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Ata nº9
Aos 30 de setembro de 2019, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Gandra,
na sede da Junta de Freguesia, pelas 21H30, em sessão ordinária, com a
presença de 7 membros efetivos do Partido Social Democrata, com a
substituição de Cristina Barbosa pelo suplente José Fernando Costa e de 4
membros efetivos do Partido Socialista, sem pedido de substituição do membro
efetivo Angelina Gonçalves, que justificou devidamente a sua falta. A ordem de
trabalhos, abaixo citada, teve os seguintes pontos em debate:
1. Período antes da ordem do dia;
2. Período da ordem do dia:
2.1 Informação escrita do presidente;
2.2 Modificação ao Orçamento – Ano 2019 – 2ª revisão à
Despesa e Receita – Para Discussão e Votação
2.3 Outros assuntos de interesse para a Freguesia.
3. Intervenção do público.

1. Período antes da ordem do dia
Intervieram:
Nuno Barros, em nome da Bancado do PSD, faz um voto de louvor à
Associação Amar Gandra, pelo trabalho prestado à Freguesia de Gandra com
a realização das Festas da Cidade.
Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, indica que o mesmo terá de ser
votado no ponto 2.3 Outros assuntos do interesse para a Freguesia.
Armando Leal, elogia na sua intervenção a criação de uma aplicação móvel
criada pela Junta de Freguesia, dizendo que a mesma aproxima os eleitos dos
eleitores. Destaca, também, a renovação da imagem da Junta de Freguesia de
Gandra. Lamenta, no entanto, a desatualização do site e refere como exemplos
disso a ausência de algumas associações, a não alteração do número de
habitantes na freguesia, bem como, a falta da publicação das atas. Elogia,
também, a implementação do programa eleitoral do PSD por parte do
executivo. Questiona em que circunstancias se encontra um apoio comunitário
para a construção das Piscinas ao ar livre. Interroga, ainda, porque é que, na
assembleia transata e em resposta à sua intervenção, em que referia a
importância da evocação do 9 de maio para a freguesia, disse que iria evocar
essa data, dado que o mesmo não aconteceu. Por fim, agradece à população o
contributo prestado à associação “Casa Amiga”, aquando da realização da
recolha de alimentos no supermercado Pingo Doce de Gandra.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, agradece a reconhecimento da bancada
do Partido Socialista. Prossegue, referindo, ainda, que a adesão a esta
aplicação móvel trará uma maior proximidade com a população e que está
contratada para o período de 1 ano. Ao fim desse tempo, e se se justificar,
renovar-se-á. Diz, também, que pode fornecer as atas em PDF à bancada do
Partido Socialista, se assim o entenderem. Continua afirmando que existia um
acordo verbal com o anterior executivo municipal para a construção da Piscina
ao ar livre. Refere que a candidatura a apoios comunitários nunca foi
submetida. Termina, louvando todas as associações de cariz social, referindo
que as mesmas muitas vezes se substituem a uma missão que é do Estado e
que, portanto, ainda bem que as mesmas existem.

2. Período da ordem do dia
2.1 Informação Escrita do Presidente
Ninguém interveio neste ponto.
2.2 Modificação ao Orçamento – Ano 2019 – 2ª revisão à Despesa e Receita –
Para Discussão e Votação
Nenhum dos deputados intervém sobre este ponto. Foi colocado à votação e
aprovado com 8 votos a favor da bancada do PSD e 4 abstenções do PS.
2.3 Outros assuntos de interesse para a Freguesia
Foi colocado à votação o voto de louvor apresentado pela bancada do PSD no
Período Antes da Ordem do Dia, que aprovado por unanimidade.
A bancada do PS apresenta a seguinte proposta para discussão e votação, que
foi lida por Armando Leal e se passa a transcrever: “Os membros da
Assembleia de Freguesia de Gandra eleitos pelo Partido Socialista vêm por
este meio apresentar uma alteração ao Regimento, poder previsto no mesmo
na alínea 1 do artigo 8º, relativamente à sede da Assembleia de Freguesia.
Segundo o número 2 do artigo 19, “os trabalhos da Assembleia poderão
decorrer noutro local quando assim o imponham as necessidades do seu
funcionamento”. Posto isto, atendendo que o espaço no qual ela normalmente
decorre não tem condições necessárias para receber os cidadãos que
pretendam assistir a esta, propomos que seja realizada nas instalações do
Centro Pastoral de Gandra, à imagem do que aconteceu com a Presidência
Participativa do passado dia 21 de setembro de 2019. Recordamos que esta
ocorreu em perfeitas condições e com instalações dignas de receber a
população. Deste modo, entregamos esta proposta ao Presidente da Mesa da
A. F. e, se assim o entender, solicitamos que coloque à consideração da
restante assembleia.”
A este propósito, seguiram-se as intervenções de:
Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, refere que é contra esta proposta,
uma vez que, regimentalmente, o mesmo não é permitido. Refere ainda não

conhecer a disponibilidade do Centro Pastoral para acolher as Assembleias de
Freguesia
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, assume que o local onde se realizam as
assembleias não é o mais confortável, no entanto, reitera que a realização das
assembleias só pode ser noutro local sem ser a sede da Junta de Freguesia
em situações excecionais. No entanto, caso viesse a acontecer, sugere o
Centro Escolar.
Armando Leal, refere que existem fundos comunitários disponíveis para a
criação de melhores espaços para a realização das Assembleias de Freguesia.
Sílvia Sá Pinto, diz que a bancada do PSD também tem uma palavra a dizer a
propósito deste tema.
Luís de Matos, esclarece os membros da Assembleia que o que está a ser
proposto nesta fase é a aceitação da proposta para discussão.
Angelina, diz concordar com a proposta apresentada.
Nuno Barros, afirma que a escola é um bom local, ao contrário do Centro
Pastoral pois considera que não se deve misturar política com religião.
Armando Leal volta a usar da palavra para referir que depois, de apresentada a
proposta, foram também apresentadas outras alternativas que serão mais
viáveis.
A proposta foi colocada à votação e reprovado com, com 4 votos a favor da
bancada do PS, 5 votos contra da bancada do PSD e 3 abstenções dos
deputados Nuno Barros, José Fernando Costa e Alberto Ferreira.
Depois de discutida e votada esta proposta, prosseguiu-se com outros
assuntos de interesse para a freguesia, com as seguintes intervenções:
Luís de Matos, refere a articulação que existe com a Camara Municipal de
Paredes para as obras de instalação de saneamento e em que circunstâncias
se encontram. Referência, também, a existência do curso de Medicina
Veterinária na CESPU, destacando o crescimento desta instituição de ensino
superior. Elogia a existência de Residências Universitárias, no entanto, alerta

para um possível excedente da oferta com a criação de mais duas Residências
para estudantes.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Paulo Ranito, explica as alterações
feitas ao contrato com a Bewater, onde é retirado do contrato de concessão a
zona Sul do Concelho de Paredes. Diz ainda que um projeto de instalação de
saneamento em toda a freguesia é para, no mínimo, 8 anos. Tem também
conhecimento da intenção que a Cespu tem em construir um Hospital
Veterinário. Indica, ainda, que a Câmara Municipal de Paredes colocou a Zona
sul dos terrenos adjacentes à Cespu como zona de equipamentos, afastando,
assim,

qualquer

especulação

imobiliária.

Para

finalizar,

reconhece

a

importância desta instituição de ensino superior para a freguesia, admitindo
que a população da Cidade de Gandra tem sabido acompanhar o crescimento
da Cespu, com a criação de mais alojamento e de mais serviços.
Sílvia Sá Pinto, trás à reflexão uma preocupação sentida na Presidência
Participativa, onde algumas pessoas se queixaram da falta de limpeza de
alguns caminhos.
Sr. Presidência da Junta de Freguesia, afirma que só tem competência para
limpar caminhos entre vizinhos.

3. Intervenção do Público
Inscreveram-se para usar da palavra: Sr. Renato Almeida, Sr. Mário Barbosa,
Sr. Nuno Santos, Sr. José Vieira e Sr. Manuel Fernando Rocha
Sr. Renato Almeida, agradece a forma como o executivo da Junta de Freguesia
recebeu a Câmara Municipal na Presidência Participativa. Reitera o louvor à
Associação Amar Gandra. Congratula o deputado Alberto Ferreira pela
condecoração

recebida

enquanto

destacado

membro

dos

Bombeiros

Voluntários de Rebordosa. Refere que já existe acordo com a Bewater e que se
for assinado, será um dos maiores investimentos alguma vez feito na Cidade
de Gandra e que até ao fim do presente ano haverá boas notícias a este
propósito.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gandra, afirma que Gandra recebe
sempre bem, assim como todas as associações o souberam fazer. Enaltece a
importância da Associação Amar Gandra e revela que já pediu para reunir
como o novo presidente, David Pinheiro. Termina, destacando o orgulho que
sentiu ao ver o deputado Alberto Ferreira ser condecorado.
Sr. Mário Barbosa, agradece a colocação de uma luminária na Rua da Ribeira
e questiona porque é que não foram “colocados paralelos” até à sua casa.
Interroga também, se o pagamento da água se pode fazer por débito direto.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gandra, diz que as lâmpadas são
colocadas sob ordem da Câmara Municipal. Afirma que a Rua da Ribeira não
está sinalizada como uma das prioritárias (nesta altura, o Sr. Renato Almeida,
afirma que a Câmara Municipal está disponível para oferecer os paralelos).
Sr. Nuno Santos, questiona em que situação se encontra o alargamento da
oferta escolar do Centro Escolar de Gandra / Astromil até ao 6º ano de
escolaridade, de acordo com o prometido pelo atual executivo camarário em
campanha eleitoral.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gandra, afirma desconhecer se existe
algum projeto no sentido de alargar a oferta escolar até ao 6º ano de
escolaridade.

Sr. José Vieira, atribui a si o mérito da existência de Saneamento na Av.
Central de Gandra. Sugere a criação de uma passadeira junto à estrada
Nacional 15 no desvio da rua que dá acesso à Junta de Freguesia. Fala sobre
a importância de se criar uma imagem de marca da “Cidade Universitária de
Gandra”.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gandra, afirma que o Sr. Presidente
da Câmara municipal de Paredes tem uma ideia idêntica à sua, ao querer
colocar à entrada da cidade, na rotunda do Pinheiro Manso, a dizer “GandraCespu”.
Sr. Manuel Fernando Rocha, agradece o voto de louvor à associação “Amar
Gandra” e relembra que os deputados Alberto Ferreira e José Fernando Costa
também faziam parte da organização das festas da Cidade. Afirma que o Sr.
David Pinheiro foi o único a aceder ao desafio de ser o Presidente das Festas
da Cidade de Gandra. Sugere que seja dado o no de “Avenida Cespu” à
avenida na Estrada Nacional 15, entre a rotunda do Pinheiro Manso e a
rotunda seguinte no sentido Gandra-Paredes. Congratula o deputado Alberto
Ferreira pela sua condecoração. Questiona, por fim, porque é que não foi feita
a visita ao Centro de Dia na Presidência participativa, conforme previa o
programa.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Gandra, responde, afirmando que no
decorrer da Presidência participativa houve visitas a empresas e associações
que demoraram mais do que o previsto e que, por isso, não foi possível visitar
o Centro de dia.

Sem mais nenhum assunto a tratar, deu-se a sessão por encerrada.

