
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE PEDROUÇOS DO ANO DE 2021 ——————————————  
Ao décimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 

pelas vinte e uma hora e quarenta minutos, reuniu no auditório Augusto 

Simões da Junta de Freguesia de Pedrouços, sito na Avenida de Nossa 

Senhora da Natividade, número 250, na sua 17.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia de Freguesia de Pedrouços, convocada nos termos do 

Regimento da Assembleia de Freguesia de Pedrouços (RAFP) 

conjugado com o arto. 11.º e da alínea b) do n.º 1 do art.º 14º. da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, com as suas posteriores alterações, 

conforme edital de 2 de setembro de 2021 com a seguinte ordem de 
trabalhos:

Ponto 1 - Período de “Antes da Ordem do Dia”. 
Ponto 2 - Período de Intervenção do Público de acordo com o n.º 3 
do art.34.º  do Regimento da Assembleia de Freguesia de 
Pedrouços.
Ponto 3 - Ordem do Dia:
3.1 - Informação do Executivo sobre a atividade da Junta.
3.2 – Proposta de Regulamento para a Concessão e Exploração dos 
Quiosques da Freguesia de Pedrouços – para conhecimento prévio 
à submissão e discussão pública.
Ponto 4 – Apreciação e aprovação do pedido formulado pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, 
relativamente, ao alargamento da sua área territorial de 
intervenção.
Ponto 5 – Balanço da atividade autárquica desenvolvida.
Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, António 

Henrique de Almeida Rodrigues Fonseca, secretariado pelo Primeiro 
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Secretário da Assembleia António de Almeida Teixeira e pelo segundo-

secretário António Agostinho Oliveira Félix.

Feita a chamada e, constatada a existência de quórum o Presidente da 

Assembleia de Freguesia declarou aberta a sessão.

Ponto 1- Período de “Antes da Ordem do Dia”.
A reunião começa com Presidente da Mesa a propor ao plenário desta 

Assembleia se fizesse um minuto de silêncio em homenagem ao “hoje” 

falecido, antigo Presidente da República Dr. Jorge Sampaio, por tudo o 

que ele representou para a democracia portuguesa. Feita a proposta, foi 

a mesma aceite unanimamente pelo plenário da Assembleia de 

Freguesia de Pedrouços.

De Imediato o Presidente da Mesa levantou-se e pediu a todos que o 

acompanhassem para fazer um minuto de silêncio em homenagem a 

Jorge Fernando Branco de Sampaio. 

Seguidamente o Presidente da Mesa coloca a apreciação e votação a 

Ata da reunião de Assembleia de Freguesia do dia 30/06/2021, 

perguntando-se algum dos presentes se pretende inscrever para intervir 

sobre a referida ata. Inscreveram-se os Deputados Sandra Monteiro e 

Hugo Salgueiro, ambos da coligação “Um Novo Começo”. 

De imediato, o Presidente da Mesa concede a palavra aos inscritos, por 

ordem de inscrição.

No uso da palavra a deputada Sandra Monteiro afirma ter apenas 

recebido a ata em suporte de papel no dia anterior a esta Assembleia, 

tendo acrescentado que tal se terá ficado a dever ao atraso dos CTT. 

Disse ainda que não ter compreendido porque é que não recebeu a ata 

em suporte digital, via email.
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 Por sua vez o Deputado Hugo Salgueiro refere que os documentos para 

esta Assembleia foram entregues em 3 momentos distintos. 

Terminadas essas intervenções o Presidente da Mesa esclarece as 

questões colocadas pelos Senhores Deputados e coloca a votação a ata 

que é aprovada por maioria, com as abstenções dos Deputados Sandra 

Monteiro, Carlos Caseira e Hugo Salgueiro todos da coligação “Um 

Novo Começo”. 

O Presidente da Mesa, dirigindo-se a todos os presentes, informa que 

na ordem de trabalhos está previsto um período de Intervenção do 

Público de acordo com o estipulado pelo n.º 3 do art. 34º do Regimento 

da Assembleia de Freguesia, podendo qualquer um dos elementos do 

público inscrever-se, a partir daquele momento e até ao fim do período 

de “antes da ordem do dia”, para intervir no momento reservado para o 

efeito na ordem de trabalhos.

São apresentados à Mesa 6 documentos pelas várias forças políticas, 

identificados de Documento “A” a Documento “F” anexos a esta ata.

Documento A – “Moção de Reconhecimento e Agradecimento”, 

apresentado pelo Presidente da Mesa, o documento é lido em voz alta 

para todos os presentes, tendo de seguida o Presidente da Mesa 

questionado o Plenário da Assembleia se alguém se pretendia inscrever 

para intervir sobre o documento. Não havendo inscrições, foi o 

documento colocado à apreciação e votação da Assembleia de 

Freguesia, tendo sido aprovado por unanimidade.

Documento B – “Moção pela melhoria da higiene urbana e da 
salubridade na Freguesia de Pedrouços Maia”, subscrita pelas 

coligações “Maia em Primeiro” e “Um Novo Começo” bem como pela 
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CDU e BE. O documento é lido em voz alta para todos os presentes, 

tendo de seguida o Presidente da Mesa questionado o Plenário da 

Assembleia se alguém se pretendia inscrever para intervir sobre o 

documento. De imediato inscreveram-se os Deputados Sandra Monteiro, 

Fernando Serafim e Carlos Caseira. 

O Presidente da Mesa cede o uso da palavra à deputada Sandra 

Monteiro, a qual no seu uso faz uma declaração de voto fundamentado 

o voto que irá fazer do documento, mais concretamente, diz que tendo 

em conta o tema da moção diz só poder votar a favor, no entanto, diz 

não poder deixar passar que, apenas neste momento, parece começar a 

ser tratado este assunto e que isso só acontece porque a população se 

começou a mexer e a exigir. Concorda com a moção, estranha apenas o 

momento escolhido, terminando desta forma a sua intervenção.

Seguidamente o Presidente da Mesa cede o uso da palavra ao 

Deputado Fernando Serafim, o qual no seu uso começa por referir que 

esta documento é uma moção que retrata fielmente o que está a 

acontecer, no entanto, estranha só agora a colocação desta moção diz 

votar a favor pelo facto de o conteúdo retratar fielmente a realidade da 

freguesia. Salienta ainda, ter pena, por só agora, passados 12 anos 

deste Presidente da Junta estar no poder é que esta moção aparece na 

Assembleia. Continua salientando dizendo que qualquer um pode 

consultar as atas e nestes últimos 10 a 13 anos o lixo é uma questão 

que se tem colocado em todas as Assembleias, terminando assim a sua 

intervenção. 

Seguidamente o Presidente da Mesa cede o uso da palavra ao 

Deputado Carlos Caseira, o qual, no uso da mesma, refere sentir-se 
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humilhado perante o que está a assistir, afirmando que “a montanha 

pariu um rato”. Salienta estarmos perante uma queixa feita por mais de 

20 moradores ao Presidente da Assembleia e a Coligação “Maia em 

Primeiro” apresenta uma moção. Refere ainda que, em seu entender, os 

princípios da igualdade desta Assembleia foram violados, refere que os 

Deputados desta Assembleia deveriam ter tido acesso ao documento ao 

mesmo tempo que o resto das forças políticas. Compreendia e achava 

fazer sentido se esta moção fosse do executivo, sendo da coligação 

“Maia em Primeiro” não compreende, apresenta desta forma um voto de 

protesto sobre a forma como foi apresentado o documento, terminando 

assim a sua intervenção. 

De seguida o Presidente da Mesa, toma a palavra e no seu uso dirige-se 

ao Deputado Carlos Caseira referindo que o Deputado já o conhece e 

que contrariamente ao que é afirmado pelo Senhor Deputado, entende 

que não há qualquer violação do principio de igualdade no tratamento 

das forças políticas na Assembleia, para o efeito vai dar uma explicação 

muito simples e o Senhor Deputado vai perceber perfeitamente a 

situação. Relembra que todos os que estão presentes nesta Assembleia 

e que participaram ou acompanharam a revisão no Regimento da 

Assembleia de Freguesia de Pedrouços, levada a cabo no inicio deste 

mandato, deverão recordar-se que, por proposta do próprio Presidente 

da Assembleia de Freguesia foi sugerido e consignado no projeto de  

Regimento posteriormente aprovado pela Assembleia de Freguesia a 

criação de um separador na página web da Junta de Freguesia de 

Pedrouços, para a Assembleia de Freguesia e que nesse separador 

fossem devidamente identificados todos os Deputados com assento na 

/285



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS 

Assembleia de Freguesia, com foto, nome, força política pela qual foram 

eleitos e e-mail institucional, de forma a que cada um dos Pedroucenses 

tivesse a liberdade e a facilidade de poder contactar com aquele(s) com 

que mais se identificasse.  Naturalmente que as pessoas que votaram 

no Senhor Deputado Carlos Caseira se reverão mais nele do que no 

Presidente da Assembleia e terá sido isso que aconteceu neste caso. Os 

moradores em questão por se reverem mais no Presidente da 

Assembleia de Freguesia, fizeram-lhe chegar, já depois da convocatória 

desta reunião ordinária, o requerimento e abaixo-assinado em questão, 

dando-lhe o Presidente da Mesa o devido seguimento, de modo que 

estas pessoas vissem a questão apreciada em Assembleia de Freguesia 

e o problema resolvido com a maior brevidade possível (colo aliás está a 

acontecer). Face a esta realidade, o Presidente da Mesa afirma que só 

deu voz a esses(as) Pedroucenses através da introdução do pedido 

formulado por ele(as) na moção apresentada, referindo, ainda, que não 

teve qualquer outra intenção que não fosse a de promover a rápida 

resolução da situação. Acrescenta ainda que tal como já tinha dado nota 

anteriormente, tendo em consideração que algumas questões como a 

colocação de contentores do lixo, recolha do mesmo e salubridade da 

freguesia ainda não estão resolvidas, está também a fazer o que tinha 

prometido, ou seja, não sair desta casa sem colocar estas questões à 

apreciação desta Assembleia de Freguesia e fazer chegar a decisão a 

mesma sobre esta matéria aos órgãos competentes do município, o que 

fará se a moção for aprovada em Assembleia de Freguesia. O 

Presidente da Mesa salienta, que “hoje” mesmo percorreu e visitou 

vários pontos da freguesia, designadamente o Parque das Amores, a 
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Praceta Vitorino Nemésio, a Vila Regia, zonas circundantes às escolas 

da freguesia e vários jardins da freguesia no sentido de verificar a 

colocação de papeleiras, tema já frequentemente aqui levantado, e 

surpreendentemente verificou um do número de papeleiras instaladas,  

sem prejuízo de vários dos locais visitados ainda denotarem falta deste 

equipamento, como por exemplo em algumas zonas junto às escolas de 

que é exemplo a Escola Básica da Giesta. Perante esse quadro, refere 

que devemos ser justos em todas as nossas análises de modo a não 

criticarmos o que está bem feito e sermos razoáveis no pedido do que 

precisamos. Terminando a sua intervenção, o documento é colocado a 

votação sendo aprovado por unanimidade. 

Documento C – Moção de Censura, apresentada pela coligação “Um 
Novo Começo”. 
O Presidente da Mesa dá a palavra à deputada Sandra Monteiro, a qual, 

no seu uso, apresenta a moção a todos os presentes. 

De Imediato, o Presidente da Mesa agradece a intervenção feita e 

pergunta se algum dos membros da Assembleia se pretende inscrever 

para intervir. 

Não havendo inscrições o documento é colocado a votação, tendo sido 

reprovado com 7 votos contra da Coligação “Maia em Primeiro”, e com a 

abstenção do Deputado Fernando Serafim da CDU e do Deputado 

Joaquim Araújo do Bloco de Esquerda, contando com os votos 

favoráveis da “Coligação Um Novo Começo.” O Presidente da Mesa 

apresentou uma declaração de voto dando nota que o seu voto contra a 

Moção se deve exclusivamente à errada fundamentação legal da Moção 

apresentada.
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Documento D – Voto de Louvor e Reconhecimento em honra de 
António Henrique de Almeida Rodrigues Fonseca (Presidente da 
Assembleia de Freguesia de Pedrouços), apresentado pela coligação 

“Um Novo Começo”. Lido o documento pelo Deputado Hugo Salgueiro 

e, colocado a Votação o documento é aprovado por unanimidade.

Documento E – Voto de Pesar, em honra de Jorge Fernando Branco 
de Sampaio (Ex-Presidente da República Portuguesa) apresentado 

pela coligação “Um Novo Começo”. Lido o documento pelo Deputado 

Hugo Salgueiro, e colocado a votação, o documento é aprovado por 

unanimidade.

Documento F – Voto de Louvor em honra do Dr. António Fonseca 
(Presidente da Assembleia de Freguesia de Pedrouços) e 
Homenagem aos eleitos Falecidos durante este mandato - Virgílio 
Mendes Garcia (CDU) e José Júlio (Coligação Maia em Primeiro - 
PSD/CDS) apresentado pelo Bloco de Esquerda. O Documento é lido 

pelo Deputado Joaquim Araujo, e, de seguida, colocado a votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade.

De Imediato, o Presidente da Mesa agradece os votos de louvor que lhe 

foram apresentados e pergunta às Senhoras e Senhores Deputados 

presentes se algum deles se pretende inscrever para intervir no período 

de antes da Ordem do dia, tendo-se inscrito para intervenção, os 

Deputados Hugo Salgueiro, Fernando Serafim e Carlos Caseira. 

O Presidente da Mesa por ordem de inscrição deu a palavra ao 

Deputado Hugo Salgueiro, o qual, no seu uso, refere que o assunto já foi 

apresentado na moção de censura lida à Assembleia pela deputada 

Sandra Monteiro e tendo em conta que o Executivo desta Junta de 
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Freguesia deve explicações sobre a sua gestão à Assembleia de 

freguesia, a Assembleia de Freguesia é o órgão máximo que fiscaliza o 

trabalho do Executivo e da Junta de Freguesia e, tendo em conta que o 

Presidente da Junta disse publicamente neste órgão que não iria 

responder e que nem valia a pena a resposta às questões que 

anteriormente lhe foram colocadas, entrega à Mesa, nos termos do 

Regimento e da Lei vários requerimentos aos quais se impõe que o 

Presidente responda por escrito. 

A Mesa Recebe os cinco (5) requerimentos apresentados e identifica-os 

como Doc.1; Doc.2; Doc.3; Doc.4 e Doc.5, anexos a esta ata, tendo o 

Presidente da Mesa informado de imediato o Senhor Deputado que os 

documentos serão analisados pela Mesa, que se pronunciará sobre os 

mesmos no mais curto espaço de tempo possível, de modo a que, nada 

havendo em contrário, seja solicitada a informação, com a maior 

brevidade possível, ao Executivo, que certamente responderá dentro 

dos prazos legais. 

Prosseguindo na sua intervenção o Deputado o Hugo Salgueiro e a 

coligação “Um Novo Começo” pretende denunciar e censurar um 

contrato celebrado entre a Sociedade comercial “IVO RIBEIRO 

UNIPESSOAL, LDA.” detida na totalidade por Ivo Ribeiro (membro do 

Executivo desta Junta de Freguesia e simultaneamente candidato a 

Presidente da Junta de Freguesia de Águas Santas) e a Câmara 

Municipal da Maia. Para atestar esta informação, pede a permissão do 

Presidente da Mesa para distribuir cópia da primeira página deste 

contrato (identificado como Doc. 6 anexo a esta ata) pelas diversas 

bancadas presentes na Assembleia, tendo o pedido sido, de imediato, 
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deferido e o documento distribuído. Continuando a intervenção o 

Deputado Hugo Salgueiro, diz que tendo em conta que o referido 

membro do Executivo não está presente nesta Assembleia pede para 

que seja o próprio Executivo que depois transmita a ata e esta sua 

declaração. Prossegue dizendo que o membro do executivo em questão 

pode efetivamente celebrar o contrato, não é ilegal, é sim eticamente 

reprovável uma vez que se trata de um candidato a uma Junta de 

Freguesia e os Presidentes de Junta estão impedidos de o fazer por lei. 

Abordando agora o tema da casa da Maria João, o Deputado o Hugo 

Salgueiro pergunta ao Senhor Presidente de Junta se efetivamente vai 

substituir o soalho da casa da Maria João, pois se não estava em 

condições de o fazer não o prometia. Sobre o acesso de pessoas de 

mobilidade reduzida às capelas mortuárias o Deputado pergunta 

também se o Presidente de Junta vai cumprir o prometido, bem como se 

vai realizar a construção de uma rampa que dê acesso ao portão lateral 

do cemitério. Continuando a sua intervenção o Deputado o Hugo 

Salgueiro, como refere já ter salientado na reunião de atribuição dos 

elementos às Assembleias de votos, quer garantir que apenas 

funcionários da Junta de Freguesia estão nas Mesas de apoio no dia 

das eleições e, não familiares do executivo, ou até mesmo elementos do 

Grupos de Jovens que sabemos que acompanham o executivo, se 

durante a hora de almoço não é possível garantir duas Mesas de 

informação que se reduza a uma apenas, apela mesmo a todos os 

Deputados desta Assembleia que estejam atentos a esta situação e se 

necessário for que se chame a polícia no dia. Continua informando que, 

o Presidente de Junta na mesma reunião assumiu que o transporte de 
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todos os Pedroucenses desde as suas residências e/ou lares de idosos 

até às Assembleias de Voto seria efetuado pelos Bombeiros Voluntários 

de Pedrouços e não por funcionários ou membros do executivo da Junta 

de Freguesia, compromisso que espera que venha a ser cumprido, 

terminando assim a sua intervenção. 

O Presidente da Mesa, agradece a Intervenção do Deputado Hugo 

Salgueiro e de imediato dá a palavra ao Deputado Fernando Serafim, o 

qual, no uso da mesma, referiu a existência de diversos problemas na 

freguesia salientando que nem todos foram resolvidos, nomeadamente, 

passeios, as ilhas, casas abarracadas, a falta de pessoal na Junta, local 

para vestuário e ferramentas que não há, os transportes da Junta estão 

guardados na propriedade de um dos elementos do Executivo. Salienta 

não referir mais nenhum problema pois todos os restantes já estão em 

ata, terminando assim a sua intervenção. 

O Presidente da Mesa, agradece a Intervenção do Senhor Deputado 

Fernando Serafim e de imediato dá o uso da palavra ao Senhor 

Deputado Carlos Caseira, o qual, no uso da mesma, referiu que faz 

agora em setembro um ano que colocou algumas questões simples que 

infelizmente a representante do executivo nessa Assembleia (Isabel 

Carvalho) não soube responder, tendo dito que iria esclarecer as 

referidas questões com o Senhor Presidente da Junta que depois 

responderia a essas questões, resposta que até hoje não foi dada,  pelo 

que continua a aguardar pela resposta. Também lembra que o 

Presidente de Junta ficou de entregar às coletividades material de 

proteção para a pandemia, pelo que pergunta se já entregou. 
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O Presidente da Mesa, agradece a Intervenção do Deputado Carlos 

Caseira e para resposta às questões colocadas, cede a palavra ao 

Presidente de Junta, o qual no uso da mesma, após os cumprimentos a 

todos os presentes mostra agrado por ver o auditório cheio, 

acrescentando que isto agora é febre de campanha, referindo que este 

Executivo nunca deixou de responder a ninguém, nem a questão 

nenhuma que aqui seja solicitada, estando aqui para responder a todas 

elas. Afirma que há pouco não quis falar sobre a Moção de Censura 

para deixar para agora, pois quer dizer, que os Deputados Sandra 

Monteiro e Hugo Salgueiro é que deveriam ser censurados pois eles são 

uma força de bloqueio da freguesia, censurados porque bloquearam a 

construção do pavilhão de Pedrouços, salienta também que o Deputado 

Hugo Salgueiro chamou a polícia para bloquear uma obra aprovada em 

Assembleia de Freguesia, mais concretamente os ossários, uma obra 

devidamente sinalizada e licenciada, andando mesmo la a estorvar. 

Continuando, refere que este mesmo grupo foi um grupo de bloqueio à 

construção do pavilhão e que fez de sede de campanha um 

equipamento municipal, referindo estes é que são os Senhores da lisura, 

da transparência e candidatos à Junta de Freguesia de Pedrouços. 

Quanto à resposta aos requerimentos serão todas dadas como referido 

pelo Presidente da Mesa. Salienta, também, algumas intervenções do 

Deputado Hugo Salgueiro colando-se a obras da Freguesia dizendo 

“estou a acompanhar”, “estou a acompanhar” dizendo estar a 

acompanhar é fácil, queria-o ver mesmo era a ajudar conforme já esteve 

a ajudar o Deputado Joaquim Araujo do BE. Quanto ao dever de gestão 

todos os anos há um momento em que as contas são aprovadas em 
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Assembleia de Freguesia e, estão lá todas as rubricas para aprovação 

e, alguma questão que suscite dúvidas cá está o executivo para 

responder. Quanto ao contrato do colega do Executivo refere que isso o 

ultrapassa porque o colega é candidato, mas em outra freguesia nem 

sabe o porquê desse assunto ser aqui chamado. Quanto à Maria João 

refere ir cumprir o que prometeu, e vai fazer cumprir com verbas suas e 

não verbas públicas pois a Junta não pode andar a fazer reparações nas 

casas das pessoas, inclusive já esta semana esteve a tratar do assunto. 

Quanto às capelas mortuárias o projeto do acesso está a ser elaborado, 

já devia até ter começado, pensa que rapidamente devem começar, bem 

como as obras na rua Dona Amélia Moutinho Alves. Sobre o parque 

canino salienta que o mesmo fazia parte do seu manifesto eleitoral e por 

esse facto o conhecimento à população já tinha sido dado, salienta ter 

sido aprovado por maioria absoluta da população nas eleições. Quanto 

às instalações, efetivamente a Junta de Freguesia não tem onde 

guardar os equipamentos, o Sr. António faz o favor de guardar em sua 

casa os mesmos, com a construção do novo quartel de bombeiros as 

instalações antigas poderão servir de oficina, estacionamento, formação, 

etc. Quanto às questões não respondidas e referidas pelo Deputado 

Carlos Caseira, refere que todas foram respondidas, caso duvide poderá 

passar pela Junta de Freguesia na segunda-feira onde poderá ver a 

resposta por e-mail. Quanto à oferta dos materiais de proteção já foi 

entregue a 3 associações e, será entregue às restantes também. São 

materiais que ainda se vão usar durante algum tempo, refere também 

que se alguma associação quiser passar na Junta ser-lhe-á entregue, 

terminando assim a sua intervenção. 
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De imediato o Deputado Hugo Salgueiro pede para responder às 

afirmações/ acusações que lhe foram dirigidas pelo Senhor Presidente 

da Junta, tendo o Presidente da Mesa concedido o uso da palavra, 

aquele no seu uso recorda que maioria absoluta não é poder absoluto, e 

portanto, o Senhor Presidente irá ter de responder às questões 

colocadas nesta e em anteriores Assembleias. Em seguida, o Deputado 

Hugo Salgueiro diz não ser verdade o que o Presidente da Junta referiu 

quando afirmou que o Deputado Hugo Salgueiro esteve contra a 

construção do Pavilhão Municipal de Pedrouços, pois tal nunca 

aconteceu, sendo por isso mentira. Ainda a propósito desse assunto, o 

Deputado Hugo Salgueiro esclarece dizendo que o que realmente 

aconteceu é que se debateu até ao último minuto para que a Câmara 

Municipal se comprometesse a cumprir o primeiro projeto para a 

construção do pavilhão, debateu sim até ao último minuto por um projeto 

que estava aprovado e publicado em Diário da República, em que, 

conciliava um campo de treinos do Pedrouços com Pavilhão Municipal, 

conciliava ainda, mais dois campos um de cinco e outro de sete. 

Referindo ainda que, ao contrário do que o Senhor Presidente da Junta 

disse na apresentação, afirmando que o pavilhão estava ao serviço dos 

Pedroucenses, verificou-se e continua a verificar-se desde a sua 

inauguração que temos coletividades que ainda não conseguem ter os 

horários que pretendem para treinar e jogar, porque temos coletividades 

e associações de fora do concelho a ocupar o pavilhão. Salienta que, 

Assembleia aprovou uma moção onde defendia que a prioridade na 

utilização do pavilhão teria de ser para os Pedroucenses, Associações e 

Coletividades de Pedrouços, não sendo o que se continua a verificar. 

/2814



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS 

Esclarece ainda que o parque canino é obra da Câmara municipal, 

sendo assim, não é o Senhor Presidente de Junta que está a cumprir, 

mas sim a Câmara municipal, dado que esta é uma obra da sua 

responsabilidade. Quanto à entrega dos equipamentos de proteção 

individual às Associações, afirma que é ridículo a tão tardia entrega, pois 

nada justifica que esta esteja a ser feita apenas neste momento de 

campanha eleitoral já quando o desconfinamento avança, terminando 

assim a sua intervenção.

O Presidente da Mesa agradece ao Deputado Hugo Salgueiro a 

Intervenção que este fez e cede a palavra à deputada Sandra Monteiro, 

a qual no seu uso, afirma ser difícil ouvir certas coisas, quando se 

percebe que o objetivo é pôr em causa o seu nome e a sua honra, 

dizendo que nunca se opôs a construção do pavilhão, estava presente, 

por coincidência, no dia em que os camiões lá apareceram porque tinha 

inscrito o filho no clube para começar a praticar futebol e ficou 

preocupada com o tipo de pessoas e supostos seguranças. Relembra 

ainda que o pavilhão continua sem saídas no piso superior para pessoas 

com mobilidade reduzida. Sublinha, igualmente, que foi chamada a 

prestar declarações na polícia como testemunha e não como autora dos 

atos ali praticados naquele dia, contrariamente ao que de forma falsa e 

ofensiva é afirmado pelo Senhor Presidente da Junta. Relativamente à 

casa da Maria João o que aqui foi pedido foi que a Junta arranjasse uma 

solução para a Maria João, não que Senhor Joaquim Araújo arranje a 

casa com dinheiros próprios. Quanto ao parque canino estranha o facto 

de tal obra não ser informada atempadamente aos Deputados desta 

Assembleia, afirmando mesmo que as respostas que temos das 
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reuniões com os elementos da Câmara Municipal, são praticamente 

nenhumas, frisa, daí toda esta desinformação, terminando assim a sua 

intervenção. 

O Presidente da Mesa agradece à Deputada Sandra Monteiro a 

Intervenção que esta fez e cede a palavra ao Deputado Carlos Caseira,  

o qual no uso da mesma refere que o projeto do pavilhão não era 

apenas este pavilhão, mas sim o pavilhão um campo de cinco, um 

campo de sete e o campo de treinos do Pedrouços, informa também que 

muito recentemente teve conhecimento do compromisso do Senhor 

Presidente da Câmara que no próximo mandato irá completar o projeto, 

afirma também que muito recentemente o Presidente da Câmara 

assumiu um compromisso perante o próprio para fazer umas obras no 

estádio, uma loja de venda de equipamentos desportivos e uma 

esplanada virada para o campo dos jogos, estranha é saber que alguém 

do Executivo está contra esta obra, terminando desta forma a sua 

intervenção.

O Presidente da Mesa agradece ao Deputado Carlos Caseira a 

Intervenção que este fez e cede a palavra ao Deputado Joaquim 

Teixeira, o qual, no uso da mesma refere ter duas perguntas a fazer, 

sobre o cemitério, não tendo funcionários, a Junta contrata uma pessoa 

para abrir uma cova e paga dez euros, sabemos que a este serviço é 

aplicada pela Junta de Freguesia uma taxa de 100,00€ (cem euros), 

gostava de saber onde para esta diferença? Relativamente à igreja, 

cada vez que vem um padre novo tudo se limpa, e sem custo nenhum 

conforme me foi dito. Quanto à rua junto à igreja, ninguém limpa.
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Prossegue pergunta ao Presidente da Assembleia que andamento foi 

dado a visita que foi feita pela freguesia na identificação de casas e ilhas 

degradadas dado que até à data não viu nada, termina assim a sua 

intervenção. 

O Presidente da Mesa agradece ao Deputado Joaquim Teixeira a 

Intervenção que este fez e cede a palavra ao Presidente de Junta para 

resposta às questões colocadas no âmbito das intervenções anteriores,  

o qual, no uso da mesma, começa por referir que quanto ao pavilhão de 

Pedrouços é gerido pelo pelouro do desporto da Câmara Municipal da 

Maia que gere todos os equipamentos desportivos do concelho e que 

sempre deram prioridade aos “nossos” embora no primeiro ano não 

porque a época já estava em andamento. Também é de opinião que no 

primeiro ano não funcionou da melhor forma, e o reflexo disso foi o 

debate que tem existido aqui na Assembleia sobre o tema apesar de 

considerar que o problema já está corrigido em grande parte. Quanto às 

palavras do Deputado Joaquim Teixeira o Presidente de Junta pede para 

que o mesmo prove o que disse. Quanto à igreja diz ser um assunto que 

esta Assembleia não tem competência para tratar, por isso, não é aqui 

tratado. Quanto à questão da limpeza da rua aí sim tem toda a razão e 

concorda com o que Deputado disse, afirma também, a Junta de 

Freguesia já chamou por diversas vezes a Maiambiente a as 

autoridades para cada qual tratar do que lhes compete, terminando 

assim a sua intervenção. 

O Presidente da Mesa agradece ao Presidente da Junta a sua 

intervenção e prossegue respondendo ao Senhor Joaquim Teixeira 

sobre a questão que lhe dirigiu durante a sua intervenção, relembrando 
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que foi criada uma “Comissão de Trabalho para a avaliação do estado 

das “ilhas” em Pedrouços e apresentação de propostas para a 

regularização e reabilitação desses espaços urbanos”. da qual o 

Deputado Joaquim Teixeira também faz parte.  Comissão essa, que fez 

uma verificação in loco de uma amostragem substancial das ilhas 

existentes em Pedrouços. Devendo, na sequência dessa verificação, 

cada um dos membros da referida Comissão, onde se inclui um membro 

do Executivo, no caso a Senhora Isabel Carvalho, remeter ao presidente 

da mesma os contributos que tenha por convenientes para a construção 

de um documento final. Sucede que, até ao momento, nenhum dos 

membros dessa Comissão de Trabalho, incluído o Deputado Joaquim 

Teixeira, fez chegar ao Presidente da mesma (o Presidente da 

Assembleia) qualquer contributo. Face a essa realidade, desde já se 

apela aos membros dessa Comissão que trabalhem no sentido de, com 

a maior brevidade possível, remeterem os contributos que tiverem por 

convenientes para o Presidente da Comissão de Trabalho.

De qualquer forma o Presidente da Comissão de Trabalho para tratar da 

questão das Ilhas de Pedrouços, compromete-se a apresentar um 

documento a esta Assembleia com proposta de soluções para a 

resolução do problema, dando assim por terminada a sua intervenção 

sobre o tema.

De imediato e tendo em consideração que se encontrava inscrito para 

intervier o Deputado Carlos Caseira, cede-lhe a palavra, o qual, no uso 

da mesma, lembra que, no caso do pavilhão de Pedrouços, várias 

pessoas foram chamadas a prestar declarações na polícia, mas como 

testemunhas e não como arguidos como falsamente afirmou o 
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Presidente da Junta. Na realidade os únicos arguidos nesse processo 

foram o à altura Presidente da Câmara Municipal da Maia, Bragança 

Fernandes e o seu Vice-Presidente, Silva Tiago. Tendo as queixas, 

entretanto sido retiradas. Prossegue com a sua intervenção lembrando 

que o Presidente de Junta lhe propôs apresentar orçamentos para as 

obras no cemitério, interrogando o Deputado se alguém desta 

Assembleia de freguesia ou do executivo faz trabalhos para esta Junta 

de freguesia? Cedida a palavra ao Presidente da Junta este refere que 

para qualquer obra pública toda e qualquer empresa pode concorrer, 

como é o caso da empresa do Deputado Carlos Caseira e, cumprindo a 

lei. Quanto à empresa do elemento do executivo Ivo Ribeiro, 

efetivamente realizou obras nesta Junta de freguesia, no entanto, tais 

obras não foram adjudicadas à empresa do Ivo Ribeiro. Houve um 

concurso Público ao qual foram apresentadas várias propostas onde foi 

selecionada a melhor proposta, posteriormente a empresa ganhadora 

subcontratou várias empresas, aqui, sim, nesta fase entrou a empresa 

do Ivo Ribeiro, ao qual esta Junta de freguesia é completamente alheia, 

zero interferência, não vendo qualquer irregularidade no processo nem 

na transparência do mesmo, terminando assim a sua intervenção. 

Ponto 2 - Período de Intervenção do Público de acordo com o n.º 3 
do art.34.º  do Regimento da Assembleia de Freguesia de 
Pedrouços.
Neste ponto é concedida palavra ao Senhor Filipe Borges Teixeira, 

portador do CC nº13213024, que oportunamente já se havia inscrito 

para efetuar esta intervenção. No uso da palavra faz a seguinte 

intervenção: “Nos últimos anos temos assistido a vários problemas na 
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recolha de lixo na freguesia de Pedrouços, nomeadamente a 

sobrelotação de contentores, a inexistência de contentores para 

reciclagem e inexistência de papeleiras nas proximidades do 

Agrupamento de Escolas de Pedrouços, mais concretamente no 

cruzamento da Rua Margarida Ferreira de Araújo Guimarães com a Rua 

Dona Amélia Moutinho Alves. Este tema foi por várias vezes abordado 

em Assembleia de Freguesia. Porém esta situação ainda persiste, 

causando semanalmente um problema de salubridade no local e 

prejudicando a imagem da freguesia, dos seus fregueses e da Maia 

Ambiente, que trabalha de forma meritória noutras áreas de atuação. 

Não conformado com esta situação, expus esta situação ao Dr. Paulo 

Ramalho, Vereador da Câmara Municipal da Maia, e reuni ontem com o 

Eng. Carlos Mendes, Diretor Geral da Maia Ambiente, na sede da 

empresa. A reunião foi bastante esclarecedora e foram discutidas 

possíveis soluções para resolver ou atenuar o problema a curto prazo. 

As soluções (entre outras), que estão a ser analisadas pelos técnicos, 

poderão contemplar: 1.A reposição a curto prazo de contentores de 

reciclagem (ecoponto), instalados à superfície na R. Margarida Ferreira 

de Araújo Guimarães. Estes poderão vir a substituir os contentores 

instalados em Fevereiro de 2015, entretanto removidos em Agosto de 

2018 por incêndio;2.Aumento e ajuste da frequência da recolha do 

contentor de resíduos indiferenciados nesse local, por forma a evitar a 

existência recorrente de lixo fora do contentor por sobrelotação do 

mesmo, especialmente durante o fim de semana; 3.Foi-me informado 

também que existe a possibilidade de instalar contentores para recolha 

de roupa, em locais a identificar pela Junta de Freguesia. 4.Podem ser 
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estudadas outras soluções como a colocação de contentores de 

menores dimensões nos prédios nas imediações, nomeadamente na R. 

Pedro Ivo e R. Dona Amélia Moutinho Alves (prédios de habitação 

multifamiliar, de construção anterior à obrigatoriedade de casa dos lixos) 

e/ou criação de armários para colocação dos mesmos com vista a 

eliminar as soluções temporárias mencionadas nos pontos anteriores, à 

semelhança do que está a acontecer noutros pontos da freguesia; 

5.Será revista a questão da inexistência das papeleiras nesse e noutros 

locais da freguesia. 6.Serão revistas outras situações pontuais da 

recolha de lixo nos locais: Rua 9 de Abril, Rua Artur Neves e Rua dos 

Combatentes. Fico contente que tenha sido aprovada a moção hoje 

apresentada, a qual já tinha também sugerido nomeadamente ao Sr. 

Presidente da Assembleia, o qual congratulo pela iniciativa, devido ao 

protelar desta situação e que reflete as preocupações que têm sido 

levantadas pela população e pelos vários partidos. Queria também 

referir que estou a aguardar por parte da Junta de Freguesia qual a 

disponibilidade deste auditório durante a próxima semana para a 

realização do debate entre os vários candidatos à Junta de Freguesia 

que referi na Assembleia anterior. A morte do Presidente Jorge Sampaio 

deve também fazer-nos pensar na forma como fazemos política e qual a 

forma como queremos ser recordados no futuro. Devemos ser ativos, 

incisivos, e talvez até ousados na persecução daquilo que é melhor para 

a freguesia, mas sem esquecer o respeito pelo próximo e evitando 

possíveis quezílias que não dignificam a nossa democracia.” terminando 

assim a sua intervenção, que o Presidente da Mesa agradeceu.

Ponto 3 - Ordem do Dia:
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3.1 - Informação do Executivo sobre a atividade da Junta.

O Presidente da Mesa cede a palavra ao Presidente de Junta para de 

forma sucinta, explanar a atividade da Junta desde a última Assembleia 

de Freguesia. No uso da palavra o Presidente da Junta enumera a 

atividade da Junta desde a última Assembleia: reparações nos 

arruamentos, transporte das pessoas para a vacinação covid, 

agendamentos para o mesmo ato, impressão dos certificados, auxílio 

das pessoas idosas na inscrição na iniciativa “Este ano, a viagem é a 

Mesa” inumações, exumações, bem como todo o trabalho de secretaria. 

Deixando ficar uma palavra de agradecimento encarecido aos 

funcionários da Junta de Freguesia, a todo o empenho e disponibilidade 

demonstrada por todos.

O Presidente da Mesa questiona os membros da Assembleia se algum 

se pretende inscrever para intervir, inscrevendo-se a deputada Sandra 

Monteiro e o Deputado Hugo Salgueiro.  

De Imediato o Presidente da mesa cede a palavra à Deputada Sandra 

Monteiro, a qual no uso da mesma, dá os parabéns à Junta de 

Freguesia dizendo que nem tudo é mau, há coisas que correm bem, 

referindo-se ao apoio dado aos fregueses no processo de vacinação. No 

que diz respeito à cultura e lazer e sobre a atividade “Este ano, a viagem 

é a Mesa” pergunta como foi feita esta divulgação. Sobre as reuniões do 

Presidente da Junta com o Presidente da Câmara, voltamos ao mesmo, 

temos aqui comunicação das reuniões, mas do que é discutido temos 

muito pouco, mesmo também como Eng. Pinto. Refere também ver 

escrito pintura de sinalização horizontal e passadeiras a pedido da Junta 
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de Freguesia e questiona para quando a passadeira em frente à sede do 

agrupamento de Escolas de Pedrouços. 

O Presidente da Mesa agradece a Intervenção da Deputada Sandra 

Monteiro e cede a palavra ao Deputado Hugo Salgueiro, o qual, no uso 

da mesma, enaltece a ajuda e disponibilidade da Junta de Freguesia em 

relação ao transporte dos idosos e mais necessitados à vacinação, 

salientando que uma Junta de freguesia existe para isso mesmo, para 

facilitar. Relativamente à cultura e lazer pergunta ao executivo se é 

apenas esta iniciativa “Este ano, a viagem é a Mesa” que o Executivo 

tem para oferecer à população, mesmo tendo em conta os 

constrangimentos. Solicita também ao Executivo, que identifique 

nominalmente as ruas onde foram efetuadas as limpezas de mato e 

silvas, bem como quais as tampas de águas pluviais que foram 

reparadas ou substituídas, bem como os locais onde foram efetuadas 

reparação de aluimentos, tudo de forma nominal. Quanto ao cemitério 

gostava de ver a atividade da Junta, designadamente no que toca à 

reparação da iluminação, terminando assim a sua intervenção. 

Para resposta aos Deputados o Presidente da Mesa cede a palavra ao 

Presidente de Junta, começando este por responder à deputada Sandra 

Monteiro dizendo que a divulgação da iniciativa “Este ano, a viagem é à 

Mesa” foi feita através dos expositores da Junta, site da Junta e 

Facebook. Em resposta às questões colocadas pelo Deputado Hugo 

Salgueiro começa por agradecer ao Deputado as palavras de apreço ao 

desempenho da Junta de freguesia relativamente ao apoio dado no 

processo de vacinação. Relativamente à iluminação refere estar a ser 

tratado juntamente com o acesso à capela. Relativamente às reuniões 
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com os elementos da Câmara enumera algumas obras a iniciarem 

brevemente, como sendo, a intervenção na rua D.ª Amélia Moutinho 

Alves que incluirá a requalificação de todo o arruamento e passeios; 

viaduto de acesso a Teibas, obra que já está em concurso, salientando 

que ninguém chateia mais o Presidente da Câmara do que ele próprio 

no sentido de acelerar todas as obras em Pedrouços; alargamento da 

entrada na rua da Levadinha; reparação de caldeiras das árvores.  

Sobre o parque canino, com muita pena não informou na última 

Assembleia porque não tinha a certeza se a obra iria avançar ou não, 

relativamente à passadeira junto da escola concorda efetivamente com 

a falta da mesma, referindo mesmo que deve ser uma passadeira 

elevada. Relativamente às três questões colocadas pelo Deputado Hugo 

Salgueiro compromete-se a fazer-lhes chegar na próxima segunda-feira 

as respostas, nominalmente como pedido.

3.2 – Proposta de Regulamento para a Concessão e Exploração dos 
Quiosques da Freguesia de Pedrouços – para conhecimento prévio 
à submissão e discussão pública.
O Presidente da Mesa cede a palavra ao Presidente de Junta para que 

possa apresentar a referida proposta.  Na sua intervenção o Presidente 

da Junta salienta que este regulamento é um regulamento para todos os 

quiosques que existem ou venham a existir na freguesia, quando 

aprovado e publicado será muito mais simples e rápida a concessão da 

exploração destes espaços. 

Seguidamente o Presidente da Mesa agradece a intervenção do 

Presidente da Junta e Pergunta aos Membros da Assembleia se 

algum(a) se pretende inscrever para intervir neste ponto da ordem de 
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trabalhos. Inscrevem-se os Deputados Hugo Salgueiro, Carlos Caseira e 

Fernando Serafim. 

De imediato o Presidente da Mesa cede a palavra ao Deputado Hugo 

Salgueiro, o qual no seu uso alerta que o atual quiosque designado 

“Quiosque Das Flores” está à exploração de uma concessionária, no 

entanto, o prazo termina no próximo mês de outubro, existe então uma 

lacuna de tempo entre o concurso que vai ser lançado e o término deste. 

Sendo este ponto retirado já em duas Assembleias, e sabendo o 

executivo dos prazos que devia cumprir para assegurar o regular 

funcionamento da exploração daquele espaço, criou aqui um embaraço, 

que além do mais coloca em causa o próprio interesse da autarquia, na 

medida em que se a questão não for resolvida atempadamente, durante 

o tempo que o quiosque ficar fechado a Autarquia deixará de receber a 

renda que atualmente recebe pela concessão da exploração daquele 

espaço. Face a essa realidade pergunta o que o executivo vai fazer 

entre o prazo de término deste contrato e o início do novo que serão 

mais de dois meses, fechar o quiosque, prolongar o contrato, mas que 

com legitimidade? Terminando assim a sua intervenção.

 O Presidente da Mesa agradece a Intervenção do Deputado Hugo 

Salgueiro e cede a palavra ao Deputado Carlos Caseira, o qual, no seu 

uso, começa por referir “mais vale tarde que nunca” perguntando ao 

Presidente se nunca pensou em mudar a jurista, já se passaram dois 

concursos, agora vem o regulamento e pela jurista nem preciso era vir a 

Assembleia.
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O Presidente da Mesa agradece a Intervenção do Deputado Carlos 

Caseira e cede a palavra ao Deputado Fernando Serafim, o qual, no uso 

da mesma, agradece ao camarada Virgílio Garcia, entretanto falecido, 

pela preocupação que teve em denunciar um mau processo e um mau 

concurso na altura decorrido. 

O Presidente da Mesa agradece a Intervenção do Deputado Fernando 

Serafim e apercebendo-se que existem duvidas no Plenário da 

Assembleia sobre o documento em apreciação, dá uma explicação 

sobre a utilidade do documento em análise, bem como sobre o método 

de apreciação e votação do mesmo, explicando ainda os tramites 

procedimentais que este vai seguir até ser aprovado.

De Imediato, o Presidente da Mesa cede a palavra ao Presidente de 

Junta para reposta às questões colocadas neste ponto. Na sua 

intervenção o Presidente de Junta refere ter um pedido por parte do 

concessionário do quiosque para prolongar o prazo, estando o mesmo a 

ser analisado juridicamente para verificar se é possível, ou não, 

responder positivamente a esse pedido. Acrescenta que o Executivo só 

avançará com essa solução se a mesma for legal. Nesse caso o 

executivo trará o assunto a esta Assembleia para ser decidido. Refere 

ainda que hoje não há dúvidas que este é um regulamento externo. 

Quanto ao atraso do processo diz que o mesmo se ficou a dever ao 

pedido de parecer à ANAFRE de um regulamento abrangente para 

todos os quiosques, o que fez com que, o processo se atrasasse.

Ponto 4 – Apreciação e aprovação do pedido formulado pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, 
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relativamente, ao alargamento da sua área territorial de 
intervenção. 
Tomando a palavra o Presidente da Mesa e, tendo em conta o 

prematuro e inusitado abandono da Assembleia por todos os elementos 

da direção dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, coloca à 

consideração da Assembleia a retirada deste ponto da ordem de 

trabalhos. Submetida a votação a proposta é aprovada por unanimidade, 

tendo o ponto sido retirado da Ordem de Trabalhos. 

Ponto 5 – Balanço da atividade autárquica desenvolvida.

Tomando a palavra o Presidente da Mesa informa a Assembleia que 

tendo em conta o adiantado da hora, associado ao facto de estar já 

prevista a realização de uma assembleia extraordinária onde este ponto 

poderá ser tratado propõe a retirada do mesmo da ordem de trabalhos. 

Submetida a votação a proposta é aprovada por unanimidade, tendo o 

ponto sido retirado da Ordem de Trabalhos. 

Não havendo mais inscrições para intervenção o Presidente da 

Assembleia deu por encerrada a sessão à uma hora e onze minutos do 

dia onze de setembro de 2021 e informou os presentes que iria ser lida 

e colocada a votação a Ata Minuta lavrada nesta Assembleia. 

Depois de lida em Assembleia, foi a ata minuta colocada a votação 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

O Presidente da Assembleia de Freguesia,

António Fonseca
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O Segundo Secretário

António Félix
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