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                        ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO  
 

 
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 2 

 
 

Aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, realizou-se no edifício da Freguesia de São Teotónio, e por 

videoconferência, através da aplicação Zoom, nos termos do artigo 3.º, da Lei n.º 1-

A/2020, na redação atual, uma Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia de 

São Teotónio, com a presença de todos os seus membros, a saber: Tânia Maria da Costa 

Guerreiro (presencial) – Presidente da Mesa, Tiago Miguel Dâmaso Albino 

(videoconferência), Cristina Isabel Cortez Emídio Rita Viana (videoconferência), Elisabete 

José Pacheco (videoconferência), Hélder Manuel Nobre Salvador (videoconferência), 

Eliana Filipa António Nobre (videoconferência), Fernando Miguel Henrique (presencial), 

Filipe Miguel Costa Oliveira (videoconferência), Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro 

Montalto (videoconferência). Sendo pontos da ordem de trabalhos os seguintes:------------- 

I - Período de intervenção ao público 

Considerando a atual situação pandémica e a impossibilidade de presença de público 

não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------- 

II - Período da ordem do dia: 

Ponto 1 – Tomada de posição sobre a cerca sanitária imposta à freguesia de São 

Teotónio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abertura da Sessão: 

A senhora Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão às vinte e uma horas e 

quarenta minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra o senhor Presidente da Junta Dário Guerreiro, dando nota de uma 

posição totalmente contraria à decisão da cerca sanitária imposta à freguesia de São 

Teotónio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionou a senhora Presidente Tânia Guerreiro, quais os dados fornecidos, assim bem 

como a sua assiduidade no que respeita ao número de casos positivos de COVID 19 na 

freguesia. A resposta foi dada pelo Presidente da Junta, que explica que não existe uma 

atualização de dados, a informação apresentada é deficitária, esta situação é transversal 

também ao Município.------------------------------------------------------------------------------------------   

A senhora Cristina Viana, deixou nota de se estar assistir a um cansaço extremo por 

parte da população no que respeita às medidas impostas pelo Governo no concelho e 

agora agravadas pela cerca sanitária. -------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Filipe Oliveira, acrescentou que existe uma falha de comunicação junto da 

população, e mais precisamente junto da população migrante no que respeita às medidas 

agora impostas, levando esta situação a incumprimentos. ------------------------------------------ 

O senhor Hélder Salvador, apresentou a sua posição sobre o tema agora debatido, 

considerando a sua base a Pandemia e degradação de saúde pública de muitos 

migrantes a trabalhar e residir na freguesia em condições deploráveis. Esta situação era 

expectável face ao crescimento desordenado e repentino das explorações agrícolas. 

Deverá a Assembleia de Freguesia intervir junto do Governo Central para que tome 

medidas imediatas de forma a limitar a criação de novas explorações agrícolas, assim 

bem como realizar um estudo sério e profundo no que respeita ao desenvolvimento e 

crescimento das referidas explorações.------------------------------------------------------------------- 

O senhor Filipe Oliveira, mostrou igualmente a sua insatisfação com a implementação da 

cerca sanitária, considera que no passado recente aquando do início da pandemia houve 

mais cuidado, nomeadamente com isolamentos de potenciais casos positivos, situação 

que não está a ser comtemplada de momento, o que terá levado a uma propagação do 

vírus.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Hélder Salvador, deixou ainda nota de que a cerca sanitária está a penalizar 

severamente áreas económicas de grande importância para a freguesia, como a hotelaria 

e a restauração. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A senhora Elisabete Pacheco, apresentou a dificuldade que a cerca sanitária traz à 

população, uma vez que existem muitos serviços que não existem dentro da freguesia, 

estando neste momento interdito o seu acesso. --------------------------------------------------------

A senhora Eliana Nobre, acrescentou que será imperativo que sejam disponibilizados os 

números reais de casos positivos de COVID 19 na freguesia e que servem para a tomada 

de decisão da cerca sanitária. ------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Tiago Albino, deixou também o seu desagrado com implementação da cerca 

sanitária, referindo que se trata de uma medida desajustada, uma vez que as bases para 

tal decisão são injustas, nomeadamente o número utilizado como população residente----

a senhora Liliana Montaldo, acrescentou que é necessário um cuidado adicional na 

comunicação e acompanhamento da população migrante, uma vez que esta situação 

poderá levar a uma discriminação social.----------------------------------------------------------------- 

O senhor Fernando Henrique, acrescentou ainda, que existem diferenças culturais entre 

a população residente e a população migrante, sendo necessário um acompanhamento 

social de forma a que essas diferenças não sejam impeditivas de integração.----------------- 

Tendo em conta todas as considerações apresentadas por todos os presentes, foi 

elaborado um documento com a tomada de posição da Assembleia de Freguesia quanto 
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à Cerca Sanitária imposta à freguesia de São Teotónio, o qual se redigiu e aprovou por 

unanimidade e se anexa à presente ata.---------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos do 

disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

nos n.ºs 4 e 6 do artigo 34.º do Código do procedimento Administrativo. ----------------------- 

Encerramento da sessão:  

Não existindo mais assuntos para debater, a senhora Presidente desta Assembleia de 

Freguesia, Tânia Guerreiro deu por encerrada esta sessão quando eram vinte e três 

horas e sete minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos 

membros desta mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

A Presidente, 

______________________________ 

 

                                                                                   

 

 

______________________________                              __________________________                                                                         


