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ATA N. 0 33 
SESSAO ORDINARIA 

13/07/2021 

Aos treze dias do mes de julho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e quinze 

minutes, reuniu em 2a Sessao Ordinaria, a Assembleia de Freguesia da Uniao de 

Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no Salao Nobre do ediffcio Junta 

de Freguesia de Sao Pedro da Afurada, presidida por Mario Jorge Rodrigues Santos, 

secretariada por Sonia Cristina Roseira e Cunha e Carla Jesus Pinto Sousa, primeira e 

s e g u nd a-secret aria res pe tiv am en te. --------------------------------------------------------------------

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

Cunha, Carla Jesus Pinto Sousa, Margarida Maria Gomes Ferreira, Helena de Jesus 

Amaral, Francisco Jose de Barros Fonseca, Maria Estrela Moreira Mesquita, Leandro Jorge 

Carvalho da Rocha Pinto, Armando Candido Pereira Lopes, Joaquim de Sousa Rocha e 

Agostinho da Silva Viana; (PSD)- Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida 

Carri<;o e Ana Joao Machado Brito; (MISMA) - Joaquim de Magalhaes Leite e Jose 

Ferreira da Costa; (CDU)- Jose Carlos Costae (BE)- Claudia Sofia Alves Braga (Anexo A 

13.07.2021 ). -------------------------------------------------------------------------------------------

DEPUTADOS AUSENTES: (CDS/PP) - Maria de Assun<;ao dos Santos Carvalho (Anexo B -

13.07.2021 ). -------------------------------------------------------------------------------------------------

Registaram-se as seguintes substitui~oes: (PSD) os deputados, Andre Santos e Rosa Aires 

apresentaram pedido de substitui<;ao dando Iugar a deputada Ana Brito (Anexo C e D -

13.07.2021); (CDU) os deputados Olga Dias e Francisco Crista, apresentaram pedido de 

substitui<;ao dando Iugar ao deputado Jose Carlos Costa. (Anexo E e F -13.07.2021).-------

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente da Mesa da Assembleia - Mario Jorge Rodrigues 

Santos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIOU A REUNIAO: A l.a e 2.0 Secretarias da Mesa da Assembleia- Sonia Cristina 

Roseira e Cunha e Carla Jesus Pinto Sousa, respetivamente. -----------------------------------

00 EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES: 0 Tesoureiro Mario Vicente Sousa Silva 
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Reis; o Secret6rio: Jose Raimundo Moreira Filipe e os Vogais: Laura do Concei<;ao Silva 

Gomes, Adelino Jose Moreira de Araujo, Antonio Miguel Campos Coelho e Armando 

Alves de Almeida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTEVE AUSENTE: 0 Presidente: Manuel Paulo de Jesus Lopes 

sendo substitufdo pelo seu Substitute Legal, Mario Vicente Sousa Silva Reis -----------------------

1. INTERVEN<;AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, come<;ou por conceder o uso do palavra 

aos cidadaos inscritos para intervir neste ponto do Ordem de Trabalhos (Anexo G -

1~.()7.:l():l1) .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o CIDADAO BRUNO SIMOES, no uso do palavra, afirmou que nao gostou do postura do 

Presidente do Assembleia de Freguesia, aquando do realiza<;ao do mesma no dia 

30.06.2021, acusando-o deter sido arrogante e pouco isento, e qua no sus posi<;ao nao 

pode nem deve tomar partido de ninguem. Referiu que lamenta que os deputados que 

tomam posse no Assembleia de Freguesia, nao cumpram os seus mandatos estando 

constant em en te a sere m su bstitu f d os. ------------------------------------------------------------------------

0 CIDADAO JOSE PEIXOTO, no uso do palavra, acusou o atual executive de se aproveitar 

do patrim6nio deixado pelo anterior executive, para angariar verbas. Acusou ainda, que 

o atual executive s6 permite que seja uma marmorista a efetuar as obras no cemiterio 

paroquial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 CIDADAO JOSE AMARAL, no uso do palavra, agradeceu a amabilidade que o 

Presidente do Assembleia de Freguesia, teve para consigo, nomeadamente lhe ligou a 

pedir desculpas pela situa<;oo ocorrida no ultima Assembleia de Freguesia. Reportou a 

situa<;ao de um buraco existente no Rua General Torres, que no sua opiniao causa perigo 

a quem 16 passa. Mencionou ainda que o nome que deram ao mercado do existente no 

zona ribeirinha "Mercado do Beira Rio", nao se adequa ao mesmo, pelo facto de nao 

parecer um mercado tradicional como o anterior. --------------------------------------------------------

0 CIDADAO EDUARDO MATOS, no uso do palavra, felicitou o anterior Presidente do 

Assembleia de Freguesia, por ter pautado o seu mandata com democracia. Afirmou, 

que pretendia saber qual o valor do divida existente, quais os processes judiciais 

pendentes, dado que estava a terminar um ciclo de 8 anos de mandata. Questionou 
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ainda os valores pagos de honor6rios ao advogado da Junta de Freguesia, nos diversos 

Processes Judiciais que a Junta de Freguesia teve. Por ultimo, acusou a Junta de vender 

os jazigos/sepulturas por usucapiao, perdendo assim algumas verbas circunstanciais para 

as contas da Junta de Freguesia. -------------------------

A CIDADA ALEXANDRA SILVA, no uso da palavra, referiu a falta de salubridade no Bairro 

Joao Felix, onde todos os dias se acumula lixo pelas ruas, originando assim a visita 

constante das gaivotas. Apelou ao reforc;o de contentores, bem como ecopontos, 

evitando assim, o lixo acumulado na via publica. Referiu ainda, que o we existente no 

Jardim do Morro, apesar da sua inovac;ao, nao e suficiente, par quem vista aquele 

jardim, na sua opiniao deveria ser construindo mais um no lado oposto ao existente. -----

0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE, no uso da palavra, fez uma pequena menc;ao de um 

tftulo de um livro, onde adaptou o mesmo para "Quem ocorre a Unioo de Freguesias de 

Sta. Marinha e sao Pedro da Afurada", no que diz respeito gestae financeira por parte do 

atual executive. Referiu, que ficou perplexo com a entrevista dada pelo Deputado 

Agostinho Viana, onde este acusa o Executive de total desgoverno. Referiu ainda, que o 

atual Presidente da Junta de Freguesia, acusou o anterior Executivo de que tinham uma 

gestao financeira tipo "mercearia", mas afirmou que sempre foram honestos e 

cautelosos com gestao financeira da mesma. --------------------------------------

0 CIDADAO HUGO TEIXEIRA, no uso da palavra, referiu que liderou cerca de 40 

recenseadores, na operac;ao censit6ria 2021, agradeceu o empenho dos mesmos. 

Agradeceu ainda, a disponibilidade quer do Presidente da Junta de Freguesia, bem 

como os demais elementos do Executive, e do trabalho desenvolvido pelos mesmos. Por 

tim criticou, a forma como decorreu a ultima Assembleia de Freguesia, na qual assistiu 

como residente da freguesia, acusando os mesmos de s6 saberem criticar e apontar o 

dedo, e que na sua opiniao o que deveriam fazer era apresentarem soluc;oes. --------------

0 TESOUREIRO DA JUNTA (PRESIDENTE EM EXERCICIO), no uso da palavra, respondeu ao 

cidadao Bruno Simoes, que nao ia estar a discutir a situac;ao financeira da Junta de 

Freguesia. Referiu, que se deslocou com o Presidente da Junta, a Lisboa de forma a um 

acordo de pagamento referente a divida da ADSE (Junta de Freguesia de Sao Pedro da 

Afurada). Esclareceu ainda, que numa missiva recebida pela ANAFRE, na mesma 

constava que durante a pandemia ficavam suspensos quaisquer pagamentos a ADSE. 

_Em resposta -~~~l_9a~~~ Jos~~ixoto, __9jsse que qualquer marmorista pode efetuar as 
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obras nos jazigos/sepulturas, com a supervisao da Junta de Freguesia bem como dos 

concession6rios das mesmas. Em resposta ao cidadao Jose Amaral, que a situa<;:ao do 

buraco existente ma Rua General Torres, est6 complicado de se resolver, pelo facto de 

desconhecerem a quem pertence a tampa ( 6guas de gaia, ou empresa de 

telecomunica<;:oes). Ao Cidadao Eduardo Matos, respondeu que no memento o unico 

Processo Judicial pendente e o que se refere a obra de requalifica<;:ao do ediffcio da 

Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada. Em rela<;:ao a usucapiao de jazigos, s6 

chegou a si dois processes de jazigos. A cidada Alexandra Silva, respondeu que a 

situac;:ao do Bairro Joao Felix, continua a ser uma preocupac;:ao devido ao alojamento 

local, vao pedir o reforc;:o de contentores e ecopontos, quanto as gaivotas nada podem 

fazer. Quanto a construc;:ao de mais we no Jardim do Morro, os mesmos estao pendentes 

do arranque da segundo fase das obras, por estar pendente o visto do Tribunal de 

Contos. Respondeu ao cidadao Alexandre Silva, que nao vai tecer nenhum coment6rio 

sobre a entrevista do Deputado Agostinho Viana. Ao cidadao Hugo Teixeira, agradeceu 

o excelente trabalho efetuado nos Censos, enquanto delegado do municipio para a 

freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. --------------------------

0 DEPUTADO AMiLCAR ARAUJO (PSD), no uso da palavra, disse que lamentou o facto do 

Presidente da Assembleia de Freguesia, nao ter intervindo quando o cidadao Hugo 

Teixeira insultou os deputados, dizendo que os mesmos ou estao calados ou entao 

querem ir embora sem discutirem os assuntos importantes que constam da Ordem de 

Trabalhos da Assembleia de Freguesia. 0 Deputado Amflcar Araujo, afirmou ainda que o 

cidadao Hugo Teixeira, nao tem o direito enquanto fregues, de insultar os deputados 

presentes. ----------------------------------------------------------------------

3.2 Aprecia~oo das altera~oes ao inventarlo da Unioo de Freguesias 1 Modifica~oes 

ocorridas entre 01 /01 /2020 a 31 /12/2020 

lntervieram os seguintes deputados: Jose Costa (MISMA) e Amflcar Araujo (PSD) aos quais 

o Presidente em exercfcio prestou os devidos esclarecimentos. ------------------

0 DEPUTADO JOSE COSTA (MISMA), na sua intervenc;:ao, referiu que o documento do 

lnventario, s6 consta as respetivas alterac;:oes, na sua opiniao deveria ser apresentado o 

in~~~!9ric:>_ de t~dos_~? be~~:_E:on~~a o_ num~ro d~ imoveis, mas nao e discriminado quais. -
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0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO (PSD), na sua intervenc;ao, questionou a forma de 

apresentac;ao dos documentos, respetivamente ao lnventario do Patrim6nio. -------------

0 TESOUREIRO DA JUNTA DE FREGUESIA (Presldente em exerdcio), respondeu aos 

deputados, quer era um mapa novo contabilfstico, de acordo com a nova legislac;ao. Se 

os deputados tiverem duvidas, podem sempre solicitor consulta dos documentos. -------

3.3 apreciac;ao da lnformac;ao escrita do P J sobre a atividade e situac;ao financeira da 

Uniao de Fregueslas. 

lntervieram os seguintes deputados: Amncar Araujo (PSD), Jose Costa (MISMA), Agostinho 

Viana (PS), Joaquim Rocha (PS) e Anabela Carric;o (PSD) aos quais o Presidente em 

exerclcio prestou os devidos esclarecimentos. ----------------------------------

0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO (PSD), no ouso da palavra, disse que sempre foi um 

deputado critico e como tal, afirmou que nunca houve nenhuma evoluc;ao de 

informac;ao no documento apresentado. Questionou o ponto 3 e 15, por constar a 

mesma informac;ao nestes dois pontes. __________________ , 

0 DEPUTADO JOSE COSTA (MISMA), no uso da palavra, afirmou que o documento 

apresentado, pouca ou nenhuma informac;ao relevante consta. --------------------

0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA (PS), no uso da palavra, agradeceu o desempenho do 

anterior Presidente da Assembleia de Freguesia, que sempre zelou pela democracia e 

espeito pelos outros. Na sua opiniao o que consta na informac;ao do Presidente da Junta 

de Freguesia, sao obras efetuadas pelo Municipio de Vila Nova de Gaia, lamenta que 

conste que o Presidente da Junta esteve presente em 3 reunioes no Agrupamento de 

Escolas Dr. Costa Matos e duos no Agrupamento de Escolas Antonio Sergio, quando 

neste ultimo agrupamento foi substitufdo por ter atingido 0 numero limite de faltas 

in j u stifi cad as. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

0 DEPUTADO JOAQUIM ROCHA (PS), no uso da palavra, disse que os moradores da 

URBICOOPE nunca foram atendidos aos seus pedidos por parte do Presidente da Junta 

de Freguesia, o unico que sempre prestou apoio, foi o Presidente do Municipio de Vila 

Nova de Gaia.---------------------------------------------------------------

A DEPUTADA ANABELA CARRICO (PSD), no uso do palavra, referiu que esta informac;ao do 

Presidente da Junta era iguais as que foram apresentadas nos ultimos 4 anos, sendo vago 
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nos sus informac;:oes. Afirmou que na sua opiniao foi grave a informac;:ao constante no 

Ponto 26, reuniao com o Agrupamento de Escolas Antonio Sergio, pelo facto de ser de 

conhecimento publico que o Presidente da Junta foi substitufdo no Conselho Geral do 

referido Agrupamento, por ter excedido o numero limite de faltas injustificadas.-----------

0 TESOUREIRO DA JUNTA DE FREGUESIA (Presidente em exerclcio), no uso da palavra, 

disse que informac;:ao do Presidente da Junta e um documento onde consta o resumo 

das atividades que na sua opiniao devem constar. 0 ponto 26 da referida informac;:ao, 

deve ter sido um erro de digitac;:ao. Questionou o ponto 3 e 15, por constar a mesma 

informac;:ao nestes dois pontos.----------- -----------

3.4 aprecia~ao e vota~ao das atas das reunloes anteriores. 

• A ta n° 25 de 08/06/2020, colocada a votac;:ao foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes com 14 votos a favor. ------------------------------------------

• A ta no 26 de 16/06/2020, colocada a votac;:ao foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes com 16 votos a favor. ---------------------------------

• A ta no 27 de 30/06/2020, colocada a votac;:ao foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes com 15 votos a favor. ---------------------------

• A ta no 28 de 08/07/2020, colocada a votac;:ao foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes com 15 votos a favor. -------------------------------

• A ta no 29 de 30/09/2020, colocada a votac;:ao foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes com 15 votos a favor. --------------------------------------

• Ata no 30 de 21/12/2020, colocada a votac;:ao foi a mesma aprovada por 

unanimidade dos presentes com 11 votos a favor. ------------------------------------------------

Antes de dar por encerrada a assembleia, o Presidente em exercfcio pediu a palavra 

para agradecer a presenc;:a de todos ao Iongo deste mandato. ------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e tres horas e dez minutos do dia treze 

de julho de dois mil e vinte e um, e nao havendo mais nada a tratar, deu por encerrada 

a reuniao, da qual se lavrou minuta (Anexo H - 13.07.2021) que entretanto foi aprovada 
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por unanimidade dos presentes e posteriormente a presente A ta, que depois de lid a foi 

aprovada por unanimidade dos presentes, em reuniao realizada a 13 de outubro de 

2021, ficando devidamente arquivada. -----------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

A PRIMEIRA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA 

(S6NIA CRISTINA ROSEIRA E CUNHA) 

A SEGUNDA SECRET ARIA DA ASSEMBLEIA 

DE FREGUESIA 

C?oQQ. ':j?_)! ,( ) l Y1"l .S:o.t LC: u 
(CARLA JESUS PINTO SOUSA) 

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