
 

 

 

ATA N.º 03/2018 

 

---- Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Santo Emilião, sita na Rua de 

São Bento, n.º 144, daquela freguesia, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de 

Freguesia de Santo Emilião, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:------

---- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.--------------------------------------------------------- 

---- Leitura da ata da sessão ordinária de 21/06/2018;---------------------------------------------

---- Informação da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------- 

---- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------- 

---- PONTO UM: Assuntos de interesse para a freguesia.---------------------------------------- 

---- PERÍODO APÓS ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------- 

---- Período de intervenção do público.-----------------------------------------------------------------

---- Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, os 

deputados: Vânia Cristina Cardoso Salgado, Vítor Hugo Araújo da Silva, Maria do Céu 

Fernandes da Silva, Joaquim Rodrigues Machado, Duarte da Costa Fernandes, Manuel 

Augusto Oliveira das Neves e Rui Manuel Gomes Marques-------------------------------------

---- Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia da Freguesia, os 

elementos do executivo da Junta de Freguesia de Santo Emilião: José Agostinho Sousa 

Alves, Ana Luísa Sousa Rodrigues Martins e Artur Miguel Cardoso Salgado.--------------

---- Presidiu à sessão a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Vânia Cristina 

Cardoso Salgado, e secretariaram à sessão Vítor Hugo Araújo da Silva e Maria do Céu 

Fernandes da Silva na qualidade de primeiro e segundo secretário da Mesa de 

Assembleia de Freguesia, respetivamente.-----------------------------------------------------------

---- Após verificação de quórum, foi aberta a sessão, pela Sr.ª Presidente da Assembleia, 

às vinte e uma horas e trinta e cinco minutos onde explicitou a ordem de trabalhos 

que constam do Edital, bem como o modo de funcionamento da Assembleia de 

Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Sr.ª Presidente da Assembleia deu início à ordem de trabalhos com abertura do 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. O Sr. Deputado do Partido Socialista, Manuel 

Neves, referiu que iria proceder à gravação da sessão, pelo que o Sr. Deputado do 

Partido Social Democrata, Vítor Hugo Silva, referiu que não se deveria proceder à 

gravação uma vez que todos os acontecimentos e deliberações ficam registados em ata 

e que é competência dos Secretários da Mesa de Assembleia proceder ao registo dos 

mesmos. Após um extenso debate, o deputado Vítor Hugo Silva propôs à Mesa de 

Assembleia que colocasse à votação a aprovação da gravação da presente assembleia, 

sendo que a mesma foi rejeitada com os votos contra dos cinco deputados do Partido 

Social Democrata e dois votos a favor dos deputados do Partido Socialista.----------------

----Iniciando então a ordem de trabalhos constante do Edital 03/2018 da Assembleia de 

Freguesia de Santo Emilião, o Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia 

procedeu à leitura da ata da sessão anterior. De seguida, a Sr.ª Presidente da 

Assembleia colocou à votação a ata da sessão ordinária de 21/06/2018 que foi aprovada 



 

 

com por maioria com cinco votos a favor dos deputados do Partido Social Democrata e 

dois votos contra dos deputados do Partido Socialista. Após a deliberação, o deputado 

Manuel Neves interviu na sessão com a declaração de voto a seguir citada:---------------

---“Os elementos do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia de Santo Emilião 

vêm fazer constar da ata da sessão ordinária realizada no dia 04 de outubro de 2018 a 

sua declaração de voto referente ao 1.º ponto que trata de apreciar e votar a ata da 

sessão ordinária de 21 de junho de 2018. Na assembleia acima referida, o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia, depois de lhe ser passada a palavra pela Sr.ª 

Presidente da Assembleia, iniciou o seu discurso dizendo, e passamos a citar, “Acho 

uma falta de ética e de educação para connosco que estamos aqui, que se filmem as 

nossas Assembleias, porque tudo o que se diz aqui fica em ata e caso tenham dúvidas 

sobre algum assunto estamos aqui para o esclarecer”, fim de citação. Depois desta 

introdução acusatória foram tratados os pontos que constavam na ordem de trabalhos, 

até que o deputado do PS, Sr. Manuel Augusto Oliveira Neves questionou o Sr. 

Presidente da Junta acerca da referida filmagem, uma vez que ele estava presente na 

Assembleia e não se apercebeu de nada. O Executivo, com o consentimento dos 

restantes elementos da Mesa, acusaram o único elemento do público presente na 

Assembleia, o eleitor Domingos Raimundo, de ter filmado a mesma, alegando que no 

final ouviram a voz da Presidente da Assembleia vinda do telemóvel dele, acusação 

apoiada e reforçada pelo facto do Sr. Presidente da Junta afirmar que viu Domingos 

Raimundo com o telemóvel levantado na posição de filmagem. Os eleitos do Partido 

Socialista na pessoa de Manuel Augusto Oliveira Neves e Rui Manuel Gomes Marques, 

vêm desta forma repudiar a atitude deste Executivo uma vez que cometeram uma 

acusação totalmente infundada e sem provas para tal. Depois da leitura prévia da ata 

da sessão ordinária de 21 de junho de 2018, constatamos que este assunto foi 

simplesmente ignorado e não consta da mesma, situação que não vai ao encontro das 

palavras do Sr. Presidente da Junta, passamos a citar, “Acho uma falta de ética e de 

educação para connosco que estamos aqui, que se filmem as nossas assembleias, 

porque tudo o que se diz aqui fica em ata e caso tenham dúvidas sobre algum assunto 

estamos aqui para o esclarecer”, nesta situação o que foi dito não ficou em ata. Os 

membros do Partido Socialista votam contra a aprovação da ata da sessão ordinária de 

21 de junho de 2018. Solicitamos que a Mesa da Assembleia retifique a ata no ponto 

que referimos e que, caso esta ata não seja corrigida e seja aprovada pela maioria, esta 

mesma declaração seja anexada à ata para memória futura.”-----------------------------------

---- Após a exposição da declaração de voto dos deputados do Partido Socialista, este 

assunto foi sujeito a um extenso debate entre o Executivo referiu que este tipo de 

justificações e de intervenções devem ser feitas no momento em que a ata elaborada 

em minuta é colocada para votação. Os deputados do Partido Socialista sugeriram que 

se deveriam fazer diretos das sessões da Assembleia de Freguesia, o que os restantes 

membros da Assembleia discordaram, uma vez que todas as sessões são públicas, de 

realçar o período após ordem dia que é dedicado para as questões dos eleitores e, 

também, todas as deliberações são registadas em ata onde qualquer eleitor poderá ter 

acesso às mesmas, após todos os procedimentos constantes do Regimento em vigor. 

Com isto, o Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia propôs a votação 

a elaboração da Adenda da Ata 03/2018 da Assembleia de Freguesia de Santo Emilião, 



 

 

onde fosse exposta a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sendo que 

a proposta foi aprovada com dois votos a favor dos deputados do Partido Socialista e 

a abstenção dos cinco deputados do Partido Social Democrata. O Primeiro Secretário 

referiu que a adenda seria efetuada, e que a partir da próxima assembleia o envio da 

ata seria efetuado até dois dias úteis, após a assembleia em questão, e que todas as 

atas seriam aprovadas em minutas para que todas as deliberações produzam a 

respetiva eficácia. A Sr.ª Presidente da Assembleia agradeceu as demais intervenções, 

sendo que a Assembleia ficou inteirada sobre os assuntos em análise.----------------------

--- Iniciando o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, relativamente ao ponto único que consta 

do Edital- Assuntos de Interesse para a freguesia-, A Sr.ª Presidente da Assembleia 

passou a palavra ao órgão executivo com o objetivo de analisar as medidas de 

melhoramento nas zonas envolventes da freguesia.-----------------------------------------------

---- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou os presentes relativamente sobre 

os trabalhos efetuados nas diversas zonas da freguesia que incidiram na limpeza e 

manutenção de caminhos, manutenção do cemitério, revisão e manutenção da 

iluminação das ruas da freguesia e, também, a manutenção da pista 

de pesca desportiva para posterior realização de uma prova a nível nacional. Foi referida 

a atribuição de subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) à Comissão 

de Melhoramentos de Santo Emilião, IPSS com a finalidade de custear as despesas 

para uma visita de estudo das crianças da Instituição, a atribuição de subsídio à 

Comissão de Festas de São Bento, no valor igual a 600,00€ (seiscentos euros) assim 

como a cedência e montagem do palco da freguesia a fim de apoiar as Festas de São 

Bento e a atribuição de subsídio para apoio de transporte para o grupo Póvoa Ativa, 

uma vez que a Junta de Freguesia apoia as boas práticas para a saúde e bem-estar da 

população. 

---- O Sr. Presidente acrescentou que nos trabalhos de pavimentação das ruas sujeitas 

a obras de implementação da rede de saneamento, a Rua de S. Bento deverá ser a 

primeira escolhida para execução destes trabalhos, para que não impossibilite as 

atividades aí realizadas no âmbito das Festas de S. Bento, no mês de julho. Foi também 

referida a intervenção efetuada na Rua de Sabigode tendo como objetivo o alargamento 

da ponte aí situada. Foram também analisados os trabalhos a efetuar durante os 

próximos meses, nomeadamente a colocação de gradeamento na Rua Francisco 

Antunes Guimarães, colocação de passeio na Rua de Sabigode, alargamento da 

Travessa do Monte e a requalificação do centro cívico da freguesia de Santo Emilião. 

Foi também exposto à Assembleia a limpeza de bermas, substituição de lâmpadas 

fundidas, entre outras medidas. Realçou também a aquisição de material de 

manutenção para o complexo desportivo.-------------------------------------------------------------

---- Relativamente à iniciativa designada por “Noites de Verão” que se realizaram nos 

dias três, quatro, dez, dezassete e vinte e quatro de agosto, em que no dia três de 

agosto se realizou o Sarau Cultural da Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião, 

dia quatro de agosto foi marcado pela “Moda D’Ouro” em parceria com o Município de 

Póvoa de Lanhoso, dia dez de agosto foi a vez da Associação de Jovens Emilianos com 

uma “Mega Aula de Zumba”, dia dezassete de agosto ficou marcado para um concerto 

do grupo “Bailánoite” e dia vinte e quatro de Esta iniciativa, foi realizada no Largo de 

São Bento, à exceção do evento “Moda D’Ouro” que será realizado nas Piscinas 



 

 

Insónias. As “Noites de Verão”, correram dentro do expectável, sendo importante 

salientar que o ponto forte destas noites foi o evento “Moda D’Ouro” que contou com 

forte adesão popular. De seguida o Sr. Presidente, comunicou que o passeio anual a 

Fátima, envolvendo todas as freguesias do concelho, realizado no dia 18 de setembro, 

correu dentro das expectativas, com cerca de 110 pessoas inscritas, e que é uma boa 

iniciativa para promover a confraternização entre as pessoas da freguesia de Santo 

Emilião e restantes freguesias do concelho. O executivo também mencionou que, com 

o início do ano letivo, a Junta de Freguesia entregou a todas as crianças, do ensino pré-

escolar e do ensino primário, que frequentam o Centro Educativo D. Elvira Câmara 

Lopes, vouchers no valor de dez euros e vinte e cinco euros para as crianças do pré-

escolar e do ensino primário, respetivamente, para ajudar as famílias na compra de 

material escolar. Foram entregues a oito crianças do ensino pré-escolar e a vinte e nove 

crianças do 1.º ciclo do ensino básico. A Assembleia ficou inteirada sobre os assuntos.-

---- O deputado do Partido Socialista, Manuel Neves, felicitou o executivo por dinamizar 

a freguesia com este tipo de iniciativas, uma vez que era uma das medidas que constava 

do seu plano eleitoral. Frisou também a importância de alargar esta iniciativa para as 

crianças do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário. O executivo tomou em 

consideração esta nota e acrescentou que foram atribuídos dois vouchers a duas 

crianças que frequentam o ensino secundário (Beatriz Leite e Mariana Fernandes), uma 

vez que são crianças com Necessidades Especiais Educativas.-------------------------------

---- Foi também debatida a necessidade uma intervenção de limpeza na pista de pesca 

desportiva, nomeadamente na Rua da Fábrica, dada a existência de ervas com enorme 

dimensão, o executivo referiu que mesmo com o apoio que o município oferece, é difícil 

arranjar recursos humanos para trabalhar para a Junta de Freguesia para efetuar esses 

trabalhos de manutenção e que o equipamento que atualmente trata da manutenção da 

pista de pesca é do município e tem de servir todas as freguesias do concelho e que por 

vezes o tempo de espera é demorado. O Sr. Tesoureiro, referiu que entrou em contacto 

com o vereador do pelouro do desporto da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, 

Eng.º André Rodrigues, para tratar, com carácter urgente, da manutenção da pista de 

pesca. O executivo referiu que dadas estas circunstâncias, vão voltar a pedir uma 

segunda intervenção para que esta situação não se volte a repetir. O Sr. Presidente da 

Junta referiu que quando acontece algum tipo de situação em que a Junta de Freguesia 

esteja envolvida, deveriam sempre avisar o executivo para que a resolução seja 

imediata, onde este frisou que acha inoportuno avisar primeiro outras pessoas sem ser 

algum membro do órgão que este representa, uma vez que a população tem um 

presidente disponível para acompanhar de perto todas as obras e manutenção dos 

espaços da freguesia. Após algum debate, surgindo de novo o tema inicial sobre a 

questão da gravação da Assembleia, o deputado Joaquim Machado interviu a referir 

que a Assembleia tem de decidir os assuntos de interessa para a freguesia e não 

debater questões desse carácter.-----------------------------------------------------------------------

---- Retomando a análise dos assuntos de interesse para a freguesia, foi iniciada a 

análise sobre a estação elevatória existente na Rua da Fábrica e os inconvenientes que 

lá surge, onde foram expostas situações desagradáveis sobre as descargas efetuadas 

para o rio Ave. O executivo elucidou os presentes de que a referida estação elevatória 

tem três caixas sendo que uma é de Santo Emilião, outra de Donim e por último de uma 



 

 

ETAR. Foi exposto aos presentes que é efetuada uma manutenção quinzenal pela parte 

do município da Póvoa de Lanhoso uma vez que as outras entidades responsáveis se 

mantêm indiferentes sobre o assunto em questão. A Assembleia de Freguesia ficou 

inteirada sobre os assuntos em análise. A Sr.ª Presidente da Assembleia agradeceu as 

demais intervenções e deu por encerrado o período da ordem do dia.------------------------

---- Iniciando o PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA, a Sr.ª Presidente da Assembleia 

de Freguesia elucidou os presentes sobre o modo de funcionamento do período de 

intervenção do público. Interviu a eleitora Ana Martins, que face aos conteúdos 

analisados sobre a estação elevatória situada na Rua da Fábrica referiu que o Sr. 

Domingos Raimundo já fez queixa às entidades competentes e também já teria 

informado o Presidente do anterior executivo. Referiu também o desagrado dos 

moradores que vivem nessa Rua e alertou que alguém se deve mobilizar para resolver 

essa situação. Também questionou o porquê de não terem efetuado a limpeza da pista 

de pesca em frente à Rua da Fábrica. O executivo respondeu dizendo que poderia ter 

sido um lapso dos serviços do município. O deputado do Partido Socialista, Manuel 

Neves, interviu referindo, também, a falta de limpeza nos últimos seis metros da pista 

referindo que deverá pedir ao anterior presidente do executivo um pedido de 

justificações. O membro do público, Ana Martins, também questionou sobre a colocação 

de gradeamento na Rua Francisco Antunes Guimarães, sobre a colocação do muro na 

Travessa da Fábrica e também alertou sobre o estado do muro que, segundo a própria, 

coloca em perigo os peões ou viaturas que por lá passam, uma vez que o muro se 

encontra em ruína devido a uma árvore considerada como espécie protegida. O Sr. 

Presidente da Junta referiu que o gradeamento seria colocado em breve e tomou em 

consideração os outros dois pontos que a mesma referiu.---------------------------------------

---- Por último, foi referido que a Junta de Freguesia deveria apostar nas redes sociais 

para que a população em geral, tivesse acesso a documentos, obras e respetivas ações 

dos órgãos executivo e deliberativo. O executivo tomou em consideração a medida de 

melhoramento de serviços.--------------------------------------------------------------------------------

----- E, nada mais havendo a acrescentar, a Sr.ª Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão às vinte e três horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois 

de lida e aprovada será assinada pela Mesa de Assembleia de Freguesia de Santo 

Emilião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia: 

 

A Presidente da Assembleia: 

_______________________________________________ 
(Vânia Cristina Cardoso Salgado) 

O 1.º Secretário: 

_______________________________________________ 
(Vítor Hugo Araújo da Silva) 

A 2.ª Secretária: 

_______________________________________________ 
(Maria do Céu Fernandes da Silva) 

 


