
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA 

QUADRIÉNIO 2017/2021 

At a  d a  re u n i ão  n º 4  

 

 --------- Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos reuniu, no edifício sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, a 

Assembleia de Freguesia, sob a presidência de Teresa Oliveira, na presença de todos os 

elementos do Executivo e Assembleia, A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: --------- 

 --------- Ponto 1 – Período reservado ao público; ------------------------------------------------------------ 

 --------- Ponto 2 – Período antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 3 – Aprovação da ata da sessão anterior; --------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 4 – Apreciação da atividade da junta de freguesia e situação económica; --------- 

 ---------Ponto 5 – Período reservado ao público. ----------------------------------------------------------- 

 ---------No primeiro ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público” não 

houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------No período antes da ordem do dia, usaram da palavra os Srs. Rogério Pinho, Celina 

Costa, Teresa Leite e Manuel Lopes. O Sr. Rogério Pinho elogiou o trabalho desenvolvido 

pelo Executivo e alertou para o corte da vegetação envolvente ao Rio Negro, que considerou 

um crime ambiental, demonstrando através de fotos o corte das árvores e o amontoar dos 

resíduos. A Sra. Celina quis saber a quem pertence a responsabilidade da reparação e 

manutenção da Escola de Casaldias; qual o ponto de situação da Comissão Social de 

Freguesia e que atividades estão planeadas; se existiram assuntos na Assembleia Municipal 

que visassem a freguesia e justificassem uma intervenção em plenário por parte do 

Presidente da Junta; se o folheto informativo proposto em assembleias anteriores diz respeito 

às newsletters enviadas. Felicitou a Assembleia pelo desenrolar das sessões e o Executivo 

pelas suas ações, bem como pela forma atempada na apresentação dos documentos. A Sra. 

Teresa Leite felicitou o Executivo pelo trabalho desenvolvido e acrescentou que gostaria de 

mais; vê com agrado o passeio sénior, no entanto considera que a população jovem está 

descorada; preocupando-se com as dificuldades vividas pelos empresários da freguesia, 

propõe maior contacto e proximidade com os mesmos para uma perceção das suas reais 

dificuldades e questionou se existem outras formas de os apoiar, promovendo desta forma a 

sua permanência na freguesia; quis saber qual o ponto de situação na rua António José 

Borges de Castro. O Sr. Manuel Lopes expressou que, na sua opinião, não compete à Junta 

de Freguesia a construção de passeios em Porto de Carro e que estão a concentrar os 

trabalhos apenas em determinados lugares da freguesia. O Presidente do Executivo 

agradece os elogios do Sr. Rogério, bem como a sua colaboração com a Junta de Freguesia 

na execução de determinados trabalhos. No que concerne ao corte das árvores junto ao Rio 



Negro, informou que receberam a participação e comunicaram aos serviços competentes da 

Câmara Municipal esperando que atuem em conformidade com a legislação e que alertem e 

incentivem a população para uma limpeza correta. Relativamente à escola de Casaldias 

referiu que esta se encontra protocolada ao Centro Desportivo e Cultural de S. Martinho da 

Gândara competindo a este a sua manutenção. Acrescentou que a Comissão Social de 

Freguesia é presidida pela Junta de Freguesia com a colaboração da Obra Social, reunindo 

com uma periodicidade trimestral. Esta desenvolve um jornal da freguesia e sempre que 

solicitado por uma coletividade está sempre disponível para reunir. Quanto às intervenções 

em Assembleias Municipais, mencionou que sempre que for necessário e que se justifique 

fará intervenções e que até ao momento tem tido a colaboração da Câmara Municipal. 

Quanto ao folheto, explicou que será em papel com o objetivo de divulgar a freguesia e que 

não está relacionado com a newsletter, de periodicidade mensal. Quanto às obras reforçou 

que também gostaria de conseguir mais, contudo as obras vão sendo executas, muitas vezes 

várias ao mesmo tempo. Acrescentou que um dos maiores investimentos será o 

abastecimento de água pública, e que a Câmara Municipal tem estado sempre disponível. 

Comunicou que o passeio sénior será no dia dezoito de julho e que futuramente terão em 

atenção a população jovem nas suas atividades. Quanto aos empresários, sempre que 

solicitado apoio, principalmente no que diz respeito a licenciamentos e arranjo de caminhos 

agrícolas, a Junta de Freguesia encontra-se disponível e coopera. Relativamente à rua 

mencionada, considera que foram feitos todos os esforços, contudo os proprietários não 

demonstraram entendimento, não estando assim previsto intervir até decisão do Tribunal. 

Quanto ao passeio em Porto de Carro, referiu que não é apologista que os proprietários 

efetuem obras que são da responsabilidade pública. Discordou com a concentração de obra 

em determinados lugares da freguesia, pois têm efetuado obras na maioria dos lugares, 

acrescentando que será sempre a posição do executivo uma distribuição coerente da obra 

por toda a freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- No ponto três, após votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade.-  

 --------- No ponto quatro, “Apreciação da atividade da Junta de freguesia e situação 

económica”; o executivo enumerou: emparedamento do óculo e alargamento na Rua da 

Ínsua; limpeza e requalificação da Rua do Telhado; construção de valetas na Rua da 

Fervença; construção de passeio da Rua Regedor Lourenço José Oliveira; colocação de um 

contentor de lixo na Fonte do Lourinhal; alargamento da Rua Manuel José Gomes; 

requalificação de candeeiros de iluminação pública na Rua das Oliveiras; canalização de 

águas pluviais na Rua Padre Domingos José Reis Gomes; colocação de bancos em pedra no 

parque de merendas e limpeza do canal, aproveitando este momento para agradecer aos 

voluntários que colaboraram; aplicação de 10 toneladas de alcatrão frio; limpeza das ruas da 

freguesia e aguardam intervenção na escola do Brejo. Acrescentou que, a reunião do grupo 



de trabalho constituído para a execução do percurso pedonal no Rio Negro, já se concretizou 

com a Vereadora do Ambiente, ficando a aguardar um pedido de esclarecimento aos 

proprietários a verificar a possibilidade de concretização do percurso. Quanto à situação 

financeira referiu que é estável e que não existem dívidas a fornecedores. ------------------------- 

-------- No último ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público” não houve 

intervenções.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Antes de terminar a sessão a Presidente da Assembleia aproveitou para agradecer a 

presença do Correio de Azeméis e o trabalho que desenvolveram na divulgação da 

freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos da lei. ------------------ 

 

 

 

 

 

 

A Presidente:_______________ 

A Primeira Secretária:_______________ 

O Segundo Secretário:________________ 


