
 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  

Sessão Ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2021 

ATA Nº 2/2021 

 

- Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, teve 

lugar a segunda Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, 

a qual decorreu no Edifício da Junta de Freguesia de Vilar do Paraíso. Sita, na rua do Jardim, nº 

744, presidida por Tiago Filipe da Costa Braga. Constituíram a mesa a 1ª Secretária, Célia 

Pereira e como 2º Secretária Luciana da Costa Reis.  

- Estiveram presentes, para além dos mencionados, os seguintes deputados de assembleia de 

Freguesia: Jorge Santos, Bruno Pimentel, Maria Rosalina Santos, Carla Machado, José Ferreira, 

Diogo Silva, Eduardo Fernandes, Catarina Coutinho do PS, Paulo Silva, João Espinhaço, Ana 

Andreia Castelo e Francisco Nascimento do PSD, Paula Valentim e Eduardo Roque do BE, André 

Araújo Ferreira da CDU, Francisco Videira do CDS-PP, Alexandre Vila-Real do Chega, Sandra 

Pereira do PAN.  

- Do Executivo estiveram presentes o Presidente João Paulo Moreira Correia, Jorge Miguel 

Alves Ferreira Pacheco, Alexandra Mónica Soares Amaro, Daniela Pereira Vieira, Domingos 

José da Silva Coelho, José Carlos Soares, Carina Vieira 

- Foram pedidas as substituições, pelos respetivos líderes na Assembleia de Freguesia de 

Hélder Costa (PS), Beatriz Couto (PS), Ricardo Campos (PS), Miguel Lemos Rodrigues (PS), 

Veneranda Barbosa Carneiro (PSD) e Mariana Teixeira (PAN) por, respetivamente, Bruno 

Pimentel (PS), Eduardo Fernandes (PS), Catarina Coutinho (PS), Jorge Santos (PS), Paulo Costa 

da Silva (PSD) e Sandra Pereira (PAN)  

 

1. Período de intervenção aberto ao público 

Quatro pessoas solicitaram a intervenção – Rute Nunes, Augusto Teixeira, Alberto Pinto 

Nicolau e Bernardo Alves. 

- A primeira, a sra. Rute Nunes, declara que está numa situação de aflição e desespero, é 

moradora ilegalmente há cinco anos no bairro de Cabo Mor. Não tem possibilidades de pagar 

uma renda avultada. Com o processo de despejo a decorrer naquele bairro solicita ajuda e 

indicação a onde se pode dirigir para obter mais informação e apoio. 



 

- O sr. Augusto Teixeira, segunda intervenção, pediu para ser disponibilizado o projeto de 

obras relativo ao terreno da CMG, na Rua do Fiandor. É comentado que o terreno é espaço 

público, que pode surgir um parque infantil ou ringue polidesportivo ou máquinas para 

atividade física. O terreno é revestido por plantas naturais (árvores) e a construção de alguma 

infraestrutura lá tem um impacto negativo, uma vez que o terreno é habitado por morcegos e 

já deixaram de aparecer. Augusto Teixeira já tinha questionado o Senhor Presidente e tinha 

informado que iria contatar uma associação ambientalista. 

- A terceira intervenção cabe a sr. Alberto Pinto Nicolau, questionou acerca da Rua da Telheira. 

Solicitou as coberturas para as paragens dos autocarros na V12. Solicitou, também, que o Sr. 

Presidente tomasse providências relativamente ao mau estacionamento na Rua Marquês Sá da 

Bandeira. Por fim, sugeriu a colocação de uma paragem do autocarro junto à Rua Joaquim 

Nicolau de Almeida. 

- Por último, o sr. Bernardo Alves que está em representação das famílias despejadas do Bairro 

Cabo Mor, incidiu a sua exposição sobre o Bairro de Cabo Mor estando a mesma explanada no 

documento em anexo (ANEXO 4). 

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, responde às questões colocadas. Relativamente à sra.  

Rute Nunes, após a recolha dos dados pessoais, vai informar junto da Segurança Social a 

situação. Ao sr. Augusto Teixeira informa que o terreno é municipal e que estava destinado a 

construção da Igreja Paroquial de Sto Ovídio, mas, entretanto, esta foi construída no local 

onde está hoje. Foi realizada uma consulta aos moradores, visto ser uma zona mais residencial, 

tendo em conta, a inexistência de equipamentos para crianças e jovens. As respostas dadas 

pelos moradores foram positivas relativamente à construção do polidesportivo, mas também 

de um parque infantil e de atividade física. A obra apresentada em reunião de Câmara, com 

consulta e recolha dos diversos departamentos, nomeadamente técnicos do Parque Biológico.  

Às observações do sr. Alberto Nicolau, o Sr. Presidente informa que os abrigos/coberturas nas 

paragens dos autocarros não são competência da Junta de Freguesia. Apenas a Câmara 

Municipal pode requerer junto da entidade concessionária. Relativamente ao mau 

estacionamento informou que a Junta de Freguesia transmite às entidades policiais e ao 

departamento da mobilidade da Câmara Municipal. Por último, ao sr. Bernardo Alves, o Sr. 

Presidente informa que tem conhecimento sobre a Lei de Bases da habitação e do processo 

que envolve estas ações de despejo. Existe uma lista de espera para ocupação destas casas, 

que é pública, que tem regras e que não podem ser ocupadas ilegalmente como foram.  

 



 

2 – Leitura, discussão e votação das atas 

Não foram apresentadas, discutidas e votadas minutas de atas na presente sessão.  

 

3 – Discussão e votação da proposta de alteração ao regimento da Assembleia de Freguesia 

de Mafamude e Vilar do Paraíso 

- Intervenção de Ana Castelo, representante do PSD, que indica a correção da redação do 

artigo nº 21 e solicita que a entrega dos documentos de apoio à assembleia seja num prazo 

maior.  

Em resposta à representante do PSD, o Sr. Presidente informa que os documentos são 

facultados com maior prazo do que o oficialmente determinado. 

Votação do ponto – Foi aprovado por maioria com votos favoráveis do PS, BE, CDU, CDS, PAN, 

CHEGA e abstenção do PSD. 

 

4 – Período antes da Ordem do Dia 

- Intervenção de André Ferreira, representante da CDU, após saudações apresenta uma 

proposta de recomendação à Aplicação Urgente do Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

(intervenção em anexo – Anexo 5).   

- Usando da palavra, o Sr. Presidente informou de que a Junta de Freguesia cumpre com todos 

os requisitos legais associados à questão, não compreendendo o alcance da proposta de 

recomendação. Salientou que a junta tem vindo a desenvolver um trabalho aturado, no 

sentido de valorizar, dentro do estrito cumprimento da Lei, a carreira e o posicionamento 

salarial dos seus trabalhadores, aplicando todas as disposições legais relativamente aos seus 

funcionários. Relembrou o processo de integração de um conjunto de trabalhadores que se 

encontravam em situações precárias, reforçando dessa forma a operacionalidade da estrutura 

da autarquia.  

- Intervenção de Francisco Videira, representante do CDS, após saudações pede alguns 

esclarecimentos acerca da salubridade da União de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso.  

- Na resposta ao sr. Representante do CDS o sr. Presidente da Junta enalteceu a melhoria das 

condições de salubridade da união de freguesia, com especial destaque para o trabalho 

desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a empresa 



 

municipal Águas de Gaia, salientando ainda o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na 

resolução de algumas situações associadas à ausência de ligação à rede de saneamento 

atestando que a cobertura da rede hoje atinge, em Mafamude e Vilar do Paraíso, praticamente 

os 100%.  

- Intervenção de Alexandre Vila Real, representante do CHEGA, após saudações questiona a 

resolução da Rua de Casais de Cidra, nomeadamente o acesso, lixo e ecopontos, 

alcatroamento e o estacionamento ilegal de uma roulotte que é uma habitação de uma pessoa 

todo o ano.  

- O Sr. Presidente afirma que já tentou ajudar a pessoa em questão, nomeadamente, na 

aquisição do cartão de cidadão, mas que infelizmente a pessoa não quer ajuda. 

- Intervenção de Carlos Roque, representante do BE, após saudações apresenta uma proposta 

de Ciclovia na União de Freguesias, conforme documento em anexo (anexo 6) 

- O Sr. Presidente responde que também ele é um defensor das ciclovias, mas pergunta qual o 

orçamento e financiamento daquela proposta. Referiu ao sr. representante que subscrevendo 

o tema e a importância das ciclovias no contexto urbano, a sua concretização terá sempre que 

ser efetuada ao nível municipal desde logo porque esta dimensão não pode ser pensada à 

escala da freguesia sob pena de prejudicar o objetivo de mudança para a micro mobilidade.  

- Intervenção de Paula Militão, representante do BE, após as saudações apresenta um Voto de 

Saudação ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de 

novembro) conforme documento em anexo (anexo 7) 

- O Sr. Presidente afirmou que esta decisão por parte das Nações Unidas é o transformar de 

mentalidades. Afirmou ser um problema sério nas sociedades que se dizem contemporâneas e 

desenvolvidas e que a junta sempre pugnará pela sua concretização.  

- Intervenção de Rosalina Santos, representante do PS, após saudações apresenta um Voto de 

Pesar pelo Falecimento do Jorge Sampaio, conforme o documento em anexo (anexo 8) 

- Intervenção de Bruno Pimentel, representante do PS, após saudações, apresenta o impacto 

positivo do arranque das obras e o lançamento da nova linha do metro (anexo 9). 

- Intervenção de Diogo Silva, representante do PS, após as saudações, apresenta um Voto de 

Congratulação pela iniciativa “Natal Solidário 2021”, conforme documento em anexo (anexo 

10) 



 

- Intervenção de José Ferreira, representante do PS, após as saudações faz uma apresentação 

relativamente aos resultados eleitorais das Eleições Autárquicas do dia 26 de setembro, 

conforme o documento em anexo (anexo 11) 

 

Não havendo mais intervenções o sr. Presidente colocou a votação os documentos a 

deliberação.  

- Proposta de Recomendação (anexo 5), relativo à aplicação urgente do suplemento de 

penosidade e insalubridade apresentada pela CDU, aprovado por maioria, com os votos a favor 

do BE (2), CDU (1), PAN (1), CHEGA (1) e abstenção do PS (11), PSD (4) e CDS (1); 

- Proposta de Recomendação (anexo 6), para a concretização de uma ciclovia na União de 

Freguesias apresentada pelo BE, aprovado por maioria, com os votos a favor do PSD (4), BE (2), 

CDS (1), PAN (1), CHEGA (1) e abstenção do PS (11) e CDU (2); 

- Voto de Saudação (anexo 7) pelo Dia Internacional pela eliminação da violência contra as 

mulheres, apresentado pelo BE, aprovado por unanimidade; 

- Voto de Pesar (anexo 8) pelo falecimento de Jorge Sampaio, apresentado pelo PS, aprovado 

por unanimidade; 

- Voto de Congratulação (anexo  10) pela iniciativa “Natal Solidário 2021”, apresentado pelo 

PS, aprovado por maioria, com os votos a favor do PS (11), PSD (4), BE (2), CDS (1), PAN (1), 

CHEGA (1) e abstenção da CDU (1); 

 

5– Período da Ordem do Dia 

 

5.1 – Apreciação do Relatório Anual da Provedora do Cidadão 

O Sr. João Espinhaço, membro representante do PSD, questiona quais são os meios para 

divulgação da Provedora do Cidadão. 

- O Sr. Presidente da Junta responde ao Sr. Representante informando-o que a junta utiliza os 

meios já existentes de divulgação da atividade da junta de freguesia, nomeadamente o Site e 

as restantes redes sociais.  

5.2 – Tomada de Posse da Provedora do Cidadão 



 

Após a tomada de posse, pelas 23h59, da Provedora do Cidadão, Joana Isabel Silva Vieira, esta 

agradeceu a renovação do voto de confiança e declarou que o papel do provedor é o de 

mediação e que as reclamações aumentam em virtude de um aumento do conhecimento da 

figura do provedor, por parte dos cidadãos. 

5.3 – Discussão e votação da proposta de aceitação da doação de um veículo ligeiro de 

passageiros, marca KIA, modelo e-Niro, por parte do Município de Vila Nova de Gaia a esta 

Junta de Freguesia, no âmbito do programa municipal “Juntas Mais Verdes” e respetivo 

contrato de doação 

Votação do ponto – Aprovado por unanimidade 

5.4 – Discussão e votação da proposta de aceitação da doação de bens alimentares por parte 

do município de Vila Nova de Gaia a esta Junta de Freguesia 

Votação do ponto – Aprovado por unanimidade 

5.5 – Discussão e votação da proposta de ratificação do Protocolo assinado entre a Junta de 

Freguesia e o Agrupamento de Escolas de Soares dos Reis 

Votação do ponto – Aprovado por unanimidade 

5.6 - Discussão e votação da proposta de ratificação do Protocolo assinado entre a Junta de 

Freguesia e o Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos 

Votação do ponto – Aprovado por unanimidade 

5.7 - Discussão e votação da proposta de ratificação do Protocolo assinado entre a Junta de 

Freguesia e o Agrupamento de Escolas de Valadares 

Votação do ponto – Aprovado por unanimidade 

5.8 - Discussão e votação da proposta de ratificação do Protocolo assinado entre a Junta de 

Freguesia e o Agrupamento de Escolas de Canelas 

Votação do ponto – Aprovado por unanimidade 

5.9 - Discussão e votação da proposta de ratificação do Protocolo assinado entre a Junta de 

Freguesia e o Agrupamento de Escolas António Sérgio 

Votação do ponto – Aprovado por unanimidade 

Os pontos 5.10 e 5.11 não foram discutidos nesta assembleia em virtude de ainda estarem em 

prazo de consulta. 



 

5.12 – Discussão e votação da Proposta de alteração do Regulamento de Utilização de Veículos 

Votação do ponto – Aprovado por maioria, com os votos a favor do PS (11), PSD (4), BE (2), 

CDS (1), PAN (1), CHEGA (1) e a abstenção da CDU (1).  

Os pontos 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17 não foram discutidos nesta assembleia em virtude de 

ainda estarem em prazo de consulta. 

5.18 – Discussão e votação da proposta de alteração do Regulamento de Atribuição de 

Medalhas 

Votação do ponto – Aprovado por maioria, com os votos a favor do PS (11), PSD (4), BE (2), 

CDS (1), CHEGA (1) e a abstenção da CDU (1) e PAN (1). 

O ponto 5.19 não foi discutido nesta assembleia em virtude de ainda estar em prazo de 

consulta. 

5.20 – Discussão e votação da proposta de revogação do Regulamento de Acesso, Exercício e 

Fiscalização de Atividades Diversas 

Votação do ponto – Aprovado por maioria, com os votos a favor do PS (11), PSD (4), BE (2), 

CDS (1), CHEGA (1) e a abstenção da CDU (1) e PAN (1) 

5.21 – Discussão e votação da proposta de revogação do regulamento Conselho Consultivo de 

Juventude 

- Pedindo a palavra, o representante do PSD, Francisco Nascimento, declara que está 

surpreendido com a revogação deste Conselho, mediante a imagem que a Juventude tem no 

próprio Município.  

- Respondendo ao representante do PSD, o Sr. Presidente lembra que nunca o PSD pediu para 

reunir ou saber deste órgão e que a ação em prol da Junta é assumida política, organizacional 

e operacionalmente pela junta de freguesia. Reafirmou que a Junta de freguesia ao longo dos 

2 mandatos anteriores sempre assumiu uma política ativa de apoio à juventude procurando 

estar sempre disponível para todas as ações, independentemente da sua natureza, 

promovidas a partir da juventude da união de freguesias.  

Votação do ponto – Aprovado por maioria, com os votos a favor do PS (11), BE (2), com a 

abstenção da CDU (1), CDS (1), PAN (1), CHEGA (1) e com os votos contra do PSD (4) 

5.22 – Discussão e votação da proposta de revogação do Regulamento de Taxas de Publicação 

em Publicidade Escrita 



 

Votação do ponto – Aprovado por maioria com os votos a favor do PS (11), BE (2), com a 

abstenção do PSD (4), CDU (2), CDS (1), PAN (1), CHEGA (1).  

O Sr. Presidente da Assembleia informou que os pontos 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26 serão discutidos 

e analisados na próxima reunião da presente sessa da Assembleia de freguesia que terá lugar 

no dia 20 de dezembro próximo.  

Não havendo inscrições nem mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia 

declarou encerrada a reunião, pelas 00:59 horas, do dia 14 de dezembro de 2021. Da qual se 

lavrou a presente ata, cuja minuta foi aprovada por unanimidade, e eu, Célia Pereira, primeira 

secretária da presente reunião, a elaborei e subscrevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


