompanhar o assunto. Disse ainda que o Vogal Raimundo Filipe ira intervir no Parque lnfantil da
Afurada de Baixo, conforme sugerido. Reafirmou que tudo fara para que a Afurada volte a ter uma
Farmacia. Relativamente

a remo~ao dos troncos de eucaliptos da Quinta das Chas, disse pressionar a

Camara nesse sentido uma vez que a Junta nao pode intervir numa propriedade privada. No que
concerne aos t rabalhos de desmata~ao, disse que a Junta tern tido algumas dificuldades em obter a
autoriza~ao

de alguns terrenos para os fazer, mas que a Brigada de Rua tem feito o que esta ao seu

alcance nos mais diversos lugares e edifkios publicos. No que respeita ao alargamento do servi~o de

a Afurada, informou que ja foi dado conhecimento
dessa pretensao a respetiva empresa. Relativamente a antiga Fabrica de Cera mica das Devesas, disse
transporte de Mini-Bus do Centro Hist6rico ate

que a Junta esta atenta ao evoluir do estado daquele patrim6nio protegido. No que respeita ao
futuro da Escola da rua Viterbo Campos, afirmou que o Vogal Luis Gonzaga teve recentemente uma
reuniao com a Vereadora Elisa Cidade sensibilizando-a para a urgencia de uma

resolu~ao.

No que

concerne ao que se passa nos Bairros do Cavaco e Craveiro Lopes, disse que ira sensibilizar o
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Presidente da Camara para a urgencia de uma solu~ao. Em relac;ao as obras de conservac;ao do muro
da rua Senhor dos Aflitos, disse desconhecer a situac;ao, comprometendo-se a indagar o que se passa
junto do Conselho de Administrac;ao da empresa Aguas de Gaia. Por ultimo, afirmou que a Junta tem
feito um bom trabalho, com reflexos na vida das populac;oes, nomeadamente dos afuradenses. ------- 0 DEPUTADO JOSE CACHEIRA quis saber da razao do Rancho Folcl6rico da Afurada nao ter atuado
nas Festas do Senhor dos Aflitos e de Santa Barbara, uma vez que estava anunciada a sua
participac;ao no programa daquelas Festas. Recordou que o custo da manutenc;ao do Mercado
provis6rio da Afurada

e muito caro ao erario publico . Defendeu a realizac;ao

urgente de obras de

restauro dos Balnearios da Afurada. Lamentou o encerramento da Farmacia da Afurada. Considerou
que o Festival da Sardinha Assada correu muito bem, mas espera que para o ano corra melhor. Por
ultimo, apresentou a considerac;ao da Assembleia o seguinte documento, que se junta a esta Ata
como An exo F - 29.09.2014: ----------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DE RECOMENDA~AO a favor de uma ciclovia entre os Armazens de Aprestos dos
Pescadores da Afurada e o Parque lnfantil, junto

a Marina, a fim de evitar o atropelamento dos

peoes por ciclistas / APROVADA POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Cacheira, comec;ou por felicitar a

comissao organizadora das Festas de Senhor dos Aflitos e Santa Barbara pelo excelente trabalho
realizado, dizendo depois desconhecer as razoes da nao atuac;ao do Rancho Folcl6rico da Afurada no
programa daquelas Festas. Sobre o Mercado da Afurada, afirmou que a Camara Municipal propoe-se
resolver o assunto no proximo ano. A prop6sito das obras de reparac;ao dos Balnearios da Afurada,
disse que ira influenciar a Camara nesse sentido, como aconteceu, alias, com o arranjo do cilindro de
ag ua que nte entreta nto cone retiza do. -----------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, devido ao adiantado da hora e ao facto de haver ainda oito
Deputados inscritos para uso da palavra, propos que se interrompessem os trabalhos e que na
Ordem de Trabalhos da reuniao de continuac;ao se considerasse a inclusao de um Perfodo de Antes
da Ordem do Dia para que todos pudessem expor os assuntos que nao tiveram oportunidade de
abo rd ar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, lamentou nao ter tido oportunidade de intervir
nesta reuniao, uma vez que se encontra na condic;ao de Deputado substitute, pelo que tenciona fazeto na reuniao de continuac;ao na qualidade de publico. E reclamou do Presidente da Assembleia um
maior controle dos tempos de intervenc;ao do Presidente da Junta e dos Senhores Deputados,
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usa ndo com riga r o era no metro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, disse nao ser preciso o usa do cronometro se todos

seguirem o exemplo do Grupo Parlamentar do PS, que tern cumprido sempre as tempos regimentais.
- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, sugeriu que, na proxima reuniao, os Deputados que

estavam inscritos para usar da palavra fossem as primeiros a intervir. ------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, concordou com a inclusao de urn Periodo de Antes da

Ordem do Dia na proxima reuniao. --------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, concordou igualmente com a inclusao de urn Periodo

de Antes da Ordem do Dia na proxima reuniao da Assembleia. --------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era uma hora e quarenta minutos, propos que a reuniao

de continua~ao se realizasse no dia nove de outubro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas,
no Salao Nobre do edificio da Uniao de Freguesias na Afurada, o que foi aceite par todos as membros
da Assembleia. De seguida, deu par encerrada a presente reuniao, da qual se lavrou a presente Ata,
cuja minuta foi entretanto aprovada por unanimidade (Anexo G - 29.09.2014), que depois de lida foi
por

em

reuniao

realizada

a

_ CB
__.CJ
=--..:\'-·'-~
~~"""'~"'-----' e devida mente arq uivad a. ---------------------------------------------------------

0

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0

PRIMEIRO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

0

SEGUNDO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)
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