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     0União das Freguesias 

de 

Oliveira, São Paio e São Sebastião 

(Município de Guimarães) 

ATA N.º 11 DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE JUNHO DE 2019 

Aos treze dias do mês de Junho de dois mil e dezanove, pelas vinte uma horas e vinte minutos 
reuniu, em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia de Oliveira São Paio e São Sebastião, 
no edifício sede ASMAV - Associação de Socorros Mútuos Artística Vimaranenses, sita na Rua 
de Gil Vicente 46, em Guimarães, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------- 
1. Assuntos antes da ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------- 
2. Leitura, apreciação e votação da Acta da sessão anterior.----------------------------------------------- 
3. Apresentação, apreciação e votação do relatório de Actividades do 1ºsemestre, referente ao 
ano de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Assuntos antes da Ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------- 
5.Periodo reservado à intervenção do público.----------------------------------------------------------------- 
Aberta a sessão, o Presidente da Mesa da Assembleia, começou por cumprimentar o 
Executivo, demais membros da Assembleia e público presente, agradeceu também ao Sr. Adão 
em representação da Direção desta Associação a cedência das instalações para a realização 
desta Assembleia. Registaram-se as seguintes presenças: Rui Correia, Elsa Salgado, André 
Siopa, Maria de Fátima Marques, Gabriel Israel Correia, Rui Macedo, Mafalda Esteves, Rita 
Novais, Dario Silva, José Maia, Margarida Oliveira, Hugo Teixeira e Mariana Silva e ainda a 
presença do Executivo pelo Presidente Rui Porfírio, o Secretário Carlos Ceia, o Tesoureiro 
Fernando Salgado e dos Vogais, Joana Carneiro e Diogo Lopes.------------------------------------------- 
O Sr. Presidente de Mesa da Assembleia, iniciou os trabalhos entregando um Voto de Louvor à 
membro Mariana Silva pela sua candidatura ao Parlamento Europeu, na qual depois de votada 
na última Assembleia, foi aprovada por unanimidade. Foi pedido também pelo Sr. Presidente 
de Mesa a anulação do ponto 4 da ordem de trabalhos “Assuntos da ordem do dia”, na qual 
depois de votada também foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------- 
Ponto 1 – “Assuntos antes da Ordem do dia”.------------------------------------------------------------------ 
Inscreveram-se para se pronunciarem os membros Dario Silva, Mariana Silva, Hugo Teixeira, 
Rita Novais e José Maia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dada a palavra ao Sr. Dario Silva que questionou o Executivo relativamente a dois assuntos já 
referidos em Assembleias anteriores sobre a Rua da Ramada e sobre os incêndios na Rua da 
Arcela, pois desde a última Assembleia já se verificou mais um incêndio. Foi dada a palavra ao 
membro Mariana Silva que agradeceu o Louvor. Referiu que foi muito gratificante a 
experiência, de percorrer o pais de norte a sul em campanha e que sempre que houve 
oportunidade referiu que era de Guimarães, da Freguesia de Oliveira do Castelo, referiu 
também que na Rua de São Dâmaso verificou que foram cortadas algumas árvores, que 
estavam a danificar os passeios e casas, a situação das árvores foi resolvido, mas os passeios 
continuam danificadas, não conseguindo passar um carrinho de bebé uma cadeira de rodas e 
até mesmo a circulação pelos passeios de pessoas com alguma idade, queria saber se o 
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Executivo tem informação por parte da Câmara Municipal de alguma intervenção naquela 
zona. Dada a palavra ao membro Hugo Teixeira que saudou todos os presentes, e referiu que 
embora não tivessem estado presentes na totalidade da Assembleia anterior os membros do 
Partido Socialista fizeram questão de analisar a acta que lhes foi enviada e que no ponto 3 
refere que pelo Executivo foi entregue à mesa um conjunto de documentos para distribuir 
pelos membros, e queria questionar o executivo o porquê da entrega desses documentos no 
dia da Assembleia quando já consideraram em momentos anteriores que esses documentos 
deveriam ser entregues antecipadamente. Foi dada a palavra ao membro Rita Novais que 
referiu que o regimento no site ainda não está actualizado, e a necessidade que temos em 
fazer algumas alterações no regimento para despois colocá-lo correctamente no site. Para 
terminar foi dada a palavra ao Sr. José Maia, que referiu que quando recebeu o relatório e viu 
o programa das comemorações do Dia da Freguesia se sentiu um pouco indignado por não ter 
sido comunicado aos deputados com antecedência para que pudessem acompanhar. Referiu 
também um assunto já falado em Assembleias anteriores sobre os alunos de excelência na 
qual teve conhecimento que ainda não teve qualquer comparticipação, e para terminar sobre 
um requerimento que foi enviado por este grupo parlamentar relativamente à iluminação do 
Pavilhão Francisco de Holanda e a Rua Padre Domingos de Sousa. -------------------------------------- 
Foi dada a Palavra ao Executivo, na pessoa do Sr. Rui Porfírio que saudou todos os membros, e 
público, em resposta ao membro Dário Silva, confirma que foi feito o contacto com o senhor 
que está responsável pelo terreno da Rua da Ramada na sequência de manter o terreno limpo. 
Relativamente à Rua da Arcela é uma rua a precisar urgentemente de uma intervenção já 
solicitada desde 2010, com passeios, espaços para estacionar e piso nivelado. Quanto aos 
incêndios, em primeiro lamentamos a vitima neste último incêndio, em segundo louvar os 
bombeiros, pela rapidez e operacionalidade impedindo que se espalhasse pelas outras 
habitações a terminar confirmar que o estudo demográfico que levamos a efeito 
recentemente na Rua da Arcela com o conhecimento do Executivo da Freguesia de Azurém, 
está pronto. Vamos preparar um dossier e propor á Câmara Municipal. Para já, está 
identificado um  grande problema, é o excesso de viaturas.. Em relação às questões levantadas 
pela membro Mariana Silva relativamente à Rua de São Dâmaso foi feita uma reunião com os 
moradores em que se verificaram os passeios danificados e até mesmo casas, e após ofício à 
Câmara Municipal, foi feito um auto da situação na qual a Senhora Vereadora Dra. Sofia 
Ferreira, no local, garantiu o arranjo do passeio, aos moradores. Solicitaremos o cumprimento 
da promessa. Em resposta ao membro Hugo Teixeira, diz que a entrega dos documentos foi 
feita na hora correcta, a rectificação de actas são feitas mas não tem prazo de entrega, todos 
os anos em Abril na prestação de contas, o Executivo apresenta o relatório das respectivas 
actividades, pois quem comanda esse calendário é a Junta de Freguesia, na última Assembleia 
levou todos os documentos e estes foram entregues ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 
para que fossem distribuídos nessa mesma Assembleia, o Sr. Hugo Teixeira levantou-se e foi-se 
embora, não consigo compreender porquê hoje, estar a pedir-me razões da entrega desses 
documentos pois na última Assembleia não os quis receber. Em resposta à membro Rita 
Novais o regimento está colocado no local correcto. Em relação ao regimento tem que ser 
resolvido pelos membros desta Assembleia. Para terminar em resposta ao membro José Maia, 
todos os membros receberam convite para os cinco momentos mais importantes das 
comemorações, a Exposição, Colóquio, D. Afonso Henriques, Teatro e Sessão Solene, o cartaz 
do programa foi distribuido por todas as Associações, todos os organismos que participaram, 
no nosso site, no facebook e na montra da nossa Sede de Junta. Sobre os alunos de excelência 
foi respondida na última Assembleia, quando se emitir atribuições, este caso será prioritário. 
Sobre a iluminação foi feito o registo de reposição de luz na via pública, os dois casos referidos 
e outras situações, que a partir de Janeiro foi disponibilizada uma plataforma informática onde 
se coloca a localização do candeeiro. Em nossa opinião este formato tem provocado muitos 
atrasos na reposição de luz, temos tido problemas muito complicados.-------------------------------- 
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O Sr. Presidente de Mesa da Assembleia e relativamente ao assunto referido pela membro Rita 
Novais, sobre o regimento, refere que na última Assembleia e como consta na acta da última 
Assembleia que iria reunir-se com os membros para que sejam feitas algumas correcções. Foi 
dada a palavra a membro Rita que refere que tentou aceder ao site e abrir o regimento e não 
conseguiu ver nada, e pede desculpas se realmente este já se encontra disponível. Foi dada a 
palavra ao membro Hugo Teixeira, que refere que o Sr. Presidente se confundiu, que não se 
referiu, quando o executivo elabora o documento, refere sim o momento em que é entregue, 
pois o primeiro número do artigo 25 em que consta a indicação que a entrega deverá ser feita 
com o prazo mínimo de 8 dias de antecedência, e saber o porquê não foi entregue neste 
tempo. O Sr. Presidente de Mesa da Assembleia pede a palavra e refere que toda a 
documentação que é exigida e que consta no regimento é entregue pela Mesa da Assembleia. 
 Foi dada a palavra ao membro José Maia, que diz que recebeu os convites e que o Sr. 
Presidente do Executivo deveria dar a conhecer também aos eleitos o programa geral das 
comemorações. Sobre o subsídio dos alunos de excelência, sabe que na última Assembleia o 
Sr. Presidente se pronunciou sobre isso mas no dia desta Assembleia ainda nada mudou, sobre 
a iluminação concorda com o Executivo pois a plataforma da Edp, não funciona, tudo isto é 
uma forma de nos movermos para que se altere isto. O Executivo em resposta ao membro 
Hugo Teixeira diz compreender a situação, e é o que temos feito, entregar com antecedência 
estipulada. Mas o que nos estamos a pronunciar é de rectificações e essas, já estão registadas 
na acta do pedido de rectificação. Mais, o relatório social e cultural, o executivo é que sempre 
entendeu fazer e que não são documentos que tem que ser entregues nesses prazos que 
refere. Em resposta ao Sr. José Maia, o Presidente afirma que o programa fazia parte do 
convite, de qualquer modo para ano tentaremos propagandear mais, apesar de não ser um 
aficionado da comunicação social, ao contrário dos membros desta Assembleia do Partido 
Socialista, demonstrado na última Assembleia, que depois de abandonar a Sessão, expuseram 
na comunicação social. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Maia em nome do Partido Socialista, pede a palavra para referir que o Sr. Presidente do 
Executivo se excedeu nas declarações e que ao contrário do que o Sr. Presidente do Executivo 
refere o partido socialista, não manipula a comunicação social.------------------------------------------- 
O Presidente pediu a palavra para dizer que não foi isso que disse.-------------------------------------- 
Ponto 2 “Leitura, apreciação e votação da acta da sessão anterior”. Solicitada e aprovada a 
dispensa da leitura da acta, foi posta a votação, sendo aprovada por maioria com as 
abstenções dos membros do Partido Socialista, CDU e do membro André Siopa da Coligação 
por não terem estado presentes.---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 3 “Apresentação, apreciação e votação do relatório de actividades de 1º semestre, 
referente ao ano de 2019” foi dada a palavra ao Executivo que fez uma breve análise do 
documento, na qual referiu que a grande novidade foram as alterações feitas no acto eleitoral, 
onde correu tudo dentro da normalidade. Sobre o dia da União de Freguesias foi mantido 
também o formato, e correu tudo pelo melhor. Em termos financeiros, está estável. Inscreveu-
se para se pronunciar o membro José Maia, que referiu que após leitura do documento, 
gostaria de colocar algumas questões relativamente, à manutenção do património Edificado, 
gostaria de saber do que se trata, e sobre a prestação de serviço público de excelência ao 
Cidadãos do posto de CTT , ao avaliar este serviço não tem funcionado lá muito bem e posso 
referi-lo na primeira pessoa, e acho que deveria admitir que nem tudo corre bem, sobre o 
relatório das actividades e sobre as fotos a maioria delas não se percebe o que foi feito e de 
que local se trata acho que deveriam estar legendadas. Em resposta o Executivo na pessoa do 
Sr. Presidente diz que sobre a manutenção do património edificado, refere-se à CASA - Centro 
de Actividades Sociais da Arcela, é uma das casas propriedade da Junta no Bairro Artur Freitas, 
está a ser recuperada a nº 2, em breve poderemos visitá-la. Sobre o posto de CTT de S. 
Francisco é de excelência, pois o grande esforço e profissionalismo das funcionárias são de 
louvar. Sr. Maia, como em qualquer assunto há sempre qualquer coisa para resolver, situações 
imprevistas, algo que não se fez como devia, tudo bem, o importante é encontrar as melhores 
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soluções, que é o que temos feito. Isto quer dizer que no Posto dos CTT, exerce-se com 
profissionalismo, brio, eficácia, presta-se um serviço público de excelência. Foi posta a votação 
sendo aprovado por maioria com as abstenções do Partido Socialista e da CDU. -------------------- 
Ponto 5 “Periodo reservado à intervenção do público” não havendo inscrições, nem outros 
assuntos a tratar, o Presidente de Mesa da Assembleia deu a reunião como encerrada. 
Terminada a Sessão, lavrou-se a acta, constituída por quatro páginas, que depois de lida vai ser 
assinada pelos Membros da Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------ 
O Presidente:  
1ª Secretária:  
2ª Secretária:  


