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ATA N.2 24
SESSAO ORDINARIA

1!. REUNIAO- 19/06/2015
- Aos dezanove dias domes de junho do anode dois mile quinze, pelas vinte e uma horas e quinze minutos,
reuniu em Sessao Ordinaria, a Assembleia de Freguesia da Uniao das Freguesias de Santa Marinha e Sao
Pedro da Afurada, no edificio da Junta de Freguesia em Sao Pedro da Afurada, no Centro Civico Reverendo
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 Secretario. -------------------- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do
Novo, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Augusto Jose Concei~ao Soares,
Margarida Maria Gomes Ferreira, Jose Maria Moreira e Sonia Cristina Rose ira e Cunha; (do PSD)- Joaquim
Magalhaes Leite, Alberto Amilcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, 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)- Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes e Francisco Jose Marques
Crista; (do BE)- Celestino Manuel Matias Ferreirinha; (IN D)- Eduardo Jose Moreira Matos---------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Maria Jose Fonseca Pinto Alves, do PS, apresentou pedido de
substitui~ao,

dando assim Iugar a Sonia Cristina Roseira e Cunha, do PS. Filipa Marlene Mendes da Costa, do

BE, apresentou pedido de substitui~ao, dando assim Iugar a Celestino Manuel Matias Ferreirinha, do BE. ---- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes;
Tesoureiro : Agostinho Silva Viana; Vogais: Jose Raimundo Moreira Filipe, Jose Manuel Neto Cacheira,
Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando Candido Pereira Lopes. ------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de saudar todos os presentes, deu posse como Deputado ao
cidadao Celestino Manuel Matias Ferreirinha, eleito pelo Bloco de Esquerda, dando de seguida inicio

a

0 RDE M DE TRA BA LH OS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN<;AO DO PUBLICO

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

come~ou

por conceder o uso da palavra aos dais cidadaos inscritos para

i nte rvi r neste po nto d a Ordem dos Tra ba Ihos. ---------------------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO JOSE ANT6NIO TEIXEIRA usou da palavra para contestar a decisao da Camara Municipal de
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anular um dos sentidos de transite num pequeno tro~o da rua Professor Urbano de Moura, que mereceu o
parecer favon)vel da Junta sem que esta tivesse previamente ouvido os moradores da zona. E informou que,
assim que houve conhecimento daquela decisao, foi promovido um abaixo-assinado subscrito par duzentos
e cinquenta moradores par si entregue ao Presidente da Junta, que, na altura, se mostrou solidario com os
moradores e garantiu que o assunto seria resolvido. Par essa razao, manifestou-se perplexo quando soube,
na Camara Municipal, que a Junta ja se havia pronunciado favoravelmente sabre aquela decisao. E
comunicou que soube mais tarde, par um offcio assinado pelo secretario da Junta, que o parecer fora
votado favoravelmente par unanimidade em reuniao do Executive. Nao entendendo esta incongruencia,
disse que tentou esclarecer a

situa~ao

junto da Camara Municipal, onde foi informado que a decisao pode

ser revista se a Junta assim o solicitar, apelando deste modo que esta proceda em conformidade . E, a
terminar, pediu que o Presidente da Junta lhe
popula~ao

forne~a

os elementos tecnicos e os meios de

audi~ao

a

que sustentaram o primeiro parecer votado por unanimidade pelo seu Executive. --------------------

- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE DA SILVA manifestou grande preocupa~ao pelo facto de subsistir um
problema para o qual alertou em reuniao recente, que consiste no perigoso estado em que se encontra um
muro de granite junto aos lavadouros da

Ferven~a

que

amea~a

ruir. E solicitou mais uma vez a

interven~ao

do Executive junto da Camara Municipal para que este assunto seja resolvido com a maxima urgencia, antes
que o muro caia para a faixa de rodagem e atinja viaturas, automobilistas e peoes que par ali circulem. ------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Jose Antonio Teixeira, afirmou que existe um
desfasamento no tempo entre a primeira das duas vezes que conversaram e a emissao do parecer da Junta

a postura

municipal trazida agora

a cola~ao,

garantindo que nunca o iludiu ou ludibriou, como parece

querer insinuar. Garantiu depois que a Junta ouviu a

popula~ao

antes de emitir o seu parecer, havendo

muitos moradores que tem opiniao contraria ao que seria depois expresso no abaixo-assinado. Sublinhou
ainda que foi feita uma avalia~ao sabre seguran~a na rua Professor Urbano de Moura, no tro~o onde
vigorava os dais sentidos de transite, tendo-se conclu fdo que a situa~ao era perigosa para viaturas e peoes.
De seguida, fez questao de notar que a eventual reversao da postura de transite em causa e da exclusiva
responsabilidade da Camara, nao deixando a Junta de se pronunciar se lhe for solicitado novo parecer. E, a
terminar, pediu autoriza~ao para que o Tesoureiro da Junta se pronunciasse tambem sabre o assunto. -------- 0 TESOUREIRO DA JUNTA sublinhou que o parecer da Junta foi votado par unanimidade parse considerar
como absolutamente correta a decisao da Camara de anular um dos dais sentidos de transite naquele
pequeno

tro~o

da rua Professor Urbano de Moura, par este servir apenas os interesses dos utilizadores de

uma garagem e representar um grande perigo para quem circula naquela estreitfssima arteria, ilustrando
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esta sua afirma~ao com a exibi~ao de algumas imagens fotograticas por si registadas poucos dias antes. -----. 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Alexandre Valente da Silva, afirmou que ja se deslocou

por duas vezes ao local para avaliar a situa~ao do muro da rua da Ferven~a e que s6 nao o contactou para
acompanhar nessas visitas porter perdido o seu contacto telef6nico . E garantiu que a Camara Municipal ja
tern conhecimento da situa~ao, acreditando que em breve sera dada uma resolu~ao ao problema. -------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, em ponto previo, apresentou uma

Declara~ao

Polftica relativa

ao assunto "Analise e Discussao das Fontes de Financiamento da Junta de Freguesia", inscrito do Periodo da
Ordem do Dia, que se junta a esta Ata como Anexo A · 19.06.2015. ------------------------------------------------------

. 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, apresentou tambem em ponto previo uma
das verbas atribuldas pelo Municipio de Vila Nova de Gaia

Mo~ao

contra a redu~ao

a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao

Pedro da Afurada, no ambito dos Acordos de Delega~ao de Competencias, que se junta a esta ata como
Anexo B - 19.06.2015, a apreciar no assunto "Analise e Discussao das Fontes de Financiamento da Junta de
Freguesia", inscrito do Periodo da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------

2.PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2. 1. EXP EDl ENTE DA ASSEMBLE lA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESJDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu

junta

a leitura

do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se

a prese nte Ata: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo C- 19.06.2015

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

Anexo D- 19.06.2015

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

2. 2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n2. 1 do artigo 242 do Regimento ------------------------------------------------

. 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por sublinhar as incongruencias do Presidente da Junta na
questao da

anula~ao

de urn dos sentidos de transito num

tro~o

da rua Professor Urbano de Moura,

defendendo a posi~ao dos moradores que contestam a medida e, ao mesmo tempo, votando
favoravelmente a decisao da Camara em reuniao do seu Executivo. E afirmou que no anterior executivo da
Junta de Freguesia de Santa Marinha, de coliga~ao PSD e CDS-PP, isto nao aconteceria, exemplificando com
situa~oes

sua

com para~ao

analogas vividas no passado . Fez de seguida uma

posi~ao

Mariani e a

na

introdu~ao

esta~ao

dos dois sentidos de transito no

tro~o

desta decisao do Municipio com a

da rua Barao do Corvo entre a rua Jose

das Devesas, perguntando depois se ha algum Espirito Santo que justifique estas duas
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posturas de efeitos contrarios. E, a concluir, apresentou

a considera~ao do plenario a seguinte proposta: -----

Anexo E - 19.06.2015: MO~AO - PELA REANALISE DO SENTIDO UNICO

REJEITADA POR MAIORIA

DE TRANSITO EM TODA A EXTENSAO DA RUA PROFESSOR URBANO DE ., VOTOS FAVORAVEIS: 7 (PSD 4, CDS
MOURA.

1, CDU 2);

I

I VOTOS CONTRA: 8 (PS 8);

I ABSTEN~OES: 2 (BE 1; IND 1).
I
-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por se congratular com os trabalhos em curso do passadi~o da
marginal, que compreende a sua recupera~ao e a instala~ao de urn novo sistema de ilumina~ao. De seguida,
saudou as obras de melhoramento realizadas nas casas de banho do Cemiterio e solicitou informa~oes
sobre os restantes trabalhos em curso ou projetados para aquele equipamento. A terminar, apresentou

a

co nsid era~ao do plena rio as segu i ntes propostas: ----------------------------------------------------------------------------Anexo

F -

19.06.2015: P-ROPOSTA

DE

-RECOMENDA~AO -

PELA

ATRIBUI~AO DO NOME DE JOSE GUIMARAES A UMA RUA DA FREGUESIA

I

APROVADA POR UNANIMIDADE

II

DE SANTA MARINHA.

Anexo G PASSADI~O

19.06.2015 : MO~AO - PELA REPOSI~AO URGENTE DO

I
.1

APROVADA POR UNANIMIDADE

DA MARGINAL.

I
- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, come~ou por recordar que os pareceres das juntas de freguesia
sobre posturas municipais de transito nao sao vinculativos, pelo que a decisao tomada sobre o sentido
unico no

tro~o

da rua Professor Urbano de Moura em causa seria sempre aquela mesmo que o parecer da

Junta fosse contrario. Criticou de seguida a forma como o Deputado Jose Costa tentou partidarizar a
questao em

apre~o

e afirmou que a

anexa~ao

do terreno da VL 9, que custou trinta e cinco milhoes de

euros ao erario publico, foi consumada pelo anterior executivo camarario do PSD/CDS-PP, nao se sabendo,
mas adivinhando-se, qual teria sido o parecer da Junta de entao com mesma cor politica. E, a terminar,
congratulou-se pelo ressurgimento dos Jogos Juvenis de Gaia, salientando a importancia daquele evento no
desenvolvimento das nossas crian~as e jovens, do ponto de vista flsico e desportivo, proporcionando assim
a possibilidade de estas praticarem as suas modalidades preferidas de uma forma organizada e apoiada. ----- 0 DEPUTADO LUfS GONZAGA, da CDU, come~ou por afirmar que o seu Grupo Parlamentar ira apresentar
urn Requerimento sabre o anunciado encerramento do estabe lecimento de ensino A Toea do Menino,
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exigindo do Executivo da Junta uma intervenc;:ao que possa ajudar a evitar a consumac;:ao daquele
indesejado desiderata. Depois de solicitar que aquele Requerimento fosse distribuido por todos os
membros da Assembleia de Freguesia, chamou a atenc;:ao para a eliminac;:ao da passagem de peoes que
existia na marginal, em frente ao Sport Clube Nautico do Porto, pondo em risco a integridade fisica dos
jovens desportistas que atravessam a avenida em direc;:ao ao rio Douro com as suas embarcac;:oes convictos
de que continuam a ter prioridade sobre as viaturas que circulam por ali. E, por fim, colocou a considerac;:ao
do plena r io a segu i nte pro posta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

l

~e-;,H-_: 19.06.2015: PRoPosrA DE REcoMENDAf;Ao - coNriA"-Al ·- -----APRoVADA POR MAio-RIA___
~ -

REFORMA DO SETOR DAS AGUAS.

i

I

I VOTOS FAVORAVEIS: 10 (PS 8, CDU I
I 2);

I

I

I

IVOTOS CONTRA: 5 (PSD 4, CDS 1);

I

I ABSTENf;OES: 2 (BE 1, IND 1).

I

I

1

I

L________

__L____ -------------.. ·--·--------1

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que nao esperava que se fizesse
politiquice na questao da anulac;:ao de um sentido de transito num troc;:o da rua Professor Urbano de Moura,
garantindo que o seu Executivo esta a estudar novamente a situac;:ao e que agira sempre em conformidade
com os interesses e a seguranc;:a dos cidadaos. E, a terminar, insurgiu-se contra a acusac;:ao de que a Camara
Municipal de Vila Nova de Gaia agiu, no caso dos sentidos de transito naquela rua e na rua Barao do Corvo,
tendo em conta a satisfac;:ao dos interesses de alguma empresa ou de qualquer individualidade da zona. ----- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, solicitou o uso da palavra para direito de resposta, a fim de esclarece r
que nao fez qualquer acusac;:ao sobre a decisao da Camara Municipal que determinou a anulac;:ao dos dois
sentidos num dos troc;:os da rua Professor Urbano de Moura, tendo-se limitado a fazer uma pergunta, que
repetiu: "Sera que existe no local algum Espirito Santo a quem e preciso pagar o apoio eleitoral?". ------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, fez eco do que considera ser uma
excelente decisao da Camara a instalac;:ao de iluminac;:ao ecol6gica com base em tecnologia LED na marginal
ribeirinha, que, para alem de proporcionar uma grande poupanc;:a energetica, aumenta a beleza daquela
zona muito visitada por turistas e cada vez mais utilizada por cidadaos para a pratica de corrida e de outro
tipo de exercicios fisicos e desportivos. Em relac;:ao as obras em curso no piso do passadic;:o da marginal, fez
saber que a Junta ja havia pedido ha algum tempo a sua manutenc;:ao, porque se viu confrontada com um
acidente ali ocorrido e urgia proceder-se a realizac;:ao daqueles trabalhos de forma a evitar que acidentes
similares venham a repetir-se. E, terminar, pediu autorizac;:ao para que o Tesoureiro da Junta prestasse os
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esclarecimentos solicitados sobre as obras em curso no Cemiterio e sobre as que estao projetadas para Ia. -- 0 TESOUREIRO DA JUNTA come~ou por dizer que nao pretende fazer no Cemiterio uma especie de
competi~ao

com o passado, estando apenas interessado em fazer trabalho. E disse que esse trabalho deve-

se essencialmente aos funcionarios, que o tem feito muitas vezes em

condi~oes

climatericas adversas, mas

sempre com muito empenho. Quanto as casas de banho publicas, afirmou que o trabalho ficou agora
totalmente concluldo com a instala~ao de portas e janelas de alumlnio . Adiantou depois que
trabalhos de

corre~ao

do alinhamento das ruas do Cemiterio e

repavimenta~ao

come~aram

os

dos seus passeios. E

sublinhou que tudo isto tem sido feito com o trabalho dos funcionarios do Cemiterio, sem qualquer custo
para a Junta

a exce~ao da compra de alguns materiais de constru~ao. Afirmou de seguida que a antiga Casa

da Cera foi reabilitada, sendo agora espa~o de abrigo para as pessoas que se queiram proteger do sol ou da
chuva, e que foram efetuados melhoramentos no novo Ossario Geral, entretanto construldo pelos pr6prios
funcionarios. E recordou que o antigo Ossario era ja demasiado pequeno, estando completamento lotado,
pelo que se tornou necessaria construir um novo Ossario Geral, o que foi feito num terrene da Confraria do
Santlssimo Sacramento que transitou agora formalmente para a posse da Junta.------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, retomou a palavra para dar resposta ao Deputado Adelino Araujo, come~ando

por afirmar que concorda com a sua referenda a

heran~a

pesadlssima, de trinta e cinco milhoes, resultante

do nao cumprimento do contrato de cedencia de terrenos privados para a constru~ao da VL9, sobre a qual a
bancada da PSD e do CDS-PP mantem um estranho silencio. E afirmou depois que a pesada heran~a
daqueles dois partidos se reflete tambem na Junta, que acabou de receber a notfcia de que a ADSE reclama
o pagamento de uma dlvida de cinquenta mil euros da antiga Junta da Afurada. De seguida, concordou
tambem com as referencias elogiosas feitas ao renascimento dos Jogos Juvenis de Gaia, evento que envolve
as quinze juntas e unioes de freguesia de Gaia e que proporciona as crian~as e jovens de todo o concelho a
oportunidade de praticar a modalidade desportiva de que mais gostam ou que lhes da mais prazer como
praticantes. E, a terminar, fez questao de afirmar que nao sao os resultados desportivos que mais contam
nesta iniciativa, mas sim o que ela representa do ponto de vista da

intera~ao

social entre os jovens. -----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Luis Gonzaga, come~ou por informar que a

passadeira de peoes suprimida durante a interven~ao feita na marginal junto ao tabuleiro inferior da ponte
Luis I sera recolocada muito breve, ap6s interven~ao do Executive junto da Camara Municipal, depois de
alguns moradores terem reclamado a sua reposi~ao. Relativamente ao que passa na Toea dos Meninos,
afirmou que a Junta ja esteve no local e reuniu com os gestores daquela IPSS, tendo concluldo que o seu
encerramento parece irreverslvel. Adiantou, porem, que a Junta est a a faze r um

esfo r~o

final, tendo reunido
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com os pais das crianc;:as que frequentam aquela instituic;:ao e com as tecnicas que ali prestam servic;:o, a que
se seguiu urn encontro com vereadores da Camara Municipal, os quais se comprometeram em promover
uma reuniao com aquela IPPS que recebe crianc;:as de familias com insufich~ncias econ6micas. E, a terminar,
afirmou que a Junta se disponibilizou para fazer algum investimento nas instalac;:oes da Toea do Menino,
porque o que lhe interessa e contribuir, na medida das suas possibilidades, para a manutenc;:ao do
fun cio name nto d aqueIa i nst itu ic;:a o. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, comec;:ou por dizer nao compareceu na sessao solene

comemorativa do 25 de abril como forma de protesto por ela nao ter sido realizada no ediffcio da Junta na
Afurada, como era suposto que tivesse acontecido, uma vez que no ano passado ja tinha sido agendada
para o ediffcio de Santa Marinha. E recordou que havia o compromisso de alternancia entre as duas
freguesias na realizac;:ao de iniciativas alargadas aos membros da assembleia, sendo evidente que as sessoes
solenes das comemorac;:oes oficiais do 25 de Abril se enquadram neste ambito ate por maioria de razao por
forc;:a do seu simbolismo. Debruc;:ou-se depois sobre o Mercado da Afurada, manifestando-se muito
preocupado com atraso na conclusao das suas obras. E recordou que o antigo presidente da Camara
Municipal prometeu por sete vezes, com destaque nos 6rgaos de comunicac;:ao social, a sua inaugurac;:ao em
determinadas datas, o que nunca veio a acontecer, sendo que o atual presidente do Municipio ja fez o
mesmo por tres vezes, anunciando agora a inaugurac;:ao do Mercado para este verao . Depois de sublinhar a
sua desconfianc;:a sobre o cumprimento deste prazo, considerou muito estranho que a divida da ADSE no
valor de cinquenta mil euros s6 agora fosse conhecida, passados que sao quase dois anos sabre a tomada
de posse do Executivo em exercfcio. De seguida, disse tambem ser muito estranho que alguem tenha
quaisquer duvidas sobre a posic;:ao dos moradores da rua Professor Urbano de Moura sabre a anulac;:ao de
um dos sentidos de transito num dos troc;:os daquela arteria, porque nao acredita que seja possfvel
conseguir recolher duzentas e cinquenta assinaturas junto destes se eles nao concordassem com os
considerandos do abaixo-assinado. A seguir deu conhecimento de que iria apresentar urn Requerimento ao
Presidente da Assembleia exigindo o cumprimento da Lei no que respeita aos prazos de discussao e votac;:ao
das Atas das reunioes deste 6rgao deliberativo. E, por fim, colocou

a considerac;:ao

da Assembleia as

segu i nte s prop o sta s: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo I - 19.06.2015: MO~AO - PELA AFERI~AO DOS FUNDAMENTOS E

1

REJEITADA POR MAIORIA

PROCEDIMENTOS APLICADOS EM VARIOS PROCESSOS DE DESPEJO NO

VOTOS FAVORAVEIS: 7 (PSD 3, CDS

BAIRRO DO CAVACO E REPOSI~AO DA LEGALIDADE NAS SITUA~QES EM

1, CDU 2, IND 1);

QUE TENHAM OCORRIDO ABUSOS.

VOTOS CONTRA: 9 (PS 8, PSD 1};
ABSTEN~QES : 1 (BE 1)

Anexo

J -

19.06.2015:

PRO POSTA

DE

RECOMENDA~AO -

APROVADA POR MAIORIA

PELA

REPOSI~AO DO HORARIO DAS 35 HORAS E PELA RECLAMA~AO JUNTO DO

VOTOS FAVORAVEIS: 10 (PS 8, CDU

GOVERNO DA PUBLICA~AO DOS ACORDOS ASSINADOS NESSE SENTIDO.

2);
VOTOS CONTRA: 5 (PSD 4, CDS 1);
I

I

j ABSTEN~QES: 2 (BE 1, IND 1).

Anexo K - 19.06.2015 : MO~AO - PELA REVOGA~AO DO CONCURSO DE

I

SUBCONCESSAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES DA EMPRESA METRO

I VOTOS FAVORAVEI5: 11 (PS 8, CDU

DO PORTO E DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO, EM

I 2, IND 1);

APROVADA POR MAIORIA

DEFESA DO 5ERVI~O PUBLICO, DOS INTERESSES DAS POPULA~QES E DOS

VOTOS CONTRA: 5 (PSD 4, CDS 1);

DIREITOS DOS TRABALHADORES.

ABSTEN~QES: 1 (BE 1).

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, usou da palavra para esclarecer a Deputada Rosa Novo das razoes
que motivaram a

realiza~ao

de obras em ca sas particulares por parte do anterior executive da antiga Junta

de Santa Marinha, alegando que essas interven~oes se f icaram a dever as extremas dificuldades econ6micas
de alguns fregueses e ao mau estado das suas habita~oes. E fez notar que essas obras s6 foram realizadas
depois de conversas havidas com os respetivos senhorios, que, para alem de as autorizarem, dispensaram o
pagamento das respetivas rendas ate que fossem cobertos os encargos suportados pela Junta, que passou a
receber dos fregueses os valores mensa is correspondentes aquelas rendas. E, de segu ida, passou a enunciar
um conjunto de obras em

condi~oes

similares realizadas por aquele anterior executive. ---------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA interrompeu o Deputado Joaquim Leite, fazendo-o notar de que o
plena rio nao esta a analisar o passado ou a julgar o que foi feito pelos anteriores executives das duas juntas
das freguesias agora agregadas, sendo que no ponto da ordem de trabalho em

apre~o

se devem colocar

questoes sobre o momenta presente ao Presidente do Executive em exerdcio. ------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, dispensou-se de colocar qualquer questao ao Presidente da Junta.
- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, come~ou por saudar a realiza~ao de obras em arterias que ele
mencionou em reuniao passada, que referiu como coisa positiva, chamando depois a aten~ao para um
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perigoso ressalto no piso a entrada para o tabuleiro inferior da ponte Lufs I, que considerou uma vergonha.
E exigiu que se fizesse pressao junto da Camara Municipal para que o problema seja rapidamente resolvido.
Chamou depois a aten~ao para o estado lamentavel do piso sob a ponte dos comboios no arco do Prado,
que da acesso a VL8 e ao Cemiterio . Debru~ou-se depois sobre o amontoado de lixo depositado junto aos
contentores na avenida da Republica as segundas-feiras, situa~ao que s6 ocorria antigamente por altura do
Natal, e que agora se repete sistematicamente, causando cheiros insuportaveis que podem colocar em
causa a saude publica. Por ultimo, queixou-se do barulho noturno provocado por diversas motos e
motorizadas que aceleram pela noite dentro, ate perto das tres horas da manha, em verdadeiras corridas na
zona da avenida da Republica, pedindo por isso uma rapida

interven~ao

da Polfcia Municipal.-------------------

- 0 DEPUTADO CELESTINO FERREIRINHA, do BE, reclamou uma interven~ao conjugada da Junta e da
institui~ao

Camara Municipal no sentido de evitar o encerramento da Toea do Menino, uma
condi~oes

que admite em

especiais as crian~as de famflias economicamente carenciadas, de forma a garantir que as

sessenta e oito

crian~as

Ia inscritas nao fiquem privadas de acompanhamento pre-escolar e que os treze

funcionarios que ali prestam

servi~o

nao percam os seus postos de trabalho. -----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, disse compreender e aceitar as suas
crfticas pelo facto da sessao solene das comemora~oes do 25 de abril nao se ter realizado no ediffcio da
Junta na Afurada, prometendo que tudo fara para essa situa~ao seja revista no proximo ano . Fez notar, no
entanto, que o programa daquelas comemora~oes integrou um conjunto vasto de iniciativas que tiveram
Iugar nas duas freguesias. Sobre o anuncio da inaugura~ao do Mercado da Afurada para o verao deste ano,
disse acreditar que o Presidente da Camara consiga cumprir esse compromisso, uma vez que os trabalhos
de conclusao da obra serao retomados muito em breve, pese embora nao possa empenhar a sua palavra .
No que respeita a divida a ADSE, disse que tern vindo a falar ha algum tempo com representantes daquela
institui~ao,

no sentido de negociar facilidades no seu pagamento, tendo sido colocado agora entre a espada

e a parede, uma vez que nao foi aceite a proposta de liquida~ao faseada . No que concerne a questao da
postura municipal de transito na rua Professor Urbano de Moura, recordou que os problemas de

seguran~a

estao devidamente identificados e afirmou que um abaixo-assinado com duzentas e cinquenta assinaturas
nem sempre reflete a melhor solu~ao para os problemas em questao. No que respeita aos acordos
celebrados com as organiza~oes representativas dos funcionarios da Junta sobre a implementa~ao do
horario semanal de trinta e cinco horas, reafirmou que aguarda a
afirmou ter a

esperan~a

promulga~ao

do Governo. E, a terminar,

fundada de que, se o assunto se nao for resolvido entretanto, a

mudan~a

polftica

que se perspetiva para breve fara que o horario das trinta e cinco horas seja de facto uma realidade. ---------19 de junho de 201s
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou par registar a sua postura

frontal e justa, considerando-o como o unico membra das for~as polfticas de direita com assento na
Assembleia de Freguesia que nao se limita a criticar tudo e todos, como se comprova mais uma vez pelo
elogio feito a interven~ao da Camara Municipal na rede viaria. E aproveitou a oportunidade para destacar as
obras realizadas pelo Municipio nas ruas do Jau e dos Aflitos, ap6s pressao da Junta, esclarecendo que a
interven~ao
reposi~ao

na segunda arteria resultou tambem da resolu~ao do muro que havia desmoronado e cuja

se deveu a um acordo celebrado com o Institute de Gestao Financeira. Sabre o ressalto existente

na entrada para o tabuleiro inferior da ponte Luis I, afirmou que iria certificar-se da situa~ao e avaliar da
possibilidade de a Junta assumir diretamente a obra . Disse, porem, que os funcionarios nunca receberam
forma~ao

especifica para acudir a s itua~oes desta natureza, pelo que ha necessidade de contratar pessoal

com aquelas e outras

qualifica~oes,

estando no entanto a autarquia impedida de o fazer devido as suas

dfvidas. Ressalvou que aqueles funcionarios sao muito prestaveis e empenhados, julgando que serao ate
capazes de resolver o buraco que perdura na arteria do Area do Prado, trazido agora a cola~ao e que muito
o incomoda, nao encontrando

ex plica~ao

para o facto de a Camara Municipa l ainda nao ter atuado depois

dos varios oficios enviados. Relativamente as deficiencias existentes no processo da recolha de lixo,
informou ter realizado recentemente uma reuniao tecnica na Camara Municipal para avalia~ao desta
situa~ao .

E, a terminar, disse nao ter conhecimento das corridas noturnas de mota na zona da avenida da

Republica, comprometendo-se desde ja a submeter o caso a considera~ao do Comandante da PSP. ------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Celestino Ferreirinha, reafirmou a sua preocupa~ao

com o eventual encerramento da creche e jardim de infancia Toea do Menino, tendo muita
se encontre uma

solu~ao

esperan~a

para o problema, que, no entanto, s6 lhe parece possfvel com uma

que

interven~ao

celere da Seguran~a Social. Garantiu, porem, que a Junta desenvolvera, conjuntamente com a Camara
Municipal, todos os esfor~os no sentido de assegurar a manuten~ao do funcionamento daquela institui~ao,
cujas valencias representam um grande prioridade para autarquia . E, a terminar, anunciou que, par
iniciativa da vereadora da
dire~ao

a~ao

social, serao realizadas em breve novas reunioes com os membros da

da institui~ao, com as suas tecnicas e com os pais das crian~as que frequentam a Toea do Menino. --

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou par abordar a questao relacionada com a anula~ao de um

dos sentidos de transito num tro~o da rua Professor Urbano de Moura, salientando a totallegitimidade dos
moradores em se fazerem ouvir atraves do abaixo-assinado, mas que, em sua opiniao, se devem privilegiar
as condi~oes de seguran~a . E aproveitou o ensejo para chamar a aten~ao do Deputado Jose Costa para a
forma, que considerou de leviana e excessiva, como se referiu a empresa Espirito Santo, entidade que lhe
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devia merecer o maior respeito, assim como os seus trabalhadores. Dirigiu-se depois ao Executivo, para
dizer que o refor~o do pessoal em areas sensiveis como a a~ao social deve constituir uma das suas primeiras
prioridades, nao se podendo muito menos dar ao luxo de dispensar uma tecnica superior que aqui presta
servi~o
situa~ao

ha muitos anos, com reconhecido empenho e grande competencia. Reconheceu que a diffcil
financeira da Junta exige urn cuidado especial no estabelecimento de prioridades, obrigando a

fazer escolhas que provavelmente determinam que algumas coisas fiquem para tras. Mas salientou que
essas escolhas sao uma competencia de quem foi eleito para governar, deixando claro que, na sua opiniao,
o refor~o de pessoal na esfera do apoio social e essencial numa autarquia que cresceu territorialmente e em
termos demograficos, exigindo portanto mais dinamica e maior proximidade no servi~o prestado as
comunidades. Chamou depois a aten~ao para a habitual infesta~ao de baratas nalguns pontos da Afurada
quando o tempo come~a a aquecer, afirmando que a antiga Junta daquela freguesia tinha urn contrato de
presta~ao

de servi~os celebrado com uma empresa que todos os anos, por esta altura e sempre que havia

necessidade, procedia a trabalhos de desinfesta~ao . De seguida, depois de considerar que a ilumina~ao
ecologica com base em tecnologia LED instalada na marginal nao e a melhor

solu~ao

do ponto de vista

paisagistico, embora proporcione mais luz do que a op~ao adotada pelos anteriores executivos municipais,
perguntou se aquela interven~ao se estende ate a Afurada, como entende que nao pode deixar de ser.
Sobre a divida a ADSE, esclareceu que cerca de setenta por cento do seu valor remonta a exercicios
anteriores ao ano de dois mil e seis e que so trinta por cento sao da responsabilidade de executivos da
antiga Junta de Sao Pedro da Afurada por si liderados. E de seguida disponibilizou-se para acompanhar o
Presidente do atual Executivo nas reunioes com a ADSE que visem a negocia~ao do pagamento faseado
daquela divida, lembrando que em tempos tambem negociou com sucesso uma divida de elevado
montante. Por ultimo, referiu-se as Festas de Sao Pedro da Afurada, que se iniciam dentro de poucos dias,
para salientar o extraordinario envolvimento da comunidade local na sua

realiza~ao .

E sublinhou que, se e

verdade que as autarquias concedem urn apoio financeiro generoso as Festas, nao se pode esquecer que o
apoio dado pelos pescadores, comerciantes e restante

popula~ao

local ultrapassa em muito, no seu

doa~oes

e do produto da venda de rifas. E, a

conjunto, aquele financiamento, atraves dos mealheiros de

terminar, sublinhou que o empenho e a dedica~ao que popula~ao local dispensa as Festas de Sao Pedro e
que sao de facto responsaveis pelo enorme sucesso alcan~ado por estas ano apos ano, propondo, por isso,
que o Presidente da Assembleia submeta a aprecia~ao do plenario um Voto de Louvor ao Povo da Afurada. - 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para direito de resposta ao Deputado Eduardo Matos,
afirmando que tern um enorme respeito pela empresa Espirito Santo e pelos seus trabalhadores, mas que
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tern muito mais respeito pelos moradores que foram prejudicados com a introdu~ao de dois sentidos de
transito num pequeno tro~o da rua Barao do Corvo, que praticamente apenas serve os autocarros daquela
empresa, que, assim, deixaram de subir a rua Jose Mariani, para grande prejufzo dos moradores e de outros
cidadaos que se deslocam aquela zona da cidade. De seguida, deu resposta a critica feita pelo Presidente da
Junta aos deputados do PSD e do CDS de nunca elogiarem o trabalho desenvolvido pelo seu Executivo,
desmentindo-o, ao elogiar a obra feita no Cemiterio, designadamente a instala~ao de um novo Ossario
Comum num Iugar excelente conseguido em negocia~oes com a Confraria do Santissimo Sacramento .--------- A DEPUTADA MARGARIDA FERREIRA, do PS, come~ou por felicitar o Deputado Eduardo Matos pela forma
Iucida e apaixonada como defendeu a Afurada, as Festas do seu Santo Padroeiro e a comunidade local,
comungando das afirma~oes por ele expressas. E, a terminar, perguntou qual e a inten~ao da Junta
relativamente a continua~ao da realiza~ao do Festival da Sardinha Assada, chamando a aten~ao para a
importancia daquele evento no contexto do esfor~o da Camara na certifica~ao da Sardinha da Afurada . ------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que muitas vezes tem
discordado das suas interven~oes e pontos de vista, mas que agora comunga das suas afirma~oes. E disse
concordar com a crftica feita a afirma~ao leviana do Deputado Jose Costa sobre a empresa Espfrito Santo,
bern como com a defesa da continuidade de fun~oes da funcionaria de a~ao social em servi~o na Afurada,
sendo tambem ele testemunha das suas competencias. E sublinhou que aquela funcionaria elaborou
sozinha, a seu pedido, um excelente projeto de candidatura ao Programa 20.20. Alertou, porem, para o
facto de a Junta ter de atuar dentro dos limites da Lei, estando por isso condicionada pela sua elevadfssima
divida, que tem vindo a amortizar, o que a impede de a integrar nos seus quadros. Garantiu, no entanto,
avaliar todas cond icionantes atuais e verificar da possibilidade da celebra~ao de um contrato presta~ao de
servi~os,

que evite a dispensa daquela funcionaria. No que concerne a i nfesta~ao de baratas, reconheceu

que aquela realidade se manifestou junto a escola da Afurada de Baixo, estando a situa~ao aparentemente
controlada e garantindo uma atua~ao imediata atraves dos servi~os de salubridade da Camara Municipal se
forem identificadas outras

situa~oes

analogas. Voltou a sublinhar a sua

satisfa~ao

pela decisao da Camara

em instalar ilumina~ao LED na marginal ribeirinha, estando convicto de que esse trabalho se estendera pelo
menos ate a freguesia da Afurada. E, a terminar, disse comungar da opiniao de que as Festas de Sao Pedro
da Afurada sao uma das melhores do paise um verdadeiro ex-libris de Vila Nova de Gaia. ------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Margarida Ferreira, afirmou que a Junta nao deixou
cair o Festival da Sardinha Assada da Afurada e que ele continuara a ser uma realidade se a comunidade
local assim o entender, podendo contar para isso como apoio incondicional da autarquia . E recordou que os

---------------------------------------------------------- · - -19 de junho de 2015

I pag. - 12 -

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

2013/ 2017

assembleia de fr

uesia

santamarmha

saoped roafurada
a realiza~ao do evento por entenderem que este
era prejudicial para eles. Reafirmou, no entanto, o empenho da Junta no apoio a manuten~ao do Festival,
agentes comerciais da Afurada manifestaram-se contraries

desde que os comerciantes se constituam em comissao e assumam a sua realiza~ao ou a propria comissao
das Festas de Sao Pedro aceite esse desafio. E, a terminar, afirmou o seu regozijo pela iniciativa da Camara
Municipal em certificar a Sardinha da Afurada, que nao perdera a sua importancia nem o seu impacto
mesmo que o Festiva l nao se realize, o que s6 depende da vontade da comunidade local.-------------• 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, recordou que o Festival da Sardinha Assada foi uma ideia sua,
enquanto presidente da antiga Junta da Afurada, que cedo se revelou possuir urn enorme potencial de
afirma~ao

turistica e se constituiu sempre como uma excelente fonte de receita . Adiantou depois que a

atual Junta tinha prometido a continuidade do evento, embora noutros moldes, mas a verdade e que
manteve o mesmo figurine o ano passado, com a diferen~a de que a sua dura~ao, que era de quinze dias,
passou a ser de urn mes, o que gerou a natural insatisfa~ao dos comerciantes locais. E afirmou nao perceber
por que razao a Junta nao aproveita a ocasiao da certifica~ao da sardinha da Afurada para melhorar e
valorizar o Festival, dando-lhe uma dimensao metropolitana capaz de ombrear com o Festival da Sardinha
de Portimao, e, em vez disso, decida abdicar da sua

organiza~ao,

outrem, o que considera urn grande erro. Face a esta

situa~ao,

passando essa responsabilidade para

deu a conhecer que, enquanto cidadao

preocupado com o desenvolvimento da sua terra, ja se disponibilizou junto do Presidente da Camara para o
ajudar na

real iza~ao

do Festival. E concluiu dizendo que o importante e que o Festival nao morra. --------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, afirmou que tambem nao concorda com o fim do Festival da
Sardinha Assada, admitindo porem a sua remodela~ao. Recordou que a venda das sard inhas era explorada
por urn determinado restaurante do exterior da freguesia, apoiado pela antiga Junta da Afurada, que se
responsabilizava pela anima~ao musical que dava corpo ao Festival. Declarou, por isso, que nao se opoe que
sejam agora os restaurantes locais a proceder

a venda

das sardinhas, ficando com os respetivos lucros,

desde que a Camara ou a Junta fiquem com a responsabilidade da anima~ao e promo~ao do Festival,
honrando as

tradi~oes

e costumes da Afurada . E, a terminar, reafirmou que nao se pode e acabar com o

Festival, porque a freguesia da Afurada tern a sua dignidade e a sua honra e e precise mante-las . --------------- A DEPUTADA ANABELA

CARRI~O,

do PSD, pediu a palavra para urn Ponto de Ordem

a Mesa, lamentando

que se perca tanto tempo com algumas questoes de somenos importancia, que nao e obviamente o caso do
Festival da Sardinha Assada da Afurada, arrastando o Periodo de Antes da Ordem do Dia para alem do
tempo regimental e do previsto na legisla~ao. Confessou, no entanto, que este Ponto de Ordem

a Mesa se

deve tambem ao facto de se sentir debi litada devido a um problema de saude e nao ter paciencia para
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assistir a uma constante troca de galhardetes, que s6 servem para arrastar os trabalhos para horas ta rdias.--- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, contestou a

interpela~ao

da Deputada Anabela

Carri~o

a Mesa

sobre a condu~ao dos trabalhos, menorizando os assuntos discutidos pela Assembleia e as interven~oes dos
seus membros, tentando desta forma condicionar em parte o debate politico.---------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, na sequencia de uma
colocou

interven~ao

anterior do Deputado Eduardo Matos,

a considera~ao do plena rio a seguinte proposta : -------------------------------------------------------------------

-·- - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- .------------------

Anexo L- 19.06.2015: VOTO DE LOUVOR- A POPULAc;Ao DA FREGUESIA

1

DE SAO PEDRO DA AFURADA PELO EMPENHO E DEDICAc;Ao DISPENSADOS

J

As REALIZAc;Ao DA FESTA DO sEu SANTO PADROEIRO, coNTRIBUINDO

I

ASSIM, E DE FORMA DETERMINANTE, PARA A suA I~SCRic;Ao NO MAPA

I

APROVADA POR UNANIMIDADE

DOS FESTEJOS POPULARES MAIS IMPORTANTES DO PAIS.

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero hora e quarenta minutos, propos que a co ntinua~ao
desta sessao ordinaria se realizasse, em segunda reuniao, no dia nove de julho de dois mil e quinze, pelas
vinte e uma horas, no edificio da Junta na Afurada, o que foi aceite por todos os membros da Assembleia.
De seguida, deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi entretanto
aprovada por unanimidade (Anexo M - 19.06.2015), que depois de lida foi A ~\\..0\f.C.l)A

\.l WAtJ l (\ ,t'\1:\ iJf_

em reuniao realizada a

) ~ ·

l 2. . 2..-a t6

por

e devidamente

arq u iva da . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0 PRIMEIRO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 0 SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

c·:-_ -----~

(AuGusTo Jose Co~SoAREs)

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)""' '
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