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- Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas, no 

edifício da Sede da Junta de Freguesia de Santo Emilião, sito na Rua de S. Bento, n.º 114, freguesia de 

Santo Emilião, concelho de Póvoa de Lanhoso, 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------------------------------------------------------

PONTO UM: Apreciação e deliberação da ata da sessão ordinária de 30 de junho de 2022;-----------

PONTO DOIS: Informação e análise da atividade da Junta de Freguesia -------------------------- 

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

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

PERÍODO APÓS DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------

PONTO UM: Período de intervenção do público.----------------------------------------------

- Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, os membros: Vítor Hugo 

Araújo da Silva, Maria do Céu Fernandes da Silva, Silvina Isabel Freitas Carvalhal, Duarte da Costa 

Fernandes, Marta Sofia Alves de Lima e Catarina Raquel Fernandes da Silva. --------------------- 

- 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 o sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Vítor Hugo Araújo da Silva, e 

secretariaram à sessão Maria do Céu Fernandes da Silva e Silvina Isabel Freitas Carvalhal, na 

qualidade de primeira e segunda secretária da Mesa de Assembleia de Freguesia, respetivamente.---

- Após verificação de quórum foi aberta a sessão, pelo sr. Presidente da Assembleia, às vinte horas e 

cinco minutos onde explicitou a ordem de trabalhos que constam do Edital, bem como o modo de 

funcionamento da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------

- Numa fase inicial, o sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cumprimentou agradeceu a presença 

na referida sessão do dr. António Queirós Pereira, Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de 

Lanhoso, numa ótica de proximidade aos seus congéneres nas freguesias.----------------------- 

- O sr. Presidente da Assembleia de Freguesia apresentou aos presentes a correspondência recebida, 

no que respeita à solicitação da Junta de Freguesia para a presença de um representante da 

Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião, IPSS, com a finalidade de forma a elucidar a 

Assembleia de Freguesia sobre algumas situações ocorridas no início do ano letivo. O sr. Presidente 

da Assembleia informou que a Mesa deferiu a solicitação, sendo que o representante da instituição 

poderia intervir no Período de intervenção do Público.----------------------------------------  

- De seguida, deu início à ordem de trabalhos com abertura do PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, 

com a análise e deliberação do primeiro ponto - Apreciação e deliberação da ata da sessão ordinária 

de 30 de junho de 2022 – que, colocado à votação, foi aprovado por maioria, com duas abstenções 

dos membros do Partido Socialista (PS). ------------------------------—-------------------

- De seguida, relativamente ao segundo ponto -  Análise da atividade e informação da Junta de 

Freguesia -, o sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao sr. Presidente da Junta de 

Freguesia que referiu a atividade da Junta de Freguesia e elucidou os presentes sobre a atividade da 
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Junta de Freguesia no último trimestre, nomeadamente o apoio à comissão de festas de S. Bento no 

que respeita à comparticipação no pagamento da utilização da iluminação pública, a habitual limpeza e 

manutenção dos arruamentos da freguesia, a atribuição de vouchers para compra de material escolar 

a todas as crianças e jovens do ensino pré-escolar ao ensino universitário e a realização do tradicional 

passeio concelhio a Fátima, com 83 participantes da freguesia de Santo Emilião. Informou, também, 

sobre o trabalho efetuado com a cooperação do município, na pessoa da dra. Fátima Moreira, da 

Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião e da Junta de Freguesia para a concretização de 

abertura de mais uma turma de forma que nenhuma criança de Santo Emilião tivesse a necessidade 

de frequentar um estabelecimento de ensino longe da sua zona de residência. Reforçou, de igual 

forma que o executivo, solicitou ao sr. Presidente da Assembleia a presença da Comissão de 

Melhoramentos de Santo Emilião para uma melhor explicação da situação anteriormente descrita, em 

casa de dúvidas de algum dos deputados ali presentes. ---------------------------------------

- Por último, informou os presentes que em relação à qualidade das águas correntes dos tanques 

públicos sempre foi do conhecimento público que a água não é sujeita a controlo de qualidade e que, 

após algumas alegações a Junta de Freguesia solicitou uma análise certificada da água que teve como 

resultado o estado de água imprópria para consumo que se deve ao facto da formação de algas nas 

tubagens onde circulam as águas, sendo que, com a limpeza das referidas tubagens, a água teria um 

resultado positivo para consumo humano. Elucidou, ainda, que foram colocadas junto aos fontanários 

placas de informação sobre o estado da água corrente.---------------------------------------

- Interviu a deputada Marta Lima que referiu que se alguém informou a Junta de Freguesia sobre o 

consumo impróprio das águas, compete então a essa entidade, independentemente das alegações 

consideradas, a colocação de uma placa a indicar essa anormalidade. ---------------------------

- O sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu sobre o assunto em discussão, onde referiu que 

sendo águas não sujeitas a controlo e apesar das alegações e interpelações feitas, a Junta de 

Freguesia só colocou as placas de aviso com fundamento em análises efetuadas às referidas águas, 

independentemente do tempo que perlongasse. --------------------------------------------

- Interviu a deputada Silvina Freitas que referiu que já não era a primeira vez que eram colocadas as 

referidas placas e que, pouco tempo depois, alguém as retirava e que, sendo do conhecimento geral, 

desde há muitos anos, que se tratam de águas de nascente não controladas, devido às condições do 

percurso onde estas circulam, continuam a ser inúmeras as pessoas que consomem as referidas 

águas.--------------------------------------------------------------------------------

- Interviu o sr. Presidente da Junta de Freguesia que corroborou a intervenção da deputada Silvina 

Freitas e que, apesar das diversas interpelações à população.----------------------------------

- O sr. Presidente da Assembleia questionou sobre a presença de mais intervenções. -------------

-Não se verificaram intervenções---------------------------------------------------------

- Iniciando o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, com o primeiro ponto – Apreciação e deliberação da 

segunda revisão ao orçamento da receita e despesa do ano financeiro de 2022 - o sr. Presidente da 

Assembleia de Freguesia solicitou ao executivo os devidos esclarecimentos. Interviu o sr. Tesoureiro 

da Junta de Freguesia que elucidou os presentes sobre a necessidade de nova revisão ao orçamento 

com reforços nos referidos valores devido a pagamentos efetuados pelo município sobre as obras 

efetuadas anteriormente e, também sobre a prestação de serviços à Junta de Freguesia.------- ---

- O sr. Presidente da Assembleia questionou sobre a presença de mais intervenções. -------------

- Não se verificaram intervenções--------------------------------------------------------

- Posto isto, o sr. Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação que foi aprovado por maioria, 
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com duas abstenções dos membros do Partido Socialista (PS).--------------------------------

- Iniciando o segundo ponto da ordem do dia – Assuntos de interesse para a freguesia – o sr. 

Presidente da Assembleia solicitou aos presentes as suas questões. Interviu a deputada Silvina 

Freitas que questionou a Junta de Freguesia sobre o porquê de, numa fase inicial, não abrir uma turma 

no Centro Educativo D. Elvira Câmara Lopes. O sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que o 

representante da Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião, presente da sessão, dada a sua 

envolvência no decorrer do processo, iria prestar os devidos esclarecimentos no período a si 

destinado, na referida sessão.------------------------------------------------------------

- Interviu o deputado João Isaías Ribeiro que questionou o sr. Presidente da Assembleia sobre a 

presença e ausência de alguns membros desta Assembleia de Freguesia na procissão em honra de S. 

Bento. Questionou também, se houve algum convite dirigido a todos os membros da Assembleia ou 

se só a alguns. O sr. Presidente da Assembleia informou que foi convidado por parte da Confraria de S. 

Bento para participar na procissão em representação de todos os membros do órgão que representa 

e que, no caso que apresenta, quem lhe poderia responder à questão seriam os membros 

pertencentes a este órgão deliberativo, que participaram nas atividades religiosas.----------------

- Interviu a deputada Marta Lima que referiu que foi convidada pelo sr. Presidente de Câmara para o 

acompanhar da referida procissão. --------------------------------------------------------

- Interviu o sr. Presidente da Assembleia que referiu o seu desagrado perante a situação assistida 

uma vez que a sua figura, enquanto representante de todos os elementos pertencentes aquele 

órgão, independentemente das forças partidárias, foi defraudada. Realçou também que em situações 

futuras irá ter uma atitude diferente sobre a presença dos elementos nesses referidos momentos.--

- Interviu o sr. Presidente da Junta de Freguesia onde aludiu aos presentes que a decisão de convidar 

as figuras representantes dos órgãos das entidades civis cabe à Confraria de S. Bento, enquanto 

organizadora do referido momento religioso. -----------------------------------------------

- Interviu o sr. Tesoureiro da Junta de Freguesia onde declarou que o sr. Presidente de Câmara, no 

referido momento, não tem autonomia para efetuar esse tipo de convites e demonstra uma 

desigualdade, injustiça e aproveitamento político perante os membros dos diversos órgãos 

autárquicos de outras forças partidárias. ---------------------------------------------------

- Interviu a deputada Silvina Freitas que reforçou que efetivamente se tratou de uma atitude de 

discriminação uma vez que os membros do Partido Socialista (PS) participaram na procissão ao invés 

de se fazerem representar, como é habitual, pelo Presidente da Assembleia de Freguesia. ----------

- O sr. Presidente da Assembleia deu por terminado o referido assunto e questionou os presentes 

sobre mais questões.-------------------------------------------------------------------

- Interviu o deputado Duarte Fernandes onde questionou a razão dos aumentos das taxas de 

saneamento que, no momento, estão a causar um grande desconforto na população.--------------

- O sr. Tesoureiro da Junta de Freguesia elucidou os presentes sobre a questão colocada e referiu que 

a Junta de Freguesia, nas sessões de Assembleia Municipal, votou contra os referidos aumentos 

propostos pelo executivo municipal uma vez que não entendem a razão nem os argumentos 

apresentados para esses acréscimos às referidas taxas. -------------------------------------

- O sr. Presidente da Assembleia questionou sobre a presença de mais intervenções. -------------

- Não se verificaram intervenções--------------------------------------------------------

- Iniciando o PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA, com o ponto único – Período de intervenção do 

público-, o sr. Presidente da Assembleia de Freguesia elucidou os presentes sobre o modo de 
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funcionamento do período de intervenção do público. ----------------------------------------

- Interviu a dra. Sara Lima, diretora técnica da Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião, que 

numa fase inicial cumprimentou os presentes e, enquanto Emiliana e membro do anterior executivo 

da Junta de Freguesia, em relação às águas dos fontanários, referiu que tratando-se de águas a céu 

aberto é impossível controlar a qualidade da água e que a colocação de placas era algo recorrente e 

que, a sua retirada ou danificação era feita, por diversas vezes, feita como forma de protestação, uma 

vez que sempre consumiram das referidas águas e não percebiam a razão da colocação da 

sinalética.-----------------------------------------------------------------------------

- Em relação ao assunto referente à criação das turmas no Centro Educativo D. Elvira Câmara Lopes, 

elucidou os presentes sobre as questões colocadas do tema abordado, nomeadamente sobre o 

processo de seriação dos alunos e a limitação da criação de turmas. Referiu que oito crianças da zona 

de abrangência do Centro Educativo D. Elvira Câmara Lopes não teriam vaga disponível nesse 

estabelecimento de ensino e, consequentemente, teriam de frequentar um estabelecimento distante 

da sua zona de residência. ---------------------------------------------------------------

- Solicitou, também, que constasse em ata que o trabalho desenvolvido pela dra. Fátima Moreira, 

vereadora do pelouro da Educação, com o Ministério da Educação e o Agrupamento de Escolas, foi 

imprescindível para conseguir a abertura de uma terceira turma para colmatar a falha que, naquele 

momento estava a decorrer e evitando constrangimentos aos alunos e encarregados de educação, 

permitindo, dessa forma, que iniciassem o ano letivo com normalidade. --------------------------

- Por último, referiu que, independentemente das interpretações de terceiros, foi desenvolvido um 

trabalho e forças entre as diversas entidades para que se desse uma resposta positiva às 

necessidades da população e que a Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião estará sempre 

disponível para trabalhar com todos, sem exceção, neste tipo de situações. ----------------------

- O executivo da Junta de Freguesia agradeceu à Comissão de Melhoramentos de Santo Emilião, na 

pessoa da dra. Sara Lima, e à Câmara Municipal, na pessoa da dra. Fátima Moreira, todo o esforço e 

dedicação na resolução desta situação. ----------------------------------------------------

- O sr. Presidente da Assembleia subscreveu os demais agradecimentos, em nome de toda a 

Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------- 

- O sr. Presidente da Assembleia questionou os presentes sobre a presença de mais questões.------

- Interviu o dr. António Queirós Pereira, Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, 

que agradeceu a todos o trabalho desenvolvido no exercício das funções enquanto autarcas e 

representantes das instituições. No seguimento da sua intervenção, explanou a sua deslocação às 

freguesias, no seguimento do seu compromisso assumido no discurso de tomada de posse e, 

também, o convite efetuado a todos os presentes para participar num encontro concelhio, para troca 

e debate de ideias em prol do concelho da Póvoa de Lanhoso, nas diversas vertentes.-------------

- O sr. Presidente da Assembleia questionou os presentes sobre a presença de mais questões.------

- Não se verificaram intervenções. ------------------------------------------------------- 

- E nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada esta reunião às vinte e duas 

horas e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai 

ser assinada pela Mesa de Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------- 
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O Presidente da Assembleia de Freguesia, 

 

 

(Vítor Hugo Araújo da Silva) 

 

A Primeira Secretária, 

 

 

(Maria do Céu Fernandes da Silva) 

 

A Segunda Secretária, 

 

 

(Silvina Isabel Freitas Carvalhal) 


