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ATA Nº. 13 DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CACIA 

 

Sessão ordinária de 20 de Junho de 2020 

 
 
----- Ao vigésimo dia do mês de Junho do ano dois mil e vinte reuniu no edifício sede da Junta 

de Freguesia da Vila de Cacia, do Município de Aveiro, a Assembleia de Freguesia, em sessão 

ordinária, presidida por Carlos de Azevedo Teixeira, Presidente da Assembleia de Freguesia e 

secretariado por Ermelinda Maria Dias Teixeira, na qualidade de 1º Secretário da Mesa e Cátia 

Azevedo Moreira, na qualidade de 2º Secretário. --------------------------------------------------------------

----- Presentes ainda os seguintes membros da Assembleia: pela Coligação "Aliança por Aveiro": 

André Miguel Pires Pereira, Cremilde Teixeira em substituição do Vogal Fernando Barbosa, 

Roberto Navais em substituição do Vogal Emídio Silva, Joana Madureira em substituição do 

Vogal António Cunha; pelo Partido Socialista; Rui Jorge Soares Carneiro, Zeferino Pereira 

Gomes da Costa, João Filipe Martins Francisco, Maria Helena Silva Oliveira, em falta o Vogal  

Adão Coutinho Pereira; pelo Bloco de Esquerda; José Manuel Soares de Oliveira em substituição 

da vogal Liliana Barbosa.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes: O Presidente, Nelson 

Alexandre Dias dos Santos, o secretário João Bastos Figueiredo, a tesoureira Isabel Maria Nunes 

Ramos e as Vogais Sónia Patrícia Pinto Gomes e Alice Martins da Silva.-------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

----- Pelas nove horas e seis minutos o  Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão 

ordinária, de vinte de Junho de dois mil e vinte e deu sequência à Ordem do dia constante da 

convocatória para esta sessão ordinária, cujos pontos se transcrevem: --------------------------------- 

---- Ponto um – Período antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------------- 

---- Ponto dois – Comunicação do presidente do executivo sobre as atividades da junta de 

Freguesia no segundo trimestre de 2020 ------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto três – Apreciação e votação dos protocolos de apoio à atividade regular das nossas 

associações -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- PONTO UM - PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberto o período de inscrições para 

o momento de intervenção do público não se tendo verificado intervenções:-------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberto o período de inscrições para 

o momento de intervenção dos Vogais tendo-se verificado as seguintes intervenções:-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Vogal José Oliveira. ---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Vogal José Oliveira (BE) afirmou ser uma ótima iniciativa a assinatura de protocolos com 

as associações e entidades de desportivas e recreativas de Cacia. Referiu que, em debates 

anteriores, foi dito que a associação APROCRED não estava ligada à Junta de Freguesia de 

Cacia, e questionou se há ou não ligação. Questionou qual o valor atribuído pela Câmara 

Municipal de Aveiro, do orçamento de Estado, para a formação desportiva de jovens sem fins 

lucrativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do 

Executivo da Junta de Freguesia: --------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente do Executivo da Junta de Freguesia de Cacia, Nelson Santos referiu que iria 

responder às questões solicitadas no ponto três da ordem de trabalhos. -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- PONTO DOIS – COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE DO EXECUTIVO SOBRE AS 

ATIVIDADES DA JUNTA DE FREGUESIA NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 ------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do Executivo: --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Executivo, referiu que o segundo trimestre de 2020 é basicamente 

constituído por atividades direcionadas ao período do Covid19. A atividade da Junta de Freguesia 

não parou, e para ajudar os comerciantes e as pequenas empresas da Freguesia avançaram 

com uma série de obras, nomeadamente na requalificação de fontes, como a fonte da Margaria, 

fonte da Póvoa do Paço, fonte do Salgueiral e em fase inicial na requalificação da fonte do 

Campino. Realçou o investimento que a Câmara Municipal de Aveiro está a fazer na Freguesia 

de Cacia, com o inicio da requalificação da rotunda da Vulcano e que outras se seguirão. Realçou 

a instalação de dispensadores de álcool gel nos multibancos da Vila, a aquisição de material de 

proteção para o atendimento presencial na Junta de Freguesia. Durante a época de Covid-19 

fizeram várias iniciativas online na página do facebook. Referiu que a iniciativa do dia Mundial 

da Criança foi um sucesso, com a temática Super Heróis, tiveram uma adesão de cerca de 200 

crianças. Durante a época de Covid-19 a Junta de Freguesia, em acompanhamento com a 

associação de pais e o agrupamento de escolas, distribuí-o os trabalhos de casa a alunos 

carenciados da Freguesia. Realizaram o Vouga Fitness online e conseguiram criar um gabinete 

de psicologia online, com duas psicólogas que fazem um serviço de excelência com cerca de 20 

chamadas por semana. Referiu que houve várias entidades que ofereceram material, como a 

OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. que permitiu oferecer a todos os comerciantes, GNR, 

colaboradores e pessoas dos grupos de risco, máscaras sociais, frascos de gel e viseiras. 

Realçou a manutenção da linha solidária para os grupos de risco no apoio em compras de 

medicamentos, e o lançamento do “Roupeiro Solidário”, que está a correr muito bem. A 

campanha de recolha de alimentos e produtos de higiene, em parceria com os vicentinos e 
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estabelecimentos aderentes, as chamadas “Caixas Solidárias”, onde houve muita procura para 

oferecer bens. Realçou também a iniciativa de recolha de bens alimentares para as áreas de 

audiovisual, um pequeno contributo para as pessoas desta área que se encontram em período 

de necessidades. Informou que a abertura do espaço cidadão não está a correr muito bem pois 

o sistema não esta a funcionar condignamente, as pessoas dirigem-se à Junta de Freguesia, 

uma vez que a loja de cidadão se encontra encerrada, mas o sistema não funciona, referiu já 

terem feito várias reclamações à AMA mas o sistema continua igual. ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE APOIO À ATIVIDADE 

REGULAR DAS NOSSAS ASSOCIAÇÕES ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do Executivo. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Executivo da Junta de Freguesia indicou que a proposta tem uma série 

de valores para as associações de caracter cultural, desportivo e outros, referiu ser uma pequena 

ajuda que a Junta de Freguesia vai facultar durante este ano, realçou que o somatório destas 

ajudas chega aos 10 mil euros que serão injetados nas associações. Os valores são: para o 

Clube Estrela Azul 1250 euros, para o CENAP 1250 euros, para o Rio novo do Príncipe 750 

euros, para a Casa do Povo 750 euros, para a escola Etnográfica 250 euros, para a coletividade 

500 euros, para a APROCRED 500 euros, para a columbofilia 500 euros, para o IDEC 1750 

euros, para o agrupamento de escuteiros 500 euros e para os vicentinos 1800 euros. Referiu que 

todos os valores apresentados têm como base o regulamento que foi aprovado em Assembleia 

e estão ainda à espera de algumas associações o envio do comprovativo de não dívida da 

segurança social e das finanças para que as verbas sejam transferidas, se não o apresentarem 

os valores não serão transferidos. Em resposta ao Vogal José Oliveira informou que é a 

segunda vez que é feito os protocolos com as associações, foram feitos protocolos que tentam 

colmatar lacunas identificadas que rondaram os 40 mil euros, desde mudança de telhados, 

requalificação de balneários, colocação de pavê no Clube Estrela Azul, compra de barcos entre 

outros. Informou que a APROCRED está incluída no valor deste ano, pois apresentou os 

documentos necessários, e que até então não estava incluída. Informou que os valores 

facultados pela Câmara Municipal são públicos e que há um forte investimento aos clubes que 

se candidatam aos protocolos, pelo seu conhecimento há associações que recebem uma verba 

elevada tanto para requalificação de espaços como para a formação a nível cultural e desportivo. 

Deu o exemplo do Rio Novo do Príncipe que anda a requalificar a futura casa sede com essas 

verbas atribuídas, assim como o CENAP e Estrela Azul que andam a fazer requalificações. O 

IDEC e CPC as verbas atribuídas são mais referentes a formação de atletas. Informou que 

durante a época de Covid-19 a Câmara Municipal de Aveiro antecipou os protocolos do próximo 

anos para ajudar os clubes, e vê uma maior abertura por parte do Presidente da Câmara 

Municipal de Aveiro para reforçar as verbas deste ano e o próximo para que as associações não 
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sejam mais prejudicadas com esta pandemia. ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberto o período de inscrições para 

o momento de intervenção dos Vogais não se verificado nenhuma inscrição. -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia submeteu à votação o ponto três, apreciação 

e votação dos protocolos de apoio à atividade regular das nossas associações, tendo sido 

aprovado por unanimidade com 12 (doze) votos a favor (7 ACA, 4 PS e 1 BE). -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Vogal João Francisco. -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Vogal João Francisco (PS) leu a seguinte comunicação: “Ao senhor Presidente de 

Assembleia, às secretárias da Assembleia e aos Vogais do Partido do Bloco de Esquerda, da 

Coligação Aliança por Aveiro e do Partido Socialista e ao Executivo da Junta de Freguesia de 

Cacia. Desde as últimas eleições autarcas de 2017 desempenho as funções de que me foram 

confiadas pelos eleitores de Cacia como vogal do Partido Socialista nesta Assembleia. Estes 

foram 3 anos de trabalho, aprendizagem, debate de ideias e aproximação às gentes desta terra. 

A responsabilidade do eleito para com os seus eleitores é uma realidade que encarei com 

seriedade tentando sempre dar o meu melhor em prol da freguesia. Porque partilhamos 

diferenças políticas edeológicas, a oposição de ideias e de opções foi uma realidade difícil de 

escapar, no entanto, olhando para trás é nesta diferença e heterogeneidade que a democracia 

toma sentido e que podemos construir uma Freguesia melhor. Acredito que a diferença é o motor 

das ideias e o respeito pela diferença é o motor da mudança. Não posso deixar de referir que 

esta divergência não é, na maioria das vezes, bem recebida por quem tem poder de decisão na 

Freguesia de Cacia. Enquanto não se encarar a critica construtiva como motor do nosso próprio 

crescimento estamos a perpetuar uma Freguesia à estagnação e ao retrocesso. A capacidade 

de resistir ao populismo das nossas decisões, por muito agradáveis que sejam ao comum 

cidadão da Vila, deve ser trocada pelo bem maior de dar melhores condições de vida às pessoas. 

Vivemos na Vila mais bonita da cidade de Aveiro com uma diversidade cultural assinalável e com 

condições naturais invejáveis, no entanto, não escapamos do problema ambiental onde as 

organizações privadas pela sua ânsia desmedida de lucro muito contribuem para a sua 

degradação. Compete ao decisor público colocar-se do lado das pessoas e não do lado dos 

empresários, as festas e momentos lúdicos são importantes em qualquer Freguesia, mas não 

podem ser centrais na sua governação. Uma escapadinha de férias é ótimo e ajuda-nos bastante, 

mas melhor é ter casa para morar, enquanto não existir esta visão de fundo sobre a melhoria da 

qualidade de vida efetiva dos cidadãos de Cacia, as obras estruturais vão continuar paradas, as 

empresas que aqui moram vão continuar a ignorar a sua responsabilidade social e estagnamos 

na criação de uma Vila mais apetecível para todos. Assim, serve a presente comunicação, para 

informar a Assembleia de Freguesia de Cacia que a partir de Agosto de 2020, por motivos 

pessoais e profissionais, deixarei de ser residente na Vila de Cacia. Deste modo, se outrora fui 
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crítico de quem exercia funções governativas não vivendo na Freguesia ou Concelho, seria 

hipócrita eu continuar a exercer as minhas funções não vivendo nesta Freguesia e Concelho. 

Serei assim, substituído por outros eleitos da lista, que com toda a certeza terão o mesmo, ou 

maior, compromisso. Agradeço a todos que mais de perto trabalharam comigo durante estes 3 

anos, nomeadamente aos camaradas e amigos do Partido Socialista que tanto me ensinaram. 

Continuarei atento e participante de tudo o que por aqui se passa, até porque, as minhas raízes 

são e serão sempre parte desta terra. Mantenho a minha disponibilidade para qualquer 

contribuição, seja ela social, política, económica ou académica, agradecendo a todos a 

aprendizagem, compreensão, paciência e acima de tudo agradeço-vos pela diferença. Despeço-

me com amizade esperando que não volte tudo ao normal mas sim ao melhor de todos. 

Obrigado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia referiu ser uma pena o Vogal João Francisco 

deixar a Assembleia e que será sempre bem recebido e deseja-lhe boa sorte. -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do Executivo. --

----- O Presidente do Executivo da Junta de Freguesia desejou boa sorte ao Vogal João 

Francisco e à Susana, embora estejam, politicamente, em posições diferentes considera o João 

Francisco uma excelente pessoa. ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ata resumida foi lida e o Presidente da Assembleia submeteu à votação o referido 

documento, tendo sido Aprovado por unanimidade com treze (12) votos a favor (7 ACA, 4 

PS e 1 BE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a 

sessão ordinária do mês de Junho , quando eram nove horas e vinte e oito minutos do dia vinte 

de Junho de dois mil e vinte, da qual se lavrou a presente ata que irá ser assinada por todos os 

membros desta Assembleia, presentes.---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa__________________________________________________________  

O 1º Secretário________________________________________________________________ 

O 2º Secretário________________________________________________________________ 

Os Vogais      _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________ 


