
 

ACTA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  

ORDI�ÁRIA DE 28 de Abril de 2010 

 

Aos vinte oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, pelas vinte e uma 

horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Fridão, sito no lugar de Leira do Monte, 

Edifício Sede da Junta/Centro Social da Freguesia de Fridão, Concelho de Amarante, 

conforme o disposto no artigo 13 da Lei 169/99 de 18 de Setembro. 

Aberta a sessão de trabalhos através do Edital convocatório, foi feita a chamada 

dos elementos da Assembleia de Freguesia de Fridão convocados para esta reunião. 

 Encontravam-se presentes os seguintes elementos da Assembleia de Freguesia: 

José Pedro Mendes Alves, Ricardo Manuel Pinto Ribeiro, Filipe Dos Reis Pinheiro, 

Andreia Carina Barros Teixeira, José Manuel Da Silva Pinto. Tendo o Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia lido o pedido de substituição, ao abrigo do 

artigo 9º do Regimento da Assembleia de Freguesia, da Senhora Marta Alexandra 

Teixeira da Cruz e Sandra Marília Pinheiro Carvalho, por um período de 30 dias, devido 

a motivos profissionais. De seguida procedeu-se às substituições pelos cidadãos da lista 

do Partido Socialista imediatamente a seguir. O Senhor Manuel Joaquim da Silva 

Teixeira faltou à tomada de posse, tendo tomado posse a senhora Lúcia Maria Teixeira 

da Silva. 

 Encontravam-se também presente senhor Presidente da Junta Freguesia De 

Fridão José Joaquim de Magalhães Teixeira, o senhor Secretário Manuel António da 

Silva Pinto e senhor Pedro André Gonçalves Pereira na qualidade de Tesoureiro. 

Composta a mesa, os trabalhos prosseguiram com a seguinte ordem: 

Ponto nº 1 – Período aberto ao público; 

Ponto nº 2 - Leitura, discussão e votação da acta da reunião anterior;  

Ponto nº 3 – Análise e Discussão do Relatório de Actividades e da Situação Financeira 

Ponto nº 4 – Apresentação, Discussão e Votação do Relatório e Contas - 2009 

 Os trabalhos prosseguiram tendo o Senhor Presidente da Assembleia Freguesia 

de Fridão passado à leitura da correspondência e à entrega da resposta da Junta de 

Freguesia ao Senhor Joaquim Augusto Teixeira, pedido feito pelo próprio na anterior 

reunião. 

 Seguidamente, abriu-se o período para inscrições antes da ordem do dia, tendo-

se inscrito o Senhor José Pedro Mendes Alves, a Senhora Andreia Carina Barros 



Teixeira e o Senhor Filipe dos Reis Pinheiro. No uso da palavra, o Senhor José Pedro 

Mendes Alves disse que dava os parabéns à Junta de Freguesia pelo Prémio " Rock in 

Rio - Atitude Sustentável" e que os membros do Partido Socialista congratulam-se com 

tamanho reconhecimento, que aliás, este prémio vem ao encontro daquilo que o 

Presidente da Junta escreveu e disse no manifesto eleitoral das últimas eleições 

autárquicas quando referiu que a Junta de Freguesia era apontada como um excelente 

exemplo nas áreas sociais, ambiente e na captação de serviços de proximidade, que era 

dada como um grande exemplo no concelho e fora do concelho. 

 No uso da palavra, a Senhora Andreia Carina contestou que o período aberto ao 

público fosse o primeiro ponto da agenda de trabalhos. No seu entender, tal período 

deveria ser depois da leitura da acta para assim o público poder verificar se as suas 

intervenções estavam de acordo com aquilo que foi proferido. Depois, lamentou o facto 

de a estrada que atravessa Fridão estar num estado lastimável e perguntou ao Senhor 

Presidente da Junta se no contrato da empreitada tinha ficado assegurada a manutenção 

periódica da mesma. Lembrou de seguida às afirmações que o Senhor Presidente da 

Junta fez na última Assembleia sobre a recolha, duas vezes por semana, de lixo na 

Freguesia de Fridão e que este tinha dito que era impossível fazer duas vezes por 

semana porque não havia motoristas suficientes mas que em Março tal situação ia 

mudar. Concluiu dizendo que já estávamos em Abril e que a situação ainda não se 

alterou. Perguntou ao Senhor Presidente da Junta quem era o responsável pelos convites 

para a Passagem de Ano da Associação Desportiva de Fridão, visto terem sido 

impressos com o verso em documentos da Junta de Freguesia, a que se deveu tal 

lamentável situação. Por fim, como forma de sugestão, referiu ao Senhor Presidente da 

Junta, a publicação online, no sítio da Junta de Freguesia dos Regulamentos e Tabelas 

de Taxas da Freguesia. 

 De seguida, o Senhor presidente da Junta passou a responder às questões 

colocadas. Disse que não havia manutenção periódica da estrada que atravessa a 

Freguesia de Fridão, no contrato. Existiu sim a colocação de celericil que foi executada 

há uns anos atrás. No tocante às duas recolhas semanais de lixo na Freguesia de Fridão, 

esclareceu que não disse que iria ser resolvido em Março, mas sim, que tinha agendado 

uma reunião em Março com o Senhor Vereador do Pelouro para resolver a situação e 

que tal reunião tinha acontecido esperava agora uma decisão. Relativamente aos 

convites da Passagem de Ano, que estes foram emitidos pela Secretaria da Junta de 

Freguesia de Fridão e que esta foi uma lamentável situação que não poderia nem deveria 



voltar a repetir-se. Por fim disse, que o Regulamento de Taxas estava publicado no sítio 

oficial da Junta de Freguesia de Fridão. 

 O Senhor Filipe dos Reis Pinheiro, no uso da palavra passou a contestar o facto 

da Assembleia de Freguesia se realizar à quarta-feira, visto que o acordado tinha sido os 

dias de sexta-feira e sábado. Contestou também que o período aberto ao público fosse o 

ponto número um, que desta forma não dava possibilidade ao público de intervir na 

discussão da acta visto que a leitura, discussão e votação da acta é no ponto número 

dois. Perguntou ao Senhor Presidente da Junta, se o regulamento do uso e gestão do 

edifício Sede da Junta/Centro Social e Parque Infantil também estavam publicados 

online. Perguntou qual o ponto da situação relativo ao Centro Escolar visto que o 

Senhor Presidente da Junta na última Assembleia disse que estava a estudar um terreno 

alternativo ao da Quinta das Fontainhas. Perguntou se a Junta fazia manutenção sobre o 

Banco de Ajudas Técnicas pois teve conhecimento que uma cama foi incompleta sem 

borrachas nem barras. Por fim, perguntou ao Senhor Presidente da Junta porque não 

convocou uma sessão de esclarecimento sobre o Estudo de Impacte Ambiental da 

Barragem de Fridão visto que, na sua presença no Porto, os responsáveis da EDP 

prontificaram-se a fazê-la quando a Junta o entendesse, terminou dizendo que achava 

que Fridão era Freguesia mais prejudicada com a construção da Barragem.   

 No uso da palavra Senhor Presidente da Assembleia disse que não foi possível 

convocação da Assembleia de Freguesia para sexta ou sábado, relativamente á segunda 

questão esclareceu que só os membros da Assembleia podem discutir as actas e que não 

é permitido ao público o poder de intervir na discussão das actas, que era por isso que 

os eleitores elegiam os seus representantes, colmatou dizendo que era assim que 

funciona a Democracia Representativa. De seguida deu a palavra ao senhor presidente 

da Junta que passou a responder às questões levantadas pelo senhor Filipe Reis: - 

começou por dizer que iria providenciar para colocar on-line o regulamento do Uso do 

Edifício da Junta/Centro Social e esclareceu de seguida que o parque infantil não tem 

regulamento, relativamente ao Centro Escolar a Junta encetou conversões com um 

proprietário de um terreno que os resultados destas iriam ser transmitidas à Câmara e 

que mais não adiantava nesta fase. Quanto à cama articulada que não era verdade o que 

tinha relatado, o que se tinha passado é que quando a família requisitou a cama não 

havia nenhuma, e face á necessidade do caso foi-lhes transmitido que havia uma 

incompleta que tinha sido oferecida a esta Junta, e que assegurávamos os custos do 

conserto no caso de levarem. No que respeita à sessão de esclarecimento sobre a 



Barragem de Fridão disse que inicialmente pensou em fazer uma sessão mas no entanto 

achou que houve muitos debates, e que trazer a EDP sozinha não fazia sentido era 

necessário trazer alguém fizesse o contraditório. Garantiu que é intenção desta Junta 

fazer uma auscultação à população para saber o que pensa sobre este assunto, porque 

achava abusivo que determinados grupos e pessoas falassem em nome da população 

sem saber o que esta pensa sobre esta matéria, por outro lado tal auscultação promoveria 

o debate na Freguesia sobre este projecto nacional, afirmando que era o modelo da 

Democracia Participativa a funcionar. Por fim afirmou que estava muito atento como 

seu dever sobre este assunto, que tem facultado toda informação recebida aos elementos 

da Assembleia de Freguesia, e tem feito trabalho com a ajuda de muitas pessoas das 

mais diversas áreas para estar bem documentado, para poder intervir ou tomar posições 

como aquela que Junta de Freguesia tomou na "Participação do Estudo de Impacto 

Ambiental", e pediu o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia para ler o mesmo 

nesta Assembleia, o que foi autorizado no fim da leitura disse que estava de consciência 

tranquila e vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para defender Fridão.  

 De seguida passou-se ao ponto número um, período aberto ao público. 

Inscreveram-se para usar da palavra o Senhor Joaquim Augusto Teixeira, o Senhor 

António Joaquim Teixeira Alves, o Senhor Vítor Manuel Teixeira Ferreira e o Senhor 

António Francisco Esteves Aires. 

 No uso da palavra, o Senhor Joaquim Augusto Teixeira passou a ler uma 

intervenção escrita sobre na qual fazia um esclarecimento à acta da Assembleia de 

Freguesia de seis de Junho de dois mil e nove que fica como anexo um a esta acta. No 

final da leitura deixou um aviso à senhora Marta Alexandra Teixeira da Cruz para 

aprender a fazer política e, que esta deveria ter tentado manter a Assembleia em 

funcionamento e não encerrá-la. Disse ainda que o período aberto ao público deveria ser 

no final de cada sessão. 

 De seguida, passou a fazer outra intervenção escrita que versava sobre vários 

assuntos da vida da Freguesia de Fridão, designadamente sobre a Barragem, o "Prémio 

Rock in Rio - Atitude Sustentável", as comemorações do dia vinte e cinco de Abril, os 

pedidos de esclarecimento sobre o Loteamento "Chão da Arrecada", o acesso aos rios e 

conservação de caminhos, o processo toponímico, números de polícia e distribuição de 

correio e por fim Centro Escolar. A intervenção fica como anexo dois a esta acta.  

 No uso da palavra, o Senhor Presidente da Junta passou a responder ao Senhor 

Joaquim Augusto Teixeira, e esclareceu que era mentira que em algum momento, os 



elementos da Junta, durante a reunião de seis de Junho de dois mil nove tivesse 

chamado ao Senhor António Joaquim Teixeira Alves de palhaço e bêbedo, que na 

verdade o Senhor Manuel António e o Senhor António Joaquim tiveram uma discussão 

acesa no final da reunião junto à Caixa Multibanco em frente ao Edifício da 

Junta/Centro Social e que percebia muito bem os objectivos pelos quais, o Senhor 

Joaquim Augusto Teixeira vinha agora com este assunto para a Assembleia de 

Freguesia. Sobre a segunda intervenção, disse começou por referir que o Centro Escolar 

de Fridão nunca poderia ir para Gatão, pois há um instrumento de planeamento 

chamado Carta Escolar que foi aprovado e já esta ser executado no concelho de 

Amarante, pelo qual, foi constituída uma zona para a construção de um Centro Escolar 

para as freguesias das Fraldas do Marão. Que percebe muito bem os objectivos que 

estão por de trás desta afirmação, mas os líderes nota-se também pela sua coragem e que 

se as crianças de Fridão fossem para o Centro Escolar de Gatão, ele demitir-se-ia logo 

ao outro dia, perante tal decisão absurda e não cumpridora do que estava estabelecido 

no Carta Escolar do Concelho de Amarante. 

 Quanto à questão do registo de todos os nomes toponímicos nos sistemas de 

Satélite e GPS, respondeu dizendo que iria inteirar-se da situação. Reafirmou que iria 

responder por escrito aos esclarecimentos solicitados pelo interveniente sobre o 

Loteamento Chão da Arrecada e discordou do ponto de vista do Senhor Joaquim 

Augusto Teixeira quanto ao subsídio da Fundação EDP às comemorações do dia vinte e 

cinco de Abril da Freguesia de Fridão e garantiu que a Junta nem o Presidente da Junta 

se sentiram mais ou menos coagidos no seu posicionamento sobre a Barragem de Fridão 

devido a tal subsídio. Disse que não gostou da subtileza conforme se referiu à atribuição 

do Prémio "Rock in Rio - Atitude Sustentável", que deu a entender que havia alguma 

coisa estranha por trás e isso não é verdade, por muito que lhe custe. Relativamente à 

questão da Barragem, o Senhor Presidente da Junta disse que a gestão da sua 

participação nos debates públicos cabe-lhe exclusivamente a ele fazê-lo, que até ao 

momento nunca faltou a uma solicitação ou reunião oficial, disse no entanto que não 

esta disponível para folclore e nem para debates mal educados, e que não faz sentido 

nesta altura fazer planos de reivindicações enquanto a decisão da construção ou não da 

Barragem for tomada e que em causa naquele momento estava, única e exclusivamente 

o estudo de Impacto Ambiental sobre a Barragem de Fridão, terminou a sua intervenção 

dizendo que o caminho que o senhor Joaquim Augusto Teixeira trilhava sobre o assunto 

Barragem não era o melhor para Freguesia de Fridão. 



 De seguida tomou da palavra o Senhor António Joaquim Teixeira Alves passou 

a ler uma intervenção escrita sobre as actas das duas reuniões da Assembleia de 

Freguesia do anterior mandato, que fica como anexo número três, no final da leitura 

teceu as seguintes considerações: - as actas deveriam ser lidas antes da ordem de 

trabalhos para o público poder discutir sobre elas. Afirmou, que o que está na acta de 

seis de Julho de do ano dois mil e nove não corresponde à verdade. E confirmou a 

versão do senhor Presidente da Junta afirmando que não foi insultado por nenhum 

elemento da Junta durante a Assembleia de Freguesia, que tal situação ocorreu fora do 

Edifício no final da Reunião. Sobre a Barragem de Fridão disse que inicialmente era a 

favor mas agora com os debates e as informações que correm sobre a Barragem não 

tinha ainda nenhuma opinião formada mas que no entanto, era um bocado contra. 

 O Senhor Presidente da Junta disse que não percebeu muito bem o discurso 

sobre a Barragem, que foi um discurso redondo, de difícil compreensão que nem sequer 

iria comentar. 

 No uso da palavra, o Senhor Vítor Ferreira passou a ler uma intervenção por 

escrito sobre duas intervenções transcritas para a acta de trinta e um de Outubro de dois 

mil e nove, que fica como anexo quatro a esta acta. 

 Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Junta disse que não compreendia que 

o Senhor Vítor Ferreira viesse pôr em causa as suas intervenções na Assembleia de 

Freguesia, na verdade o que tinha dito foi que a Junta de Freguesia tinha sido objecto de 

inúmeras queixas anónimas sobre o Loteamento Chão da Arrecada e que não 

compreendia como se faziam tantas queixas sobre um loteamento que cumpria todos os 

trâmites legais e que no passado se tinham feito dez habitações clandestinas e que não 

foi objecto de qualquer queixas, foi meramente comparativa a sua intervenção e que 

nunca pôs em causa a bondade de tal projecto. Finalizou dizendo que não tinha lido a 

acta e que se a acta não traduziu esta ideia então não estava correcta.  

 O Senhor António Aires, no uso da palavra disse que lhe custava muito 

concordar com o Senhor Presidente da Junta mas que a exposição da Junta de Freguesia 

sobre o estudo de Impacto Ambiental da Barragem era muito boa, no entanto, não 

concordava com o facto de a Junta não ter convocado uma sessão de esclarecimento 

sobre o mesmo e achava uma demagogia dizer-se que se vai fazer uma consulta à 

população de Fridão, sobre se concorda ou não com a construção da Barragem pois o 

debate sobre o estudo de impacto ambiental está fechado e de nada vai adiantar. 

Esclareceu que era contra a barragem pelos vários malefícios que esta traz a Fridão e 



não, como muitos pretendem insinuar, pelos proveitos que lhe possa trazer 

pessoalmente. Disse também que não concordava que a Junta aceitasse um patrocínio da 

EDP para as comemorações do dia vinte e cinco de Abril de dois mil e dez, perguntou 

qual o montante que a EDP atribuiu porque não viu nada de novo no programa, em 

relação aos anos anteriores. Confirmou aquilo que o Senhor Joaquim Augusto Teixeira 

disse sobre as crianças de Fridão poder frequentar o Centro Escolar de Gatão, que 

também ele ouviu tal ideia, numa reunião do Conselho Municipal Educativo, que foi um 

funcionário da Câmara Municipal de Amarante que lhe tinha aventado essa 

possibilidade. Finalmente disse que as actas não reflectem o que ele afirma. O senhor 

Presidente da Junta informou que o subsídio foi no valor de mil euros, sobre o assunto 

barragem que discutir, confrontar ideias para depois se poder decidir consoante as 

opiniões de cada nunca será um acto de demagogia, mas sim um acto de democracia, 

sobre a questão do centro escolar irá amanhã mesmo confrontar o senhor Vereador do 

Pelouro e senhor Presidente da Câmara de Amarante sobre tal situação, mas que não 

acreditava um só momento nesta possibilidade pelas razões que respondeu ao senhor 

Joaquim Augusto Teixeira, que percebeu muito bem qual finalidade desta revelação 

nesta Assembleia de Freguesia de Fridão  

 De seguida, passou-se ao ponto número dois, leitura e discussão da acta da 

reunião anterior. A acta foi lida na íntegra pelo Senhor Secretário, Ricardo Manuel 

Pinto Ribeiro. No final da leitura, inscreveu-se para falar o Senhor Filipe dos Reis 

Pinheiro, que disse que tinha inicialmente concordado com a aprovação da acta mas ao 

tomar conhecimento que o ponto número um era "o período aberto ao público " aceitou 

vir aqui ler um anexo do Senhor António Joaquim, para aditamento acta pois o público 

assim não tem possibilidade, com esta ordem de trabalhos de verificar se as suas 

intervenções estão correctamente expostas em acta.  

 Posta a votação, a acta foi aprovada com cinco votos a favor dos seguintes 

membros da assembleia: José Pedro Mendes Alves, Ricardo Manuel Pinto Ribeiro, 

Filipe dos Reis Pinheiro, Andreia Carina Barros Teixeira e José Manuel da Silva Pinto, 

tendo-se verificado uma abstenção da Senhora Lúcia Maria Teixeira da Silva. 

 No tocante ao ponto número três usou da palavra o Senhor Filipe dos Reis 

Pinheiro para felicitar o executivo da Junta de Freguesia de Fridão pelo prémio "Rock in 

Rio - Atitude Sustentável" e disse que tinha cumprido a sua obrigação, votando online 

na freguesia de Fridão, que para ele bastava só a palavra Fridão para não hesitar 

votação. Perguntou no entanto, em que consistia este prémio. 



 O Senhor Presidente da Junta de Fridão disse que o referido Prémio visava 

homenagear Instituições/Organizações que se distinguiram pelo seu empenho na 

melhoria da qualidade de vida da comunidade, ao nível local e nacional, ao exercer uma 

actuação consoante os três pilares do desenvolvimento sustentável (ambiente, economia 

e social). E que foi sendo informado pela Universidade Católica do Porto que a nossa 

freguesia estava entre as melhores e que para ele o mais importante foi termos sido 

seleccionados pelo Conselho de Notáveis que tinha personalidades tão distintas como, o 

Drª Jorge Sampaio, o Professor Nuno Crato, a Dra. Marta Pinto ou a Dra. Mercedes 

Balsemão. 

 No tocante ao ponto número quatro, o Senhor Filipe dos Reis Pinheiro usou da 

palavra para falar sobre o Relatório e contas do ano de dois mil e nove, para dizer que 

só pedia alguns esclarecimentos de pormenor, relativamente a este relatório, 

nomeadamente na rubrica "outros encargos", Serviços Sociais e se havia seguros de 

acidentes de trabalho, uma vez que nessa rubrica não existia execução orçamental. 

 De seguida, o Senhor Presidente da Junta esclareceu o Senhor Filipe dos Reis 

Pinheiro sobre as questões colocadas e disse que havia seguros, não conseguindo 

explicar em que rubrica tinha sido inserido, e que os serviços sociais eram de apoio à 

criança, às actividades extracurriculares e cantina. Adiantou que o programa informático 

não é muito esclarecedor na forma como apresentava as contas, mas que esta seria a 

última vez que o relatório seria apresentado desta forma visto que, a Junta tinha 

adquirido recentemente um programa informático mais fiável, moderno e de muito mais 

fácil compreensão.  

 Posta a votação pelo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, o Relatório 

e Contas relativo ao ano de dois e nove que foi aprovado com três votos a favor dos 

elementos do Partido Socialista e verificando-se Três abstenções dos elementos do 

Partido Social Democrata. 

 De seguida passou-se à votação da minuta da acta para efeitos imediatos, que foi 

aprovada com Três votos a favor do Partido Socialista e Três abstenções do Partido 

Social Democrata. 

Por nada mais haver a tratar, foi lavrada a presente acta que vai aprovada e devidamente 

assinada 

O Presidente: 

1º Secretário: 

2º Secretário: 


