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Assembleia de Freguesia de 
S. João da Madeira 

 
 
Aos quinze dias de Abril de dois mil e catorze, reuniu a Assembleia de Freguesia de S. 

João da Madeira, presidida por Norlinda Augusta de Sousa Antunes Correia de Lima, 

em sessão ordinária, na sala de sessões do Município, pelas vinte uma hora e trinta 

minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------- 

Ponto um - Período de antes da ordem do dia.------------------------------------------------------- 

Ponto dois - Período da ordem do dia.------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois ponto um - Aprovação da ata de vinte e sete de Dezembro de dois mil e 

treze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois ponto dois - Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de 

Freguesia (alínea e) número dois artigo nono da lei setenta e cinco de dois mil e treze.  

Ponto dois ponto três - Apreciação do inventário de bens patrimoniais da Junta de 

Freguesia (alínea b) número um artigo nono da lei setenta e cinco de dois mil e treze.- 

Ponto dois ponto quatro - Apreciação e votação dos documentos de prestação de 

contas do ano dois mil e treze (alínea b) número um artigo nono da lei setenta e cinco 

de dois mil e treze. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois ponto cinco - Votação da aceitação da doação de bens a favor do património 

da Junta de Freguesia (alínea a) número dois artigo nono da lei setenta e cinco de dois 

mil e treze.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois ponto seis - Discussão e aprovação do novo Regimento de Assembleia de 

Freguesia de S. João da Madeira.------------------------------------------------------------------------ 

Ponto três - Período depois da ordem do dia.--------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes nesta sessão os seguintes membros: -------------------------------------- 

Norlinda Augusta de Sousa Antunes Correia de Lima, Danilo da Silva Fernandes, Filipa 

Duarte Caldas Ribeiro todos do PS respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo 

Secretário da mesa da Assembleia de Freguesia e ainda, João Alberto Queirós da 

Silva, Maria da Conceição Duarte Leite, Pedro Nuno Mourato Baptista Gual, Germano 

de Sá Oliveira, Diana Oliveira da Costa, José Manuel Arede dos Santos Fernandes, 

Jorge Correia Martins Duarte, Ana Sofia Araújo de Oliveira, do PSD, Tânia Guimarães 

Cortez, da CDU, Paulo Manuel Correia da Silva, Maria do Rosário Rodrigues Gestosa, 

Valdemar Pinto Vieira, Heitor Bernardo da Silva, Leonardo da Silva Martins, do PS, 
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Domingos Alberto R. Silva Leite, Ângela Maria Pereira Resende, do Movimento SJM 

Sempre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registou-se a substituição do seguinte membro: Carlos Manuel da Silva Coelho, do 

PSD, pelo membro Ana Sofia Araújo de Oliveira, do PSD. --------------------------------------- 

Pela Junta de Freguesia de S. João da Madeira estiveram presentes os seguintes 

membros: Presidente, Helena Teresa Anunciação Couto, Tesoureiro, Victor Marcelino 

Rodrigues Ferreira Cabral, secretário, Carlos Renato da Silva Santos, Vogais, Fátima 

Beatriz Duarte Pedro Francisco Esteves, Pedro Teixeira da Silva, Maria Antonieta 

Martins Bastos, José Adelino Oliveira Nogueira. ---------------------------------------------------- 

A Presidente da mesa da Assembleia deu início aos trabalhos com o ponto um: Período 

de antes da ordem do dia, referindo e divulgando todo o expediente à Assembleia de 

Freguesia. Assim sendo, deu informação sobre o convite que lhe foi entregue antes da 

sessão sobre o octogésimo sexto aniversário da Associação dos Bombeiros Voluntários 

de S. João da Madeira assim como o programa estabelecido para o evento.---------------- 

De seguida informou a Assembleia de Freguesia sobre o Congresso da Associação 

Nacional de Freguesias (A.N.A.F.R.E.) que se realizou na cidade de Aveiro nos dias 

trinta e um de Janeiro, um e dois de Fevereiro do ano em curso. Estiveram presentes 

no referido congresso a Presidente da Junta de Freguesia de S. João da Madeira e em 

substituição da Presidente da Assembleia da Freguesia a segunda secretária Filipa 

Duarte Caldas Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou a Assembleia de Freguesia sobre um convite, por parte da Associação 

Desportiva Sanjoanense (A.D.S.), para assistir a um concerto pela Orquestra da GNR 

na Casa da Criatividade, para comemorar os noventa anos da sua existência e referiu 

que assistiu a esse evento.--------------------------------------------------------------------------------- 

 Informou que recebeu um convite para assistir ao corso de Carnaval, no dia vinte e 

dois de Fevereiro de dois mil e catorze mas por motivo de doença não lhe foi possível 

assistir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A Presidente da Assembleia informou que recebeu por parte do membro desta 

Assembleia de Freguesia, Tânia Cortez, da CDU, documentos comprovativos sobre a 

pertença do Parque da Nossa Senhora dos Milagres de S. João da Madeira, onde se 

constata que o referido património pertence à Câmara Municipal de S. João da 

Madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Mais uma vez, solicitou a todos os membros da Assembleia de Freguesia que 

entreguem por escrito todas as suas intervenções por forma a facilitar a feitura da ata.--  

Informou sobre a substituição do membro da Assembleia, Carlos Manuel da Silva 

Coelho, do PSD, pelo membro Ana Sofia Araújo de Oliveira, do PSD.------------------------- 

Solicitou a toda a Assembleia de Freguesia uma fotografia para publicar no site da 

Freguesia cuja entrega pode ser quer na Junta de Freguesia como na Biblioteca da 

Freguesia de S. João da Madeira.------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente a Presidente da mesa da Assembleia leu a convocatória da sessão onde 

constavam os pontos da ordem de trabalhos a discutir.-------------------------------------------- 

Retomando o ponto um – Período da ordem do dia solicitou aos membros da 

Assembleia a inscrição dos que pretendiam tomar a palavra.------------------------------------  

Tânia Cortez, da CDU, após a sua inscrição, salientou a informação dada pela 

Presidente da Assembleia de Freguesia no que concerne à pertença do parque da 

Nossa Senhora dos Milagres de S. João da Madeira, referindo que o parque da Nossa 

Senhora dos Milagres pertence à Camara Municipal e não à Junta de Freguesia.--------- 

Seguidamente intervém com duas questões nomeadamente “ se a Junta de Freguesia 

prevê estabelecer com os Sindicatos da Administração Local um acordo coletivo da 

entidade empregadora pública para garantir o horário das trinta e cinco horas de 

trabalho para os funcionários da Junta de Freguesia ” informando que caso fosse 

afirmativo gostaria de manifestar o empenho da CDU para que isso aconteça, uma vez 

que em algumas das autarquias do país essa situação já se manifesta.---------------------- 

 A segunda questão refere que no novo site da Junta de Freguesia possa constar, 

depois de aprovado o mesmo, uma secção pública dedicada à Assembleia de 

Freguesia para que constem, entre outros documentos, as atas desta Assembleia. ---- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra à Presidente da Junta de 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente da Junta de Freguesia referiu: no que respeita às trinta e cinco horas 

houve necessidade de saber se alguns dos funcionários seriam sindicalizados e 

estabeleceu-se um contacto com o sindicato dos funcionários públicos. O executivo já 

tem a minuta, já deliberou que vão fazer todos os esforços por forma a estabelecer a 

passagem para as trinta e cinco horas. Porém enviou a minuta para a Comissão da 

Coordenação Regional para observarem se em termos legais tudo estaria correto, dado 

que havia umas questões que devem ser esclarecidas e após o referido 
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esclarecimento, naturalmente que o protocolo será de imediato assinado e julga que a 

partir do próximo mês de Maio concluirá o processo. Contudo esse tipo de protocolo 

deve ser certificado pela Assembleia de Freguesia e posteriormente será solicitado uma 

marcação de Assembleia de Freguesia para essa situação entre outras.--------------------- 

 A Presidente da Junta de Freguesia mencionou: no que respeita à Assembleia de 

Freguesia foi identificado pelo executivo a necessidade de haver um campo onde  as 

pessoas que pesquisam no site  possam ter  informação que seja interativa, 

nomeadamente  não só com as atas como com vídeos através do respetivo link. 

Informou que até ao final do mês de Abril poderá estar disponível o referido site.---------   

A Presidente da Assembleia de Freguesia referiu na ordem de trabalhos o ponto dois 

ponto um – Aprovação da ata de vinte e sete de Dezembro de dois mil e treze.------------ 

 A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou as intervenções dos membros da 

Assembleia de Freguesia se assim o entendessem.------------------------------------------------ 

Paulo Silva, do PS, tomou a palavra e referiu algumas retificações e alguns lapsos 

ortográficos que a ata do dia vinte e sete de Dezembro de dois mil e treze possui uma 

vez que a sigla C.I.C.A.P. deveria ser transcrita por extenso para melhor entendimento 

da mesma e ainda a correção ortográfica do primeiro nome do tesoureiro da Junta de 

Freguesia que deveria ser retificado dado que está escrito sem a letra c.  

O membro Domingos Leite, do SJM Sempre, na sua intervenção questionou se seria ou 

não real, o valor mencionado de dívida pela Associação Desportiva Sanjoanense 

(A.D.S.) que se encontra na página seis da ata de vinte e sete de Dezembro de dois mil 

e treze.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Junta de Freguesia em resposta afirmou que faria chegar à Presidente 

da Assembleia de Freguesia o real valor em questão esclarecendo a referida dúvida. --- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia propôs à votação a referida ata, retificando a 

mesma com as devidas alterações após respetivas intervenções dos referidos 

membros, sendo aprovada por maioria com duas abstenções. ---------------------------------- 

No ponto dois ponto dois – Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de 

Freguesia (alínea e) número dois do artigo nono da lei setenta e cindo de dois mil e 

treze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra à Presidente da Junta de 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente da Junta de Freguesia referiu uma questão mencionada na última sessão 

de Assembleia pelo membro Ângela Resende, do SJM Sempre, relacionada com o 

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (C.I.C.A.P.). Referiu que o 

protocolo com esta instituição está em vigor e salientou que desde Março do ano 

transato até este ano, dado que foi assinado um protocolo, foram tratados cerca de 

sessenta e sete casos vindos da Freguesia de S. João da Madeira. Constatou que em 

reunião com a entidade em questão, já possui a certificação, uma vez que através do 

protocolo já se tem acesso à rede de apoio de consumidor endividado. Porém 

constatou-se, na referida reunião com a responsável da instituição, que se deveria fazer 

maior divulgação e sensibilização para que a população tenha mais conhecimento e 

calendarizou-se com a responsável da referida entidade novas sessões de divulgação e 

sensibilização.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Presidente da Junta de Freguesia informou no que respeita à ilustração que o nome 

do evento iria ser apelidado de sétimo Encontro de Ilustração de S. João da Madeira, 

para destacar S. João da Madeira. Referiu os novos comissários do evento acima 

referido como sendo Maria da Conceição Pinheiro Cabral e José Alberto Rodrigues 

sendo este o organizador responsável do Cinanima – Festival Internacional de Cinema 

de Animação de Espinho tendo por isso experiência em organização de eventos. O 

evento será na mesma entre vinte a vinte e seis de Outubro de dois mil e catorze mas 

será antecedido de uma série de eventos que ocorrerão com algumas atividades a 

partir do mês de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Junta de Freguesia informou sobre a criação da agência do Banco de 

Tempo que faz parte do plano de atividades da Junta de Freguesia. A sua inauguração 

será a vinte e cinco de Abril do ano em curso pelas dezassete horas e trinta minutos na 

Biblioteca da Freguesia de S. João da Madeira e aproveitou a oportunidade para 

endereçar um convite a todos os membros da Assembleia de Freguesia, assim como 

aos Sanjoanenses. Referiu que se realizará a assinatura da carta de parceria com o  

Graal que coordena as agências do Banco de Tempo a nível nacional. As responsáveis 

pela agência do Banco de Tempo de S. João da Madeira são Margarida Barbedo e Rita 

Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Presidente da Junta de Freguesia referiu claramente que o passeio dos idosos vai-se 

realizar e que o primeiro passeio de idosos vai ser no mês de Maio e que está a 

preparar o referido evento. -------------------------------------------------------------------------------- 
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No que concerne aos documentos comprovativos apresentados por Tânia Cortez, da 

CDU, relativamente ao Parque de Nossa Senhora dos Milagres a Presidente da Junta 

de Freguesia referiu que a questão da pertença do referido Parque não se coloca em 

dúvida sendo o mesmo património da Câmara Municipal.-----------------------------------------  

A Presidente da Junta de Freguesia mencionou uma reunião com o Presidente da 

Câmara Municipal de S. João da Madeira com o objetivo de esclarecer situações 

referentes ao Parque de Nossa Senhora dos Milagres. Após a entrega do relatório 

exaustivo do que se fez no Parque, pela Presidente da Junta de Freguesia, o 

Presidente da Câmara Municipal ao verificar que era muito exaustivo teria de o analisar 

mas até à data ainda não se obteve qualquer resultado, e informou que a 

documentação entregue ao Presidente da Câmara Municipal seria entregue a todos os 

membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Junta de Freguesia informou que em termos de protocolo do Parque a 

Junta de Freguesia é gestor do mesmo, uma vez que durante dezoito anos teve um 

custo só em equipamentos de duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e trinta e um 

euro e vinte e dois cêntimos. O seu custo médio anual é cerca de vinte mil euros. 

Referiu que outro ponto a tratar na reunião diz respeito às competências a transferir 

para a Junta de Freguesia conforme a legislação. De acordo com a lei há cento e 

oitenta dias a partir da tomada de posse para realizar essas transferências de 

competências e até ao momento não houve qualquer reunião e já fez duas tentativas 

para tratar do referido assunto mas não obteve qualquer resposta.-----------------------------  

  A Presidente da Junta de Freguesia informou sobre a formação financiada que a Junta 

vai desenvolver em parceria com a Associação Empresarial do Porto (A.E.P.) a partir 

de Maio e Junho para desempregados. Referiu que vai haver seis formações que são 

gratuitas. Cada formando irá receber diariamente quatro euros e vinte e sete cêntimos 

por cada dia de formação. Esta formação vai decorrer nos Passos da Cultura.-------------  

Disse também que a Junta de Freguesia recebeu uma carta de um funcionário da 

Câmara Municipal de S. João da Madeira, Patrice, que afirmava que a Junta de 

Freguesia está a utilizar indevidamente o grafismo, (mostrado à Assembleia de 

Freguesia pela Presidente da Junta) exigindo o pagamento de direitos de autor sobre a 

utilização da imagem, que está a ser divulgada no facebook da Junta de Freguesia de 

S. João da Madeira.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Seguidamente a Presidente da Assembleia de Freguesia perguntou aos membros 

desta Assembleia se alguém pretendia intervir.------------------------------------------------------ 

Tânia Cortez, da CDU, referenciou duas questões: a primeira sobre o Encontro de 

Ilustração uma vez que havia anteriormente uma posição informal de várias forças 

políticas de manifestar o Encontro de Ilustração em período bienal. Manifestou 

interesse em saber qual a opinião desta Junta de Freguesia.------------------------------------  

Na segunda questão, indicou que anteriormente o Partido Socialista criticava a forma 

como se organizava o passeio dos idosos pela Junta anterior. Pretende saber em que 

moldes se vai concretizar o mesmo. Relativamente ao Parque Nossa Senhora dos 

Milagres reforçou a ideia que a Junta de Freguesia não tem competências nem meios 

para zelar o mesmo e afirmou que deveria ser entregue à Câmara Municipal de S. João 

da Madeira.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Presidente da Junta de Freguesia esclareceu relativamente ao encontro de 

ilustração que tinham ponderado sobre a questão do bienal, mas como vai reduzir os 

valores drasticamente, pois anteriormente os trinta mil euros, no seu entender, é um 

valor muito exagerado. Informou que o patrocínio da Câmara Municipal de S. João da 

Madeira vai continuar e que irá contribuir com os valores habituais de cerca de quatro 

mil euros e em instalações que a junta de Freguesia necessite. Frisou a necessidade 

da existência de patrocínios e referiu que o Encontro de Ilustração vai-se manter anual. 

Salientou a importância que este evento tem para a cidade de S. João da Madeira.------- 

A presidente da Junta de Freguesia informou que a Drª Sylvianne não irá ser a 

comissária do Encontro de Ilustração, uma vez que a própria informou, através de e- 

mail que, não pretendia ser a comissária por questões de cansaço e desgaste e que 

acompanharia na mesma o evento. Face a esta situação a Junta resolveu a questão 

convidando outros comissários.-------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao passeio dos idosos considera que houve uma crítica do Partido 

Socialista e afirmou que a estrutura inicial básica do passeio se mantem, 

nomeadamente a viagem, o almoço e a animação. Pretendem introduzir nestes 

passeios que as pessoas tenham algo de diferente colocando no mesmo uma vertente 

cultural.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao Parque Nossa Senhora dos Milagres, a Presidente da Junta de 

Freguesia informou que tem determinadas competências e pretende acordar com a 

Câmara Municipal de S. João da Madeira é a gestão dos espaços verdes, sendo estes 
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um dos objetivos que esta Junta de Freguesia pretende adquirir. Portanto é natural que 

o Parque continue e passe para a Junta de Freguesia e como tal a gestão do mesmo 

vai-se manter.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o membro Jorge Duarte, do PSD, tomou a palavra e deu a sugestão que 

na sua opinião não se deveria perder o estatuto de internacional do Encontro de 

Ilustração dado que S. João da Madeira foi pioneiro e poderá surgir alguém que 

aproveite essa situação.------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao passeio dos idosos, uma vez que após várias críticas do Partido 

Socialista à Junta anterior, Jorge Duarte estranhou e constatou que esta Junta ainda 

não tem um formato já estudado para o passeio dos idosos.------------------------------------- 

A presidente da Junta de Freguesia informou: no que respeita ao Encontro de 

Ilustração, que é uma matéria muito pertinente a opinião do membro Jorge Duarte, do 

PSD, e acrescentou que foi muito debatido quer o nacional como o internacional e que 

irá ter em atenção a sua sugestão.----------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao passeio dos idosos referiu que tem algumas propostas inovadoras 

que ainda estão a ser ultimadas. ------------------------------------------------------------------------- 

Tânia Cortez, da CDU referiu que, relativamente ao passeio dos idosos e no que 

concerne ao formato apresentou algumas questões para servir de reflexão: se haveria 

missa, discurso de intervenção política e convite ao Presidente da Câmara Municipal de 

S. João da Madeira.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à gestão do Parque de Nossa Senhora dos Milagres, Tânia Cortez, da CDU, 

questionou a Junta de Freguesia no que respeita à mão de obra que é especializada na 

manutenção dos espaços verdes, uma vez que os funcionários da autarquia atualmente 

têm essas tarefas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que quanto ao passeio dos idosos não 

tem missa e não se altera a forma de convites. A única alteração é que vão ser 

convidados o Sr. Presidente da Câmara e todos os vereadores.-------------------------------- 

Dando continuidade às questões colocadas por Tânia Cortez da CDU, a Presidente da 

Junta de Freguesia esclareceu que relativamente à questão das pessoas uma vez que 

se defende as competências deverão acordar-se os recursos humanos, financeiros e 

materiais para exercer essas mesmas competências.----------------------------------------------   

 No que diz respeito à gestão de espaços verdes referiu que uma das questões 

debatidas com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira foi 
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precisamente a questão das pessoas, esclarecendo que os acordos poderão ser feitos 

uma vez que as pessoas poderão ser remuneradas pela Câmara Municipal de S. João 

da Madeira mas funcionalmente estarão a ser geridas pela Junta de Freguesia ou 

poderão ser cedidas temporariamente porque a lei assim o permite.--------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia referiu na ordem de trabalhos o ponto dois 

ponto três - Apreciação do inventário de bens patrimoniais da Junta de Freguesia 

(alínea b) número um artigo nono da lei setenta e cinco de dois mil e treze.---------------- 

Após dada a palavra à Presidente da Junta de Freguesia esta informou no que diz 

respeito ao inventário da Junta de Freguesia, que foi um trabalho exaustivo sendo 

coordenado e orientado pelo secretário Renato Santos, estando claro a identificação do 

património da Junta de Freguesia e colocou-se à disposição para esclarecer alguma 

questão que eventualmente possa surgir. ------------------------------------------------------------- 

Seguidamente a Presidente da Assembleia de Freguesia referenciou o ponto dois ponto 

quatro- Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano dois mil 

e treze (alínea b) número um artigo nono da lei setenta e cinco de dois mil e treze.-------  

Após a leitura do referido ponto a Presidente da Assembleia de Freguesia perguntou à 

Assembleia se alguém pretendia intervir. A Presidente da Junta de Freguesia pediu a 

palavra justificando todo exercício do ano dois mil e treze, conforme a documentação 

previamente entregue a todos os membros desta Assembleia Freguesia.------------------- 

Mais uma vez a Presidente da Assembleia de Freguesia perguntou à Assembleia se 

algum membro pretendia intervir.------------------------------------------------------------------------ 

Tânia Cortez da CDU, tomou a palavra afirmando que verificou que a taxa de execução 

da despesa orçamental de cerca de oitenta e cinco por cento assim como nas grandes 

execuções de plano de taxa de execução cerca de setenta e quatro por cento 

considerou que as referidas taxas não eram muito boas. Porém nada tem a obstar 

sobre a referida matéria e refere que a CDU não reprovará as contas.------------------------ 

Seguidamente a Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à votação tendo 

sido o resultado, a aprovação por maioria com uma abstenção.-------------------------------- 

A Presidente da Assembleia Freguesia referiu o ponto dois ponto cinco - Votação da 

aceitação da doação de bens a favor do património da Junta de Freguesia (alínea a) 

número dois artigo nono da lei setenta e cinco de dois mil e treze.----------------------------- 
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 A presidente da Junta de Freguesia tomou as palavras e justificou a doação de bens à 

Junta de Freguesia que por sua vez tinha de ser colocada à Assembleia de Freguesia 

para aceitação da doação acima referida.------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia passou a referida doação de bens à 

aprovação sendo aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------- 

De seguida a Presidente da Assembleia de Freguesia referiu o ponto dois ponto seis - 

Discussão e aprovação do novo Regimento de Assembleia de Freguesia de S. João da 

Madeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou aos membros desta Assembleia se 

pretendiam intervir.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Silva, do PS, referenciou a exaustividade da criação do Regimento de 

Assembleia de Freguesia de S. João da Madeira tornando-se de fácil leitura e 

interpretação uma vez que qualquer freguês pode verificar o índice e pode facilmente 

perceber os temas relacionados. Paulo Silva, do PS, fez um agradecimento a todos os 

intervenientes que colaboraram e elaboraram o documento não esquecendo a 

Presidente da Assembleia Freguesia que esteve presente na última reunião e que foi 

um membro importante na feitura do mesmo.--------------------------------------------------------- 

A presidente da Assembleia de Freguesia passou à aprovação o qual foi aprovado por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia leu o ponto número três - Período de depois 

da ordem do dia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou se algum dos fregueses pretendia 

intervir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Fontes Vieira, usou da palavra com o intuito de demonstrar o seu desagrado 

e surpresa uma vez que todos os partidos que representam esta Assembleia de 

Freguesia não referiram o dia da liberdade que se avizinha nomeadamente o vinte 

cinco de Abril que perfaz quarenta anos de existência.--------------------------------------------- 

Posteriormente a Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra enaltecendo a 

intervenção do Sr. Fernando Fontes Vieira. Informou da existência de uma exposição 

sobre o tema “ Vinte e cinco de Abril ” que a Junta de Freguesia está a preparar 

concordando e agradecendo as palavras do Sr. Fernando Fontes Vieira.--------------------- 

De seguida a Presidente da Assembleia de Freguesia realçou a data do Vinte e cinco 

de Abril e a comemoração dos seus quarenta anos lembrando os cravos vermelhos na 
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lapela e a sua simbologia de liberdade e desejou a todos uma Páscoa docinha. Por sua 

vez a leitura da minuta da ata número quatro foi lida e aprovada por unanimidade por 

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

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou os 

trabalhos da sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de S. João da Madeira. 

 

 

 

 

 A Presidente da mesa----------------------------------------------------------------------- 

O 1º Secretário--------------------------------------------------------------------------------- 

O 2º Secretário --------------------------------------------------------------------------------  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


