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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

ATA Nº 31
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, reuniu em sessão
ordinária, no Centro Cultural e Social de S. Miguel, pelas vinte e uma horas, a Assembleia
de Freguesia da Guarda com a seguinte ordem de trabalho. ………………………………...
1. Período de antes da ordem do dia. …………………………………………………………………
Assuntos de interesse para a freguesia……………………………………………………….
2. Período da ordem do dia.…………………………………………………..………………
2.1. Discussão e Votação da Proposta de Adesão da Freguesia da Guarda à Rede de
Autarquias Participativas…………………………………………………………
O S enhor Presidente da Assembleia de Freguesia, António Manuel Peres de Almeida,
deu início à sessão, dando as boas vindas e agradecendo a presença dos todos os
presentes……………………………………………………………………………………….
De seguida informou a Assembleia da situação clínica da Senhora Deputada Maria Helena
Baptista Ruivo Henriques Candeias Ravasco (PSD), que originou a suspensão do mandato,
procedendo-se assim à eleição de um novo membro da Mesa da Assembleia, tendo sido
escolhida a deputada Maria de Jesus Gonçalves Bernardo (PSD), com 12 votos a favor e 6
abstenções. …………………………………………………………………………………...
De imediato tomou posse o novo elemento da Assembleia de Freguesia da Guarda, o
Deputado João Paulo Barros (PSD). …………………………………………………………………
O Senhor Presidente da Assembleia comunicou a ausência dos seguintes Deputados e a
sua respetiva substituição: o Deputado David Fernandes (PS) em substituição da Deputada
Maria Adelaide Veloso Lucas Queiroz de Campos (PS). ……………………………………
O Deputado Carlos Alberto Matias Martins (PS) em substituição do Deputado Ismael
Escudeiro Martins Duarte (PS). …………………………….……………………………….
O D eputado José da Fonte Currais (PSD) em substituição do deputado João Orlando
Martins

Ribas

(PSD).

……………………………………………………………………...

Continuando os trabalhos e após a aprovação das atas das sessões do mês de junho e
abril, ambas realizadas em junho, foi dado o uso da palavra ao S enhor Presidente da
Junta de Freguesia, que relatou essencialmente o agradecimento escrito recebido de um
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cidadão que é inquilino de um dos espaços comerciais da Freguesia, pelo desconto de dois
meses de renda; mencionou ainda a sessão de formação de SNC-AP no sábado 26 de
setembro, promovida pelo pelouro da formação da ANAFRE em cooperação com a
Delegação Distrital da Guarda; referiu também a boa evolução e quase conclusão das duas
obras – Casa do Povo dos Galegos e Cemitério da Guarda-Gare – que este ano marcaram a
intervenção da Freguesia. ……………………………………………………….…………….
Reforçou mais uma vez que os estabelecimentos de ensino foram limpos antes do início das
aulas e os logradouros estavam devidamente arranjados, reconhecendo que efetivamente a
limpeza da cidade e a jardinagem não estiveram tão bem em consequência de um menor
cuidado das respetivas empresas; mas, informou que o Presidente da Câmara Municipal já
providenciou e agendou essa conversa, para evitar e antecipar situações semelhantes no
futuro. ……………………………………………... …………………………………………
A sessão continuou com a aprovação de votos de pesar e solidariedade de cidadãos e
familiares dos membros da Assembleia de Freguesia que entretanto pereceram, os quais
foram aprovados por unanimidade. Otília Gomes Osório, tia do Senhor Deputado Daniel
Osório; Maria de Lourdes Sousa Veloso Lucas, mãe da Senhora Deputada Maria Adelaide
Campos; Augusta da Paixão Pina, avó do Senhor Deputado Frederico Quinaz; José António
Aguiar Ferreira, sogro do Senhor Presidente da Junta, João José Pina Prata. Destacamos
ainda os votos de pesar pelos autarcas Tiago Gonçalves, deputado na Assembleia Municipal
da Guarda e Daniel Vendeiro, secretário da Junta de Freguesia de Fernão Joanes. (Anexo
1). …………………………………………………………... ………………………………
O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Fábio Pinto que
apresentou um voto de pesar pelo falecimento do autarca de Fernão Joanes, o Senhor Daniel
Vendeiro. ……………………………………………………………………………………
O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Deputado Daniel Osório (PS) que
sugeriu que fosse plantada uma árvore no Polis em homenagem ao Dr. Tiago Gonçalves e a
Deputada Albertina Santos (PSD) apresentou, sendo votada por unanimidade, uma
recomendação para a atribuição de um topónimo ao Sr. Laurindo Prata, empresário nesta
cidade que faleceu no passado mês de abril. (Anexo 2) .…………………………………………..
Usou ainda da palavra a Deputada Maria do Carmo Santos (PS) que recomendou a criação
da figura do "Provedor da Freguesia". (Anexo 3) …………………………………………...
Subiu ao púlpito o Deputado Carlos Martins (PS) que anotou várias situações relativas ao
site, nomeadamente sobre a proteção de dados no registo das ocorrências e mencionou
várias situações decorrentes de solicitações que lhe foram apresentadas por cidadãos
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nomeadamente ausência de tampas em boas condições no passeio da Rua Martins das
Neves, o passeio degradado na Av. dr. Francisco Sá Carneiro, a degradação da conduta de
água no Bonfim que obriga a cortes frequentes na água doméstica e ainda outras questões
que estão anotadas no documento anexo. (Anexo 4) ………………………………………
O Deputado João Carvalhinho (PS) sugeriu que houvesse a melhor atenção da Freguesia
para a eventual segunda fase da COVID-19 (Anexo 5) e a Deputada Anabela Cunha (PSD)
abordou a questão da população sénior e infantil nos cuidados que devem ser tidos, à
semelhança do que foi também referido pelo Deputado Frederico Quinaz (PSD) que se
reportou mais à população escolar e à eventual criação de um serviço de voluntariado com
os alunos do ensino superior. ………………………………………………………………….
O Deputado Pedro Narciso (Coligação CDS/MPT/PPM) tomou a palavra e recordou os
vários projetos propostos em tempo de campanha eleitoral e ainda não concretizados, desde
logo, o Hotel Turismo, o pavilhão 5 do Hospital e outros ainda, concluindo que está tudo
muito "encalhado" e que existe apenas uma "guerrilha audiovisual". … … … … … … … . .
O Deputado Adelino Brás (PSD) refletiu e mencionou a importância de termos na Freguesia
um GIP – Gabinete de Inserção Profissional -, bastando para tal verificar os dados de adesão
apresentados na documentação enviada pela Junta de Freguesia. … … … … … … … … …
Tomou a palavra o Deputado António Cunha (PSD) sugerindo que se procurasse criar uma
farmácia na área das Lameirinhas e reclamou por uma maior limpeza naquele bairro. ……...
O Deputado David Fernandes (PS) apelou a uma maior criatividade na ação da Junta de
Freguesia, referindo que as propostas do PS nesta Assembleia de Freguesia são pouco
reconhecidas na ação da Junta de Freguesia. Propôs a criação do cartão do freguês
egitaniense para apoiar a aquisição de produtos no comércio local e com esse cartão ter
também acesso a uma agenda dos eventos e outras funcionalidades. (Anexo 6). ………
Seguiu-se a intervenção da Deputada Maria Isabel Monteiro (PSD) que aludiu ao facto de
ter constatado várias falhas nos cuidados de limpeza urbana seja nos jardins/áreas verdes,
nos ecopontos e mesmo nos resíduos sólidos/lixo doméstico. … … … … … … … … … … . .
O Deputado João Paulo (PSD) valorizou os dados de adesão ao Espaço do Cidadão onde se
regista uma maior afluência dos cidadãos. …………………………………………………………..
Em seguida tomou a palavra o Deputado Rui Baía (PSD) que disse ter andado a verificar
documentos mais antigos e confrontou-os com a realidade dos dias de hoje, constatando
algumas dissonâncias entre o que se disse e o que se fez; questionou ainda a situação das
obras

adjudicadas

e

não

iniciadas.

…………………………………..……………...

Entretanto o Senhor Presidente da Junta, João Prata procurou responder às várias
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intervenções produzidas pelos deputados presentes., procurando clarificar sempre os
assuntos em causa e sugeriu que algumas ocorrências mencionadas nomeadamente as que se
referiram a circunstâncias ocorridas na via pública fossem de imediato colocadas à Junta de
Freguesia mesmo recorrendo à funcionalidade existente no site da freguesia. Ainda em
relação à proposta da criação do provedor do freguês que valorizou, referiu no entanto que
a Junta de Freguesia tem optado antes pela figura do provedor do bairro conversando com
aqueles cidadãos que em cada bairro é usual apresentarem questões que sucedem na via
pública. Referiu ainda que compreende e saúda as preocupações veiculadas nas intervenções
dos Senhores Deputados, à Junta de Freguesia compete-lhe colocá-las a quem tem a
obrigação legal de responder.

.

Dando continuidade aos trabalhos foi analisado e votado por unanimidade o segundo
ponto da ordem de trabalhos que correspondeu à aceitação da proposta da Junta de Freguesia
em

fazer

aderir

a

Freguesia

da

Guarda

à

“Rede

das

Autarquias

Participativas”………………………………………………………………………………….
Sobre este tema usaram da palavra o Deputados Fábio Pinto (PS) e a Deputada Anabela
Cunha (PSD), ambos concordam com a proposta de adesão tendo mencionado a Deputada
Anabela Cunha que é mais uma oportunidade à participação da freguesia num movimento
nacional e internacional que visa o aperfeiçoamento dos mecanismos da democracia
participativa logo do empenho dos poderes públicos neste caso ao nível da Freguesia pelo
incentivo da partilha e construção de decisões diretamente com as suas comunidades. Já o
Deputado Fábio Pinto sem por em causa o apoio à proposta da Junta de Freguesia
mencionou que foi o Partido Socialista no anterior mandato que propôs a criação do
Orçamento Participativo lamentando que nestes três anos uma edição apenas tenha sido
concretizada. (Anexo 7) ………………………………………………………………………
Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à aprovação da
Assembleia a presente Ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade. ………………
Por mais nada haver a tratar, deu-se por encerrado a reunião da Assembleia de Freguesia, da
qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim na qualidade de Presidente da
Mesa da Assembleia e pela 1º Secretária e 2ª Secretária. …………………………………………….

………………………………………………………………………………...

