
 

ACTA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  

ORDI�ÁRIA DE 26 de Junho de 2010 

 

Aos vinte seis dias do mês de Junho ano de dois mil e dez, pelas dezassete 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, Marta Alexandra Teixeira da 

Cruz, Sandra Marília Pinheiro carvalho, Filipe Dos Reis Pinheiro, Andreia Carina 

Barros Teixeira, José Manuel Da Silva Pinto.  

 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 da Assembleia de Freguesia de Fridão, os trabalhos 

prosseguiram com a seguinte ordem de trabalhos: 

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 

 Os trabalhos prosseguiram tendo o Senhor Presidente da Assembleia Freguesia 

de Fridão abrindo de imediato o período para inscrições antes da ordem do dia, tendo-se 

inscrito a Senhora Andreia Carina Barros Teixeira. No uso da palavra, contestou o 

horário da reunião da Assembleia de Freguesia de Fridão de esta se realizar ás dezassete 

horas da tarde e não cumprir com o acordado, e lamentou que o trajecto de acesso á casa 

Mortuária não ter iluminação pública e perguntou á Junta de Freguesia para quando 

pensava resolver tal situação. 

 De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia disse que as reuniões tinham 

ficado marcadas para os de dias sexta e sábado, a senhora Andreia Carina retorquiu 

dizendo que havia dois horários o de verão e o de inverno e que este horário era de 

inverno. O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao senhor 

Presidente da Junta que pediu para se pronunciar sobre os horários da reunião da 



Assembleia Freguesia de Fridão e disse que na verdade havia dois horário um de 

inverno e outro de verão, mas no seu entender não se deviam fazer reuniões ao fim de 

semana, pois são os dias com menos publico presente e lembrou as ultimas duas 

realizadas em dias de semana com salas cheias, justificou o seu ponto de vista com o 

facto de as pessoas estarem mais solicitas para diversão e resolução dos seus problemas 

domésticos e também que havia quase sempre futebol que era uma concorrência desleal. 

Relativamente à da iluminação do caminho de acesso à casa mortuária o Sr. Presidente 

afirmou que está a concurso a reestruturação do adro da Igreja e que pretende englobar 

nessa empreitada a iluminação, e que será decidido ainda este ano. O senhor Presidente 

da Junta neste período aproveitou para esclarecer o senhor Joaquim Augusto Teixeira 

que na anterior reunião tinha perguntado sobre os números de polícia de Fridão não 

estarem no GPS e via satélite, que são as empresas privadas que o fazem á medida das 

suas prioridades económicas, esta questão não tem nada a ver com Câmara, informou os 

presentes que tem informações que os CTT estão interessados em fazer este trabalho. 

Por fim fez uma correcção às afirmações do senhor Filipe dos Reis Pinheiro proferidas 

na reunião de vinte e oito Dezembro de dois mil e nove aquando da discussão da tabela 

de taxas, onde afirmou que os CTT levam por autenticação de documentos oito euros, 

mas na verdade levam quinze euros, e Vila Chão do Marão não leva cinco euros como 

disse porque não tem regulamento de taxas aprovado. 

Seguidamente passou ao período aberto ao público tendo-se verificado uma só inscrição 

do senhor Joaquim Augusto Teixeira que passou fazer uma intervenção escrita sobre 

uma conversa que teve com o senhor Presidente da Junta no dia vinte e três de Junho do 

ano de dois mil dez, onde este lhe comunicou que os elementos do partido socialista e 

do executivo tinham ficado chateados com as duas intervenções dele na Assembleia de 

Freguesia que fica como anexo um à respectiva acta. No final intervenção usou da 

palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia que disse que as intervenções do 

senhor Joaquim Augusto Teixeira na anterior reunião foram entendidas como um 

branqueamento ao comportamento do senhor António Joaquim Teixeira Alves na 

reunião de vinte e seis de Julho de dois mil e nove, que na verdade este senhor não teve 

um comportamento correcto a vários níveis, nomeadamente na forma como interrompeu 

os trabalho e dirigiu à senhora Presidente da mesa em tom provocatório: " Oh Marta tu 

está a ser manipulada pelo o Presidente da Junta ", disse ainda que não manipulava 

ninguém e não se queixou da acta não reproduzir esta afirmação, alegou que nunca 

tratou mal ninguém nas Assembleias, tratava toda a gente com educação, referiu que 



ficou também chateado com as intervenções de o senhor Joaquim Augusto Teixeira 

quando afirmou nessa reunião que um dos elementos da Junta tinham tratado mal o 

senhor António Joaquim Teixeira Alves e que isso não aconteceu,  e ficaram todos 

também chateados  por o senhor Joaquim Augusto Teixeira trazer a essa Assembleia a 

possibilidade das crianças de Fridão  ir para o Centro Escolar de Gatão  quando isso   

não fazia sentido nenhum, referiu que estava-se falar de um senhor que para além de 

cidadão da Freguesia é Presidente do núcleo do PSD de Fridão é uma pessoa com 

responsabilidades acrescidas, e que o seu líder da oposição senhor Filipe dos Reis 

Pinheiro no seguimento da  reunião anterior  da Assembleia perguntou legitimamente ao 

executivo como estavam as negociações com o terreno para o centro escolar e não 

perguntou  se as crianças de Fridão iam  para Gatão, no seu entender dava para 

desconfiar, visto serem posições completamente diferentes de membros do mesmo 

partido. Esclareceu quando se referiu a subtileza foi sobre a forma como ele abordou 

prémio Rock in Rio e a uma carta que o senhor Joaquim Augusto Teixeira  lhe tinha 

enviado. Afirmou que respeitava os adversários políticos especialmente aqueles que 

davam a cara nas eleições autárquicas, visto que estas são muito diferentes de todas as 

outras, e não concorda quando a oposição em Fridão diz ser representantes de duzentos  

e oitenta e tal eleitores,  e  afirmou " nós nunca viemos para  aqui vangloriarmos que 

somos representantes  de cerca dois mil eleitores  em cinco mandatos, em alguma 

eleição tivemos menos  trezentos votos, e mais nenhum partido ou líder atingiu os 

trezentos votos em Fridão " na sua opinião tanto a oposição como o poder não 

representam só os seus eleitores, mas sim a Freguesia e toda a sua população, a finalizar 

disse que não via no que foi injusto com o senhor Joaquim Augusto Teixeira mas que 

tais questões  para ele estavam ultrapassadas.   De seguida o Senhor Joaquim Augusto 

Teixeira pediu ao senhor Presidente da Assembleia excepcionalmente para voltara 

intervir, e tal pretensão foi-lhe concedida e disse que as pessoas tratam o senhor 

presidente por tu devido à pouca experiência que tem e por estarem pouco à vontade nas 

reuniões, e finalizou dizendo que também viu numa reunião do anterior mandato um 

elemento do partido socialista a tratar por tu e termos menos próprios o senhor 

Presidente da Junta. O senhor presidente da Junta de Freguesia de Fridão retorqui 

dizendo que por vezes o que acontecia eram lapsos devido à confiança mas não eram o 

que tinha acontecido com senhor António Joaquim Teixeira Alves este tinha sido 

mesmo mal educado. 



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

reunião anterior. A acta foi lida pelo Senhor Secretário, Ricardo Manuel Pinto Ribeiro a 

até parte da intervenção do público, e os membros da Assembleia dispensaram a 

restante leitura por unanimidade, inscreveu-se para falar o senhor Presidente da Junta e 

disse em primeiro lugar que era uma opinião muito pessoal não vinculava a Junta nem o 

partido socialista que a leitura na integra da acta em plenário é da idade da perda, e que 

não é pelo facto de se ler acta na Assembleia que há mais ou menos transparência, pois 

os partidos tem as actas e qualquer pessoa pode pedir aos mesmos uma copia. A 

terminar apelou aos dois partidos com assento na Assembleia para se entender sobre 

esta matéria e sugeriu que o público que estivesse interessado com devia autorização da 

mesa requisitava nos serviços de Secretaria da Junta de Freguesia de Fridão cópia da 

acta e esta seria enviada via E-mail.  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 duas abstenções das Senhoras Marta 

Alexandra Teixeira da Cruz e da Sandra Marília Pinheiro carvalho, pelo facto de não ter 

estado presente na última Assembleia. O senhor Victor Ferreira interrompeu os 

trabalhos para manifestar a discordância de a sua intervenção ter ficado como anexo 

nesta acta sem qualquer introdução e comparativamente com resposta do senhor 

Presidente da Junta que foi transcrita na totalidade. O Presidente da Mesa Assembleia 

respondeu que o senhor Victor Manuel Teixeira Ferreira na qualidade de público não 

pode discutir a acta nem fazer intervenções neste ponto da agenda de trabalhos. O Sr 

Vitor Ferreira insistiu, invocando a defesa da honra, que tanto as suas afirmações, como 

a de qualquer outro cidadão, devem ser transcritas para a acta e não anexadas a esta, 

pois torna-se discriminatório não haver referências na acta quanto à intervenção do 

público e por outro lado estarem totalmente transcritas as afirmações do Sr. Presidente 

da Junta. 

 No tocante ao ponto número três usou da palavra o senhor Presidente da Junta 

para dizer que relativamente a este documento iria fazer algumas explicações adicionais 

nomeadamente sobre reunião de emergência que teve na Câmara ao outro dia da 

Assembleia de Freguesia realizada no dia vinte e oito Abril para esclarecer a questão 

das crianças de Fridão ir para o Centro escolar de Gatão, informou os presente que 

senhor Presidente da Câmara lhe disse que na reunião do conselho Municipal esteve ele 



e o senhor vereador do pelouro presentes, e em que nenhum momento se falou de as 

crianças de Fridão irem para Gatão. 

 De seguida disse que a Junta de Freguesia esta pensar estabelecer uma parceria com a 

empresa privada Psico-Crescer com sede na vila da Lixa, concelho de Felgueiras para 

cobrir crianças da Freguesia de Fridão no âmbito da terapia da fala, psicopedagogia e 

psicologia, informou ainda que esta constituiu acordos com segurança social para tal 

intervenção e  é feita de forma gratuita para população, se tal parceria vier  acontecer 

será de meio ano para ter noção como o trabalho se desenrola. 

Por mais nada haver tratar foi encerrada a reunião pelo senhor Presidente da Mesa da 

assembleia de Freguesia de Fridão 

. 

 

  


