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MINUTA DA ATA N.º 4 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas vinte e uma 
horas e vinte minutos, teve lugar a 1.ª Reunião da Sessão Ordinária da 
Assembleia de Freguesia de Canidelo, que decorreu no edifício sede da Junta 
de Freguesia e foi presidida por Célia Maria Mendes Correia. Na Mesa da 
Assembleia estavam, ainda, Alvarina Fernanda da Costa Ribeiro Oliveira 
Peixoto, como 1.º Secretário e Marco António Pinto Rodrigues, como 2.º 
Secretário. A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: ----------------------------------------  
Ponto Um – Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  
Ponto Dois – Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------  
Ponto Três – Ordem de Dia. ------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e Votação das Atas das Sessões Anteriores. ------------  
Alínea b) Discussão e votação do Relatório de Gestão e Conta de 
Gerência de 2013. --------------------------------------------------------------------------------  
Alínea c) Discussão e votação da 1ª Revisão das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento para o ano de 2014. -------------------------------------------------  
Alínea d) Discussão e votação de abertura do procedimento concursal 
para 2 lugares de assistente operacional (coveiro). ---------------------------------  
Alínea e) Discussão e Votação da reabertura do procedimento concursal 
para 2 lugares de assistente operacional (campismo). -----------------------------  
Alínea f) Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações. ----------  
Alínea g) Apreciação do relatório do direito da oposição. ------------------------  
Ponto Quatro – Informação da Presidente do Executivo. --------------------------  
Feita a chamada estavam presentes os seguintes membros: Alvarina 
Fernanda da Costa Ribeiro Oliveira Peixoto, José Lopes Armando, Célia 
Maria Mendes Correia, Marco António Pinto Rodrigues, Pedro Manuel 
Antunes Banhudo, Joaquim António Dias Andrade, Maria Enói de Oliveira 
da Rocha Natividade, António Joaquim Rodrigues Patornilho, Celso 
António Almeida Gomes, Maria João de Matos Rodrigues Macedo, Alcina 
da Silva Santos da Silva, Joaquim Fernando Fonseca Pereira dos Santos, 
Jorge Filipe Simões Monteiro, Durval Soares Fernandes, Rui Manuel 
Ferreira Santos, Mariana Raquel Mendes Borges de Sousa Augusto, Maria 
Raquel Feiteira, Joana Alexandra Carvalho Rangel e Célia Maria Guedes 
Ferreira da Silva Barra. -------------------------------------------------------------------------  
O membro Marília Carolina Guedes Morgado Moreira Gomes justificou a sua 
ausência e fez-se substituir por Mariana Raquel Mendes Borges de Sousa 
Augusto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O membro Diana Sofia Oliveira Valente justificou a sua ausência e fez-se 
substituir por Rui Manuel Ferreira Santos.  -------------------------------------------------  
Pelo Executivo da Junta estiveram presentes: a Presidente, Maria José Guerra 
Gamboa Campos, a Secretária, Maria Benilde Gabriel de Almeida, o 
Tesoureiro, Fernando de Carvalho Barrias e os Vogais Manuel António 
Coutinho Ferreirinha, Maria de Fátima da Silva Ferreira de Sousa e Firmino 
Pinto da Silva Matos. -----------------------------------------------------------------------------  
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O membro Rui Manuel Ferreira Santos, após identificação por conhecimento 
pessoal da Presidente da Mesa, foi empossado como membro desta 
Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------  
Ponto Um – Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  
Abertas as inscrições para os elementos do público que quisessem usar da 
palavra, inscreveram-se os senhores Francisco Reis, Fernando Lacerda e Artur 
Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FRANCISCO REIS – Tomou a palavra para dizer que a sua preocupação foi 
sempre a cidadania e nunca esteve filiado em nenhum partido político, embora 
já tenha integrado listas como independente. Mas é a cidadania que o move a 
vir fazer críticas construtivas nesta assembleia, críticas essas nem sempre 
bem aceites pelo anterior Presidente do Executivo. Espera que a nova 
Presidente do Executivo mereça a confiança que os canidelenses nela 
depositaram nas urnas. É essencial que o Executivo ouça o povo e que este 
exerça pressão para resolver os problemas. Recomenda que o dinheiro da 
Junta seja bem empregue e que a sensibilidade impere na forma como a Junta 
lida com os mais necessitados. Manifestou preocupação com a falta de apoio 
aos idosos e com o facto de alguns passeios terem sinais implantados que 
dificultam a passagem das pessoas. Falou sobre os problemas da escarpa do 
Picão, sobre a falta de sinalização e passadeiras na Rua do Fontão, após o 
arranjo da mesma, e sobre o estado das bocas de incêndio. A ramagem de 
alguns jardins a caírem para os passeios também foram alvo da sua 
preocupação. Tendo tido conhecimento de que na Seca irá abrir um ATL, 
espera que não seja dirigido aos ricos e apoie os que mais necessitam. Falou 
sobre os sentidos únicos em algumas ruas que são bastante incómodos para 
os moradores, nomeadamente na Rua Estamparia de Lavadores e na Rua do 
Nora. Deixou a promessa de estar atento a todas as situações preocupantes e 
de as trazer até às assembleias. --------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo começou por agradecer a vinda deste interveniente 
e os problemas que apresentou. Concordou com a preocupação manifestada 
sobre os sentidos das ruas e informou que foi contactada a Câmara para fazer 
o levantamento dessas situações e encontrar a melhor resolução para elas. 
Nesse sentido, uma equipa de engenheiros vai começar por estudar a zona da 
Escola de São Paio, pois há problemas com o acesso à APPACDM de 
pessoas em cadeiras de rodas. Há muitos problemas que vão surgindo com o 
crescimento da freguesia. Disse ter anotado todas as preocupações 
apontadas. Embora não seja fácil a resolução de todos eles, fará o possível, 
contactando quem de direito para melhor se informar do que se passa. Na Rua 
Estamparia de Lavadores, a opção de sentido único foi a que melhor resolveu 
os problemas de acidentes que aconteciam frequentemente. Lamentou o 
estado das ruas de Canidelo, com muitos buracos e disse que a Junta tem 
tapado alguns buracos nas ruas, com paralelos que, não sendo a opção de 
melhor qualidade, é a resposta mais rápida a dar. ---------------------------------------  
FERNANDO LACERDA – Solicitou a palavra para pedir ao Executivo e à 
Assembleia que se esforcem por manter os símbolos da história da freguesia. 
Citou o caso da chaminé do Fojo que recentemente foi deitada abaixo e que 
era representativa de um período da história de Canidelo. O mesmo aconteceu 
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com a Fábrica Estamparia de Lavadores e com a FITELA, mas o caso que 
mais o chocou foi a Fábrica da Conserva, cuja localização foi aproveitada para 
fins de entretenimento e não restou memória daquela que foi uma das fábricas 
mais importantes de Canidelo. Deixou um apelo para que, junto dos 
responsáveis da construção na zona do Fojo, seja erigida alguma memória do 
que antes lá existiu. Tal seria bom que acontecesse noutros locais, como a 
Estamparia e a Conserva. -----------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo agradeceu a intervenção e deixou o desafio à 
assembleia de se constituir um grupo de trabalho para o estudo e preservação 
das memórias da freguesia. Relativamente à chaminé e forno do Fojo, disse 
que há um compromisso entre o proprietário do espaço e a Câmara para criar 
um acervo do que existiu e que seria mantido no arquivo histórico municipal. 
Lamentou que os últimos vestígios, como tijolos, não estejam devidamente 
guardados. Os projetistas irão criar um elemento escultórico ou similar 
referenciando o património demolido. Fez votos de que seja possível proteger 
mais a chaminé da Estamparia do que foi possível proteger a chaminé do Fojo.  
ARTUR CARVALHO – Ao usar da palavra, começou por dizer que os buracos da 
Rua Margarida da Silva Cruz são já causa de acidentes. Depois falou sobre a 
Rua Nova do Espinheiro que está praticamente intransitável. Compreende que 
não haja verbas, mas apelou a que se procure soluções. ------------------------------  
A Presidente do Executivo agradeceu a intervenção e disse que os buracos 
que é possível tapar, estão a ser tapados. Algumas ruas foram adstritas à 
Câmara por a Junta não poder dar resposta ao problema. A Rua Margarida da 
Silva Cruz poderá ser intervencionada pela Junta, mas a Rua Nova do 
Espinheiro é um caso mais sério. Disse que não irá procurar desculpas e que 
assumirá as responsabilidades do que for possível. -------------------------------------  
Ponto Dois – Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------  
A Presidente da Mesa abriu as inscrições para os eleitos que se quisessem 
pronunciar neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------  
ALCINA SILVA – Na sua intervenção, fez a leitura de uma Moção sobre a Torre-
Chaminé do Nó do Fojo (Documento C). --------------------------------------------------  
DURVAL FERNANDES – Ao usar da palavra, começou por felicitar o Executivo 
pela forma como decorreram as comemorações dos 40 anos do 25 de abril. 
Deixou a sugestão de em próximas comemorações se homenagear Adriano 
Correia de Oliveira. Continuou, dizendo que já tinha manifestado à Presidente 
do Executivo a sua preocupação com a chaminé do Fojo, bem como com a 
chaminé da Estamparia. Lamentou que não houvesse celeridade na procura 
de alternativas à demolição da chaminé e que só tivesse tido conhecimento 
dessa demolição depois de ter acontecido pois, caso contrário, a CDU teria 
mobilizado a população para impedir essa demolição. É imperativo descobrir 
os responsáveis por esse atentado à identidade da freguesia e sugeriu que se 
criasse, na Assembleia, uma comissão de inquérito para apurar 
responsabilidades. Continuou, referindo-se às visitas que a CDU fez na 
Freguesia. Manifestou a sua desilusão com a passividade da Junta com o que 
se passa no Caminho dos Vales. Na zona do Picão, é necessário fazer limpeza 
das bermas e das ruas, as placas de toponímia estão em más condições, bem 
como outros problemas, como desabamento de terras. Sugeriu que fossem 



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CANIDELO 

VILA NOVA DE GAIA 

 

 

4

 

colocadas aparelhos de manutenção física no terreno da Junta no terreno na 
Rua de Belmonte. O problema maior do Picão é o saneamento e continua por 
resolver. A CDU visitou a Associação Unidos à Cova da Silva que solicitou a 
cedência de materiais para fazer obras necessárias ao melhoramento da sede. 
Na Associação Recreativa Canidelense foram informados da necessidade de 
materiais para fazer um bar e do apoio da Junta para realizar uma prova de 
atletismo. Perguntou se a Junta irá dar esse apoio. Na Associação Recreativa 
de Canidelo disseram-lhes que precisavam de apoio para a conclusão do 
auditório e do polidesportivo. Solicitou informações sobre o programa da Junta 
para o associativismo. ----------------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo disse achar uma boa ideia homenagear Adriano 
Correia de Oliveira. Em relação ao Caminho dos Vales, informou que o 
vereador responsável esteve nessa zona com alguns elementos do Executivo 
da Junta. Alguns moradores ficaram encarregues de contactar o morador que 
precisa de ceder mais terreno para o caminho e não é fácil. Contudo, o 
vereador disse que não será complicado a Câmara fazer ali um caminho, com 
o aval do morador em questão. Depois de ter o resultado da conversa com 
esse morador, será marcada uma reunião com o vereador da Câmara para 
resolução desse problema. O muro lá construído recentemente, está atrás da 
sebe e não será a maior dificuldade. Pensa que, uma vez que todos têm a 
ganhar, poderá encontrar-se brevemente solução. A zona do Picão é uma 
desgraça e está a ser estudada uma solução técnica para o saneamento, 
problema similar ao que existe na Escola de Chouselas. O saneamento é uma 
preocupação para o Executivo da Junta, quer na zona do Picão, quer na zona 
da Escola de Chouselas, situação que está em estudo e que espera que esteja 
resolvido até ao final das férias do verão. Manifestou o seu agrado com a 
forma como os moradores do Picão estão a denunciar aquele problema. Neste 
momento, só sabe que será aplicada uma situação técnica. Em relação à 
associação da Cova da Silva, lamenta que esteja tão parada e disse que a 
junta tem apoiado naquilo que tem sido solicitado. A Associação Recreativa 
Canidelense tinha uma prova marcada para o dia 1 de maio, mas foi suspensa, 
pois a associação decidiu que ainda não estava preparada para essa 
realização e, quando ela vier a acontecer, terá o apoio da Junta. A Associação 
Recreativa de Canidelo conta com o apoio da Junta no transporte de atletas. O 
auditório e o polidesportivo terão o apoio que for possível por parte da Junta, 
pois é uma coletividade muito importante para a freguesia. Quando informou o 
eleito da iminente demolição da chaminé do Fojo, não tinha conhecimento da 
data em que tal se iria realizar. Não houve pressão por parte de moradores 
para impedir essa demolição, para além da intervenção do sr. Durval. Acha 
bem que os moradores se envolvam e que se forme uma comissão de 
inquérito. O despacho para a demolição foi assinado pela vereadora 
responsável em junho de 2013 e foi baseado no parecer do Dr. Gonçalves 
Guimarães que só foi chamado para avaliar a chaminé quando já nada havia a 
fazer para a recuperar. Como não era monumento nacional, não havia 
necessidade de consultas a entidades responsáveis pelas obras 
arquitetónicas. São estas as informações que pode fornecer. ------------------------  
MARIA JOÃO MACEDO – Solicitou a palavra para fazer a leitura de uma Proposta 
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de Recomendação sobre a Travessa do Picão (Documento A) e de uma 
Moção sobre o 1.º de maio (Documento B). ----------------------------------------------  
JOSÉ ARMANDO – Na sua intervenção, fez a leitura de um Voto de Pesar pelo 
falecimento de Eng.º Leite de Castro (Documento F) e de uma Moção sobre o 
1.º de maio (Documento E). -------------------------------------------------------------------  
CÉLIA BARRA – Tomou a palavra para proceder à leitura de uma Moção pela 
defesa do Sistema Nacional de Saúde (Documento D). -------------------------------  
A Presidente da Mesa sugeriu que os eleitos que tivessem documentos para 
apresentar o fizessem e, depois, continuariam as intervenções já inscritas. ------  
DURVAL FERNANDES – Fez a leitura de três moções: uma contra a privatização 
ou concessão a privados da Metro do Porto e da STCP (Documento G), uma 
segunda sobre os 40 anos da Revolução de abril de 1974 (Documento H) e 
finalmente uma sobre a desclassificação do Centro Hospitalar Gaia /Espinho 
(Documento I). -------------------------------------------------------------------------------------  
ALCINA SILVA – Na sua intervenção, começou por acrescentar as instituições a 
que deveria ser enviado o Documento C, anteriormente apresentado, no caso 
de ser aprovado. Depois, fez a leitura de um Voto de Pesar pelo falecimento do 
Eng.º Leite de Castro (Documento L) e de um Voto de pesar pelo falecimento 
de Vasco Graça Moura (Documento J). ----------------------------------------------------  
JOAQUIM ANDRADE – Solicitou a palavra para se referir ao saneamento da zoa 
do Picão. Disse que o anterior Executivo da Junta fez tudo, em colaboração 
com a Câmara de Gaia, o que estava ao seu alcance para a resolução desse 
problema. Apelou a que o atual Executivo continue a luta anteriormente 
iniciada, para que os cidadãos tenham direitos iguais. Na Escola de Chouselas, 
a estrutura implementada, foi a melhor solução encontrada, pois a Câmara não 
apresentou outras resoluções. Se agora se conseguir o acordo dos 
proprietários envolvidos, fez votos para a resolução deste problema. Nunca 
pensou que a chaminé do Fojo fosse demolida e afirmou ser muito importante 
apurar responsabilidades nesse desfecho. Disse que o projeto que entrou na 
Junta, há alguns anos, para aquela zona, contemplava o alargamento da Rua 
Nova do Fojo, com uma faixa separadora. Isso impediria as situações 
perigosas que se vivem no posto da BP. Contemplava, igualmente o 
alargamento da Rua Comércio do Porto, com a execução de passeios, a 
expensas do empreendedor do complexo. Parece-lhe, contudo, que tal não se 
virá a verificar, o que lamenta profundamente. Referiu-se, depois, à colocação 
de placas toponímicas nas imediações da Junta, que não estão de acordo com 
o que foi aprovado pelo Executivo da Junta de Freguesia. Reiterou o pedido 
feito na anterior assembleia: colocação de lâmpadas nos semáforos dos 
Quatro Caminhos e na Rua de Bustes, pois os peões não têm informação de 
podem ou não avançar, devido às lâmpadas fundidas. ---------------------------------  
RAQUEL FEITEIRA – Tomou a palavra para criticar a redação do documento C, 
que no ponto 3 faz uma acusação aos atuais representantes políticos, o que 
não lhe parece ser correto. Aconselhou a eleita Alcina Santos a informar-se 
melhor antes de apresentar este tipo de documentos. Parece-lhe que estes 
investimentos demoram alguns anos e os atuais autarcas só tomaram posse 
em outubro de 2013, pelo que dificilmente lhes poderão ser atribuídas culpas. 
No entanto, pouco ou nada poderia ser feito, devido aos pareceres emitidos 
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pelos especialistas. Se o ponto 3 do documento for alterado, de “atuais 
representantes políticos” para “anteriores responsáveis políticos”, o PS terá 
todo o prazer em o votar favoravelmente. --------------------------------------------------  
JOAQUIM ANDRADE – Solicitou a palavra para dizer que a anterior oradora se 
excedeu ao dar conselhos aos outros membros da assembleia. Não concorda 
com a sugestão feita pela eleita de mudar a redação e disse que o mais 
importante é esclarecer quem são os responsáveis, anteriores ou atuais. --------  
RAQUEL FEITEIRA – Solicitou novamente a palavra para dizer que apenas 
apresentou uma sugestão que poderá ser tomada ou não em consideração. No 
entanto, se se deseja atribuir responsabilidades, não devem ser mencionados 
nem anteriores nem atuais, pois tal é um ataque político. ------------------------------  
DURVAL FERNANDES – Tomou a palavra para afirmar que é por este motivo que 
a CDU apresentou a proposta de uma comissão de inquérito, pois só assim se 
esclarecerá este assunto. -----------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos por cerca de 10 minutos para 
apreciação dos documentos apresentados. ------------------------------------------------  
Retomados os trabalhos, a Presidente da Mesa colocou à votação a proposta 
de criação de uma comissão de inquérito, apresentada pelo eleito Durval 
Fernandes, que foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------  
DURVAL FERNANDES – Solicitou a palavra para dizer que, na sua opinião, se se 
acabou de votar a constituição de uma comissão de inquérito, no documento C 
deveria ser retirada a menção de “atuais representantes políticos” e ficar 
apenas “representantes políticos”. ------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Presidente da Mesa colocou à votação os documentos 
apresentados, tendo sido obtidos os seguintes resultados:----------------------------  
Documento A – Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  
Documento B – Aprovado por maioria, com 12 votos a favor, do PS, CDU e 
BE, e 7 abstenções do PSD e CDS. ----------------------------------------------------------  
Documento C – Aprovado por maioria, com 7 votos a favor do PSD e CDS, e 
12 abstenções do PS, CDU e BE.-------------------------------------------------------------  
Documento D – Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  
Documento E – Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  
Documento G – Aprovado por maioria, 12 votos a favor, do PS, CDU e BE, e 7 
abstenções do PSD e CDS. --------------------------------------------------------------------  
Documento H – Aprovado por maioria, 12 votos a favor, do PS, CDU e BE, e 7 
abstenções do PSD e CDS. --------------------------------------------------------------------  
Documento I – Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------  
Documento J – Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  
Foi proposto pelos membros da Assembleia que os documentos F e L fossem 
aglutinados num só, subscrito por todos os partidos. Este documento único, 
posto à votação, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------  
A Presidente da Mesa deu, em seguida, a palavra aos eleitos que quisessem 
fazer declarações de voto. ----------------------------------------------------------------------  
DURVAL FERNANDES – Justificou a abstenção da CDU na votação do documento 
C, porque acha que em primeiro lugar se deve esperar pelos resultados da 
comissão de inquérito. ----------------------------------------------------------------------------   
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JOAQUIM ANDRADE – Justificou a abstenção do PSD na votação dos 
documentos B e H, porque não se reveem na linguagem utilizada. -----------------  
RAQUEL FEITEIRA – Justificou a abstenção do PS na votação do documento C, 
porque a criação da comissão de inquérito esvazia o conteúdo desta moção. ---  
A Presidente do Executivo tomou a palavra para dizer que é mesmo verdade 
que o anterior Executivo da Junta tudo fez para resolver o problema do 
saneamento no Picão e na Escola das Chouselas. Informou, também, que a 
Rua do Comércio do Porto será alargada e terá uma baía de estacionamento. 
Os promotores da obra, manifestaram desejo de passar essa informação à 
população e foi disponibilizado o salão nobre da Junta para uma reunião com 
os moradores. No entanto, até ao momento ainda não houve mais informação 
nesse sentido. Em relação às placas toponímicas, a Junta já solicitou a 
correção, mas estes problemas demoram tempo a resolver. A questão dos 
semáforos tem sido acompanhada pela Junta. Contudo, não lhe parece que 
possa ter resolução em tempo breve pois foi informada pelo Presidente da 
Câmara que há muitas dessas situações no concelho de Gaia e têm vindo a 
ser desligados os semáforos, por não haver dinheiro para a substituição das 
lâmpadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O 2.º Secretário fez a leitura da correspondência recebida na Assembleia de 
Freguesia (Anexo n.º 1). -------------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa disse que, tendo sido recebido um documento “Em 
defesa da Escola Pública” para apreciação na Assembleia, sugeria que na 
próxima reunião fosse acrescentado um novo ponto na ordem de trabalhos, 
tendo tido o acordo de todos os membros. -------------------------------------------------  
Ponto Três – Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e Votação das Atas das Sessões Anteriores. ------------  
A Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia que se 
quisessem pronunciar sobre os documentos em votação. -----------------------------  
JOAQUIM ANDRADE – Disse que nas atas n.os 2 e 3 há alguns artigos que 
deveriam estar no masculino e estão no feminino, mas tal não lhe parece 
relevante. Contudo, solicitou que fosse alterada a primeira linha da página 6, 
da ata n.º 3, e onde se lê “Já nem a Junta conseguir” passe a ler-se “já nem a 
Junta consiga”. -------------------------------------------------------------------------------------  
DURVAL FERNANDES – Tomou a palavra para pedir a retificação da sua 
intervenção na página 4, da ata n.º 2. Onde está “manutenção das zonas 
envolventes ao bairro” passe a estar “manutenção das fachadas exteriores dos 
prédios”, pois foi isso que efetivamente afirmou. -----------------------------------------  
Introduzidas as correções sugeridas, foram postas à votação as atas em 
discussão tendo sido obtidos os seguintes resultados: ---------------------------------  
Ata n.º 1, de 23-10-2013 foi aprovada por unanimidade. -------------------------------  
Ata n.º 2, de 30-12-2013 foi aprovada por unanimidade. -------------------------------  
Ata n.º 3, de 10-01-2014 foi aprovada por unanimidade. -------------------------------  
Alínea b) Discussão e votação do Relatório de Gestão e Conta de 
Gerência de 2013. --------------------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa deu a palavra à Presidente do Executivo para 
apresentação dos documentos para discussão. ------------------------------------------  
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A Presidente do Executivo disse que são documentos técnicos que se referem 
à transição de dois executivos, sendo 10 meses de gestão do executivo 
anterior e 2 meses do anterior executivo. ---------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa deu a palavra aos membros que se quisessem 
pronunciar sobre esta alínea. -------------------------------------------------------------------  
ALCINA SANTOS – Tomou a palavra para pedir um esclarecimento sobre qual a 
afetação temporal e qual a remuneração da Presidente do Executivo, bem 
como da Secretária do Executivo. Informou que o PSD e o CDS iriam votar 
favoravelmente os documentos apresentados. --------------------------------------------  
MARIA JOÃO MACEDO – Teceu algumas considerações acerca da mudança do 
executivo da Junta e do facto de a vontade popular não ter dado maioria a 
nenhum partido político. Afirmou que o BE, desde que passou a integrar a 
Assembleia de Freguesia sempre manifestou divergências sobre os conteúdos 
destes documentos e assumiu posições críticas que raramente foram 
consideradas. Assim sendo, concluiu que o BE se iria abster na votação. --------  
DURVAL FERNANDES – Solicitou esclarecimentos acerca de quantas horas estão 
a trabalhar os funcionários da Junta. Acerca do Plano Metropolitano de 
Emergência Social, e uma vez que as verbas agora atribuídas pela Câmara 
não contemplaram Canidelo, perguntou se se pode concluir que a primeira 
fase deste Plano acabou com a pobreza na freguesia. Na página 9, são 
mencionadas algumas ruas que não lhe parece adequado para este 
documento, mas a CDU irá registá-las para memória futura. Na página 10, faz-
se referência à retirada de elementos do parque infantil do Campismo que 
estavam desativados, tendo sido deslocados para o interior do Parque. Nesse 
sentido, lembrou que no interior da freguesia não há qualquer espaço infantil. 
Terminou, dizendo que a CDU se iria abster na votação dando o benefício da 
dúvida a este novo executivo que está em funções há pouco tempo. --------------  
A Presidente do Executivo, respondendo às questões apresentadas disse que 
os trabalhadores da Junta estão a praticar o horário de 40 horas, exceto na 
Secretaria, que praticam 35 horas, por fazerem horário contínuo. Nesse 
mesmo dia foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho, para a prática das 35 
horas, indo proceder-se aos trâmites legais para publicação no Diário da 
República. A opção do horário contínuo na Secretaria da Junta foi opção dos 
funcionários. A Técnica de Serviço Social da Junta fez um trabalho excelente 
na atribuição das verbas do Plano Metropolitano de Emergência Social, para 
pagamento de rendas de casa, medicamentos em farmácias e alimentação. A 
verba atribuída veio em tranches e a Dra. Manuela apresentou em primeiro 
lugar a aplicação da primeira tranche e a receber imediatamente a segunda 
tranche. A verba que agora veio para a Câmara foi de apenas 30.000 euros e 
por isso a verba destinada a Canidelo será muito curta, cerca de 3.000 euros. 
Espera que a Área Metropolitana do Porto olhe para Gaia e para as suas 
dificuldades. O mais preocupante são as famílias com crianças e sem 
condições para lhes darem alimentação de qualidade. A Junta continua a 
fornecer cabazes de frescos a algumas famílias. Achou muito insensível a 
afirmação da área Metropolitana do Porto de que em Gaia, devia ensinar-se as 
pessoas a pescar e não dar-lhes o peixe. Isso mostra um completo desrespeito 
pelas pessoas que passam necessidades. E essa necessidade aparece quase 
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todos os dias ao balcão da Secretaria. Por isso, muitos atestados são isentos 
de taxas e as pessoas aconselhadas a falarem com a assistente social da 
Junta. O material do parque infantil foi removido por estar em mau estado, mas 
vai ser substituído e o parque infantil será movido para uma área melhor dentro 
do Parque de Campismo.------------------------------------------------------------------------  
A esta altura da reunião, e estando atingidas as três horas de trabalhos, a 
Presidente da Mesa solicitou aos membros da Assembleia permissão para 
prolongar os trabalhos por mais 30 minutos, no que teve o acordo de todos. ----  
A Presidente do Executivo retomou a palavra para prestar os esclarecimentos 
solicitados pela eleita Alcina Santos. Disse que não tem horário de trabalho e 
não recebe salário como Presidente de Junta. Recebe apenas uma verba 
destinada a despesas de representação. A Secretária da Junta trabalha a meio 
tempo na Junta e recebe metade do vencimento atribuído aos presidentes de 
Junta, cerca de 900 euros e metade da verba de despesas de representação. -  
RAQUEL FEITEIRA – Usou da palavra para dizer que os documentos em 
discussão são bastante técnicos e ainda não refletem as opções do atual 
executivo pois apenas se refere a 2 meses de gestão. Contudo, o PS irá votar 
favoravelmente os documentos apresentados. --------------------------------------------  
A Presidente do Executivo diz que a saúde das contas é um bom indicador de 
trabalho, principalmente na atual conjuntura política e social. Disse que o seu 
objetivo é que ao gastar dinheiro seja bem gasto. ----------------------------------------  
Durval Fernandes – Disse não compreender porque é que tendo a verba 
destinada a Canidelo sido bem aplicada, não houve uma recompensa por parte 
da Câmara e as juntas beneficiadas com a recente verba foram as que 
trabalharam pior. O PCP apresentou na Assembleia da República uma 
proposta para atribuição de uma verba para apoio social no Grande Porto e 
essa proposta foi rejeitada pela maioria PSD/CDS. --------------------------------------  
A Presidente do Executivo tomou a palavra para esclarecer que Canidelo 
gastou mais do que a verba atribuída mas o orçamento da Junta permitiu cobrir 
essa diferença. -------------------------------------------------------------------------------------  
JOAQUIM ANDRADE – Na sua intervenção, disse que o anterior executivo 
transmitiu para a atual uma verba superior a 300.000 euros. -------------------------  
Postos à votação, estes documentos, foram aprovados por maioria com 16 
votos a favor do PS, PSD e CDS e 3 abstenções da CDU e BE. --------------------  
Alínea c) Discussão e votação da 1ª Revisão das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento para o ano de 2014. -------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa deu a palavra à Presidente do Executivo para 
apresentação deste ponto da ordem de trabalhos. ---------------------------------------   
A Presidente do Executivo disse que os objetivos desta revisão são a 
integração do saldo de gerência e o reforço de 3 rubricas importantes: a ação 
social, administração local para arruamentos e obras no Parque de Campismo 
e a construção de ossários no cemitério. Atendendo às condicionantes para 
obras acima de 5.000 euros, que têm de ser tratadas a nível governamental, a 
Junta subscreveu uma plataforma para ajuda nestas questões técnicas. Nem 
todo o saldo de gerência vai ser aplicado e estão garantidos 4 meses de 
salários dos trabalhadores da autarquia, pois a situação do município é muito 
grave e não há garantias de transferências a partir de lá. ------------------------------  
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A Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia que se 
quisessem pronunciar sobre esta alínea. ---------------------------------------------------   
RAQUEL FEITEIRA – Usou da palavra para dizer que esta revisão não levanta 
grandes questões, pois é habitual. Realçou a aplicação desta verba, 
principalmente na ação social. Disse concordar com o reforço da verba para 
requalificação de arruamentos, bem como com as pequenas obras a realizar 
no há muito esquecido Parque de Campismo. --------------------------------------------  
MARIA JOÃO MACEDO – Tomou a palavra para fazer uma declaração de voto, na 
qual afirmou ir votar favoravelmente o documento, pois a aplicação dessa 
verba vai reforçar rubricas muito importantes para a freguesia. Reconheceu o 
esforço do Executivo face à atual situação e disse que o BE vai estar atento a 
todas as situações. --------------------------------------------------------------------------------  
JOAQUIM ANDRADE – Na sua intervenção disse que o Parque de Campismo não 
está há muito esquecido, pelo que as afirmações da eleita Raquel Feiteira só 
podem resultar do seu pouco conhecimento da freguesia. ----------------------------  
RAQUEL FEITEIRA – Lamentou o facto de o eleito Joaquim Andrade, nas suas 
intervenções, ter visado o seu nome, quando fala em nome do PS e não 
apenas em nome próprio. Parece-lhe que a sua seriedade está a ser atacada. -  
JOAQUIM ANDRADE – Disse que compreende que a eleita defenda o Executivo 
porque é o seu dever. Contudo, afirmou que não deve envolver o anterior 
Executivo porque o seu conhecimento da situação é muito fraco. -------------------  
Raquel Feiteira – Tomou a palavra para dizer que as condições do Parque de 
Campismo não são as melhores e a sua intervenção visava apenas o bem da 
freguesia e não atacar o Executivo anterior. Talvez a expressão “Parque de 
Campismo há muito abandonado” tenha sido muito forte, mas o seu objetivo 
era apenas chamar a atenção para as condições. ---------------------------------------  
A Presidente do Executivo tomou a palavra para esclarecer algumas questões 
apontadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa colocou à votação esta alínea que foi aprovada por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------   
Seguidamente, foi lida a minuta da ata desta sessão que, posta à votação, foi 
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------  
Dado que não foi possível tratar todos os pontos desta reunião, a Presidente 
da Mesa propôs que esta Assembleia continuasse no dia 6 de maio, no que 
teve a anuência de todos os eleitos. ---------------------------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi a Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Canidelo, dada por terminada, eram uma hora e cinco minutos do 
dia trinta de abril de dois mil e catorze, da qual foi lavrada a presente ata que 
vai ser assinada pelo 1.º Secretário e pela Presidente da Assembleia de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 _______________________________  
 _______________________________    
 


