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ACTA N.º 22 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE SETEMBRO DE 2003 

 
Aos dezassete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e três reuniu no edifício 
da Junta de Freguesia de Santa Marinha, no seu Salão Nobre, a Assembleia de 
Freguesia de Santa Marinha. Esta sessão teve inicio às 21h 30m e foi presidida pelo 
Sr. José Manuel Valente Pereira Sousa e secretariada pelos Srs. José Manuel Costa 
Pereira e Álvaro da Silva Costa Almeida, respectivamente como 1.º e 2.º 
Secretários. 
 
A Ordem de Trabalhos consta do Edital que foi afixado para o efeito e será anexa à 
Acta (Doc. 1). 
 
Lista de presenças em anexo (Doc. 2). 
 
Suspensões: 
Sr. Deputado Alexandre Valente da Silva (PPD-PSD) – 1 dia ………………. (Doc. 3) 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD-PSD) – 1 dia ……………..…………. (Doc. 4) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) - 1 dia ……………….…………… (Doc. 5) 
 
Ausência: 
Sr. Deputado Mateus Madureira Lemos (PS) – 1 dia …………………………. (Doc. 6) 
Sr. Deputado José Raimundo Moreira Filipe (PS) – 1 dia ………….…………. (Doc. 7) 
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia …….. (Doc. 8) 
 
Substituições: 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Carlos Jorge da Costa Azevedo Silva (CDU) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) 
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) 
 
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 
 
1.1 Intervenção do Público 
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento onde apresentou três pontos. O 
primeiro e segundo ponto referem-se à zona da Simopre, sendo um relativo às 
viaturas abandonadas e o outro sobre o parque infantil que ali existia; por fim o 
terceiro ponto refere-se a uma habitação no Largo do Montinho que devido às obras 
de restauro  está a provocar enormes quantidades de materiais para o lixo. 
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 9). 
 
 
D. Orquídea Louro apela a que todos os Deputados venham das férias com 
vontade de trabalhar mais em prol da Freguesia. 
De seguida informa o Executivo do seguinte: 
- na Rua e na Travessa de Dionísio de Pinho estão viaturas abandonados; 
- mudança de sentido na Rua Marciano Azuaga; 
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- a Fabrica Manu é um perigo para a saúde pública; 
- falta de segurança na Praceta Salvador Caetano, nas instalações da Refer. 
 
Sr. Presidente da Assembleia agradeceu as intervenções do público, lembrando à 
D. Orquídea Louro que os Srs. Deputados são eleitos para esta Assembleia e que 
esta é um órgão deliberativo e não executivo.  
Dentro desta Assembleia os Srs. Deputados têm funções próprias estabelecidas 
pela lei, fora dela têm os direitos e deveres iguais a qualquer cidadão. E o que é 
necessário fazer lá fora não tem propriamente a ver com os trabalhos exercidos 
nesta Assembleia. 
 
Sr. Presidente do Executivo agradeceu as intervenções e referiu que irá solicitar a 
remoção da viaturas abandonadas, bem como o problema do trânsito na Rua 
Marciano Azuaga. 
Em relação à Praceta Salvador Caetano vai sugerir a resolução do problema 
levantado junto à REFER. 
Finalizou referindo que irá pedir à Câmara Municipal de Gaia a limpeza da antiga 
fábrica MANU. 
 
 
 
1.2 Expediente da Assembleia  
Foi lida a Correspondência Recebida, Expedida e a Relação das Representações da 
Assembleia de Freguesia (Doc. 10). 
A destacar na Correspondência Recebida os Requerimentos apresentados pelo 
Grupo Parlamentar da CDU em Assembleia Municipal de Gaia. 
 
 
 
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) solicita que a Assembleia seja 
representada em todos os actos para que é convidada, e informa que os Deputados 
do Partido Socialista estão disponíveis para representar a Assembleia sempre que 
oportuno. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PSD) apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento do 
Sr. Alberto Augusto Gonçalves (Doc. 11).  
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse ser um Voto de pesar por alguém 
que pertenceu a esta Assembleia, e referiu que o Sr. Alberto Gonçalves foi uma 
pessoa que nos habituou a ter uma atitude nesta Assembleia que gostaria de seguir; 
terminou dizendo que teve muito gosto em ter estado com ele nesta Assembleia. 
 
Sr. Deputado Fernando Peixoto (PS) disse estar chocado com a noticia do 
falecimento do Sr. Alberto Gonçalves e também da sua esposa.  
Propõe seja homenageado o Homem leal, o Homem amigo e que seja feito um 
minuto de silencio. 
 
Foi aprovado por Unanimidade o Voto de Pesar, tendo-se seguido um minuto de 
silêncio em memória do Sr. Alberto Gonçalves e da esposa. 



 

 3

 
Sr. Deputado Fernando Peixoto (PS) teceu algumas considerações sobre o Sr. 
Alberto Gonçalves, pessoa que marcou esta Freguesia ao longo de trinta anos. 
De seguida agradeceu ao Sr. Presidente do Executivo e ao mesmo tempo fez uma 
critica aos seus serviços. 
Por imperativos pessoais telefonou ao Sr. Presidente do Executivo solicitando um 
determinado documento, tendo-se esse disponibilizado para enviar esse documento. 
O documento solicitado tardava em chegar, pelo que telefonou para a Junta para 
saber o que se passava, tendo sido informado que tinha sido remetido pelo correio. 
Era falso, porque depois foram procurar o documento e ainda não tinha sido enviado 
para o correio e sugeriu que alguém o trouxesse a sua casa, uma vez que fica na 
mesma Rua da Junta de Freguesia, tendo sido entregue nesse mesmo dia. 
Por isso agradece ao Sr. Presidente pelo facto do documento já estar pronto, mas 
lamenta o facto do documento não ter sido enviado quando disseram que o mesmo 
tinha sido enviado por correio azul. 
O Executivo conhece bem a Rua Cândido dos Reis que esta de momento a ser 
intervencionada, referindo-se aos passeios que não têm condições para pessoas 
com deficiência, solicitando ao Sr. Presidente do Executivo que intervenha junto de 
quem de direito para que este problema seja resolvido. 
De seguida falou de um Requerimento que se encontra sem resposta apresentado 
em 8 de Maio de 2002 sobre se já tinham sido efectuado enterramentos que violem 
o que está disposto na legislação. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PSD) lamenta o facto de ter sido acusado um Membro 
do Executivo, sem referência ao nome. Solicitou o extracto da intervenção do 
Deputado Fernando Peixoto onde acusa um elemento do Executivo de ter tentado 
subornar alguém, para que seja entregue a Advogados para ver se existe 
levantamento de suspeita caluniosa sobre um elemento do Executivo. 
 
Sr. Deputado Fernando Peixoto (PS) referiu que nunca se referiu a suborno. 
 
Sr. Presidente da Assembleia referiu que na intervenção do Sr. Deputado 
Fernando Peixoto, embora tenha por vezes roçado determinados limites, não terá 
sido essa a intenção do Sr. Deputado. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PSD) lamentou a intervenção da D. Orquídea quando 
referiu que os Deputados estão aqui só para ganhar a senha de presença. 
Lembra ao Sr. Presidente da Assembleia que as Comissões estão paradas. 
De seguida falou sobre a equipa de Futsal do Sporting Clube de Coimbrões que 
disputa o Campeonato Nacional da I Divisão nessa categoria e solicita a presença 
de todos nos jogos. 
Finalizou felicitando o Executivo pela excelente página da Junta de Freguesia na 
Internet. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) questionou o Presidente da Assembleia sobre 
que destino vai dar ao dinheiro das senhas de presença para apoio ás vitimas dos 
incêndios. 
Foi com satisfação que a CDU recebeu a resposta ao requerimento apresentado ao 
Executivo. 
Referiu-se também aos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar da 
CDU na Assembleia Municipal de Gaia. 
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Informou sobre uma Assembleia Municipal a realizar no dia 29 de Setembro, com o 
ponto único sobre o  Ano Europeu dos Cidadãos Portadores de Deficiência. 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que em relação às senhas será elaborado 
um texto para que qualquer Deputado que pretenda doar a sua senha assinará este 
texto, posteriormente será entregue o dinheiro numa conta da Caixa Geral de 
Depósitos. 
 
Sr. Deputado Francisco Marques (PSD) informou que os moradores de Monte 
Coimbra e Azenhas querem agradecer ao Sr. Presidente do Executivo pelo facto de 
ter limpo a Rua da Ramada Alta e ter sido colocada iluminação. 
Mais informou que não pretende doar a sua senha para as vitimas dos incêndios. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PSD) reforçou os elogios ao Executivo sobre os 
arranjos na Rua da Ramada Alta. 
Solicitou que na Rua António Granjo seja melhorado o seu piso. 
Finalizou deixando uma palavra de saudade e referencia à pessoa do Zé da Micha. 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que deu entrada uma Requerimento (Doc. 
12) da bancada do PSD para prolongamento do Período de Antes da Ordem do Dia, 
Requerimento esse Aprovado por Unanimidade. 
 
Sr. Presidente do Executivo agradeceu as palavras do Deputado Fernando Duarte 
e disse que tudo fará para que os problemas levantados pelos Senhoeres 
Deputados sejam resolvidos o mais breve possivel. 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 

 
2.1 Leitura e votação das Actas da Assembleia 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação as Actas: 
 

Acta N.º 19 de 25 de Junho de 2003 
Após algumas correcções que de pronto foram efectuadas foi esta Acta Aprovada 
por Maioria, dezassete votos (sete do PSD, dois do CDS-PP, sete do PS e um da 
CDU),  uma Abstenção do Deputado Alberto Vasconcelos do PS e o Deputado Abílio 
Leite do PSD estava ausente da sala. 
 

Acta N.º 20 de 30 de Julho de 2003 
Após algumas correcções que de pronto foram efectuadas foi esta Acta Aprovada 
por Unanimidade. 
 

Acta N.º 21 de 8 de Agosto de 2003 
Após algumas correcções que de pronto foram efectuadas foi esta Acta Aprovada 
por Unanimidade. 
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2.2  Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, conforme alínea 

o) do n.º 1 do art.º 17 do Anexo da Lei n.º 5-A/2002 
 
Sr. Presidente do Executivo apresentou a informação escrita (Doc. 13 a 13 L). 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) questionou o Executivo sobre quais os 
problemas que a Associação de Freguesias Ribeirinhas passa, sobre as casas de 
António Granjo e quais os seus fins. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) congratula-se com as obras de saneamento da 
Rua 28 de Janeiro. 
No trânsito não verificou qualquer referencia ao estacionamento na Beira-rio. 
Referiu a falta de iluminação numa ilha na Rua da Lavoura. 
Ainda não foi explicado qual a extensão da intervenção do Programa Polis para a 
Freguesia de Santa Marinha. 
 
Sr. Deputado Fernando Peixoto (PS) referiu-se ao trânsito na Beira-rio, lamentou o 
facto de não se ter efectuado a passagem de testemunho do anterior mandato para 
o actual, pois assim haveria conhecimento de alguns projectos existentes. Entre 
esses projectos estariam os contactos para a colocação de uma Esquadra da PSP 
na Escola da Régia. 
 
Sr. Deputado Luís Plácido (PS) teceu algumas considerações sobre a Informação 
Escrita do Presidente. 
 
Sr. Presidente do Executivo informou o Deputado Alberto Vasconcelos que a 
Associação de Freguesias Ribeirinhas esá a passar por algumas dificuldades devido 
à falta de motivação de algumas Freguesias; em relação à casa da Rua António 
Granjo a mesma será alugada devido à necessidade de obter receitas. 
Ao Deputado Carlos Silva disse que se vai prosseguir com o saneamento na 
Freguesia; vai verificar a falta de iluminação na Rua da Lavoura; finalizou dizendo 
que não dispõe de mais dados relativos ao Programa Polis do que aqueles que já 
referiu em Assembleia anterior.  
 
 
 
2.3 Protocolo entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha, relativa ao “Sistema de Aquisição das Senhas 
de refeição das Cantinas Escolares” (Doc. 14 a 14C) 

 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) é de opinião que a venda das senhas de refeição 
escolar deveriam continuar nas escolas, pois ao transferir estas competências 
apenas vai originar que algumas crianças não vão ter senhas para a refeição caso 
os pais se esqueçam ou não possam ir comprar as senhas durante o hórário de 
expediente da Junta de Freguesia.  
O que está em causa não é a colaboração, nem os 3%, mas sim o método para 
aquisição das senhas. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) teceu algumas considerações sobre a 
elaboração deste protocolo e sua colocação em prática. 
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Sr. Deputado Fernando Peixoto (PS) disse que as intervenções dos Deputados 
Carlos Silva e Alberto Vasconcelos já disseram quase tudo sobre este assunto. Mas 
foi graças às reuniões públicas organizadas pela CDU e outra pelo PS que 
originaram um comunicado por parte da Câmara Municipal de Gaia onde 
informavam que os preços das refeições seriam mais baixos. 
Também informou que irá votar contra ente Protocolo pelo facto de um aluno do 1.º 
Ciclo pagar mais do que um do 2.º Ciclo.  
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) informou que após as dúvidas 
levantadas na última Sessão tentou inteira-se junto de outras Juntas de Freguesia 
sobre este mesmo Protocolo e verificou que tudo correu bem, sem qualquer 
problema. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse que a Câmara entendeu que esta seria a forma 
mais correcta para esta situação. No próximo ano a compra das senhas será 
efectuada por um cartão. 
Estão a ser estudadas alternativas para que os pais não tenham que se deslocar à 
Junta de Freguesia para adquirirem as senhas; essas soluções serão discutidas com 
os Pais numa reunião marcada para o efeito. 
Sobre os escalões, será enviada para a Junta de Freguesia e para as Escolas uma 
relação com os nomes dos alunos e seu respectivo escalão. 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que deu entrada um Requerimento (Doc. 
15) do Grupo Parlamentar do PPD/PSD para que se passe à votação do Protocolo 
de Cooperação. 
De seguida foi o presente Requerimento colocado à votação obtendo a seguinte 
votação: 
A favor – 9 (nove) votos das Bancadas do PPD/PSD e do CDS-PP; 
Contra – 8 (oito) votos da Bancada do PS; 
Abstenção – 1 (um) vota da Bancada da CDU. 
O Sr. Deputado Alfredo Guimarães do PPD/PSD estava ausente da sala. 
Este requerimento foi Aprovado por Maioria. 
 
De seguida passou-se à votação do Protocolo entre a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Santa Marinha, relativa ao “Sistema de 
Aquisição das Senhas de refeição das Cantinas Escolares”, que obteve o seguinte 
resultado: 
A favor – 9 (nove) votos das Bancadas do PPD/PSD e do CDS-PP; 
Contra – 9 (nove) votos das Bancadas do PS e da CDU; 
O Sr. Deputado Alfredo Guimarães do PPD/PSD estava ausente da sala. 
 
O Protocolo entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia 
de Santa Marinha, relativa ao “Sistema de Aquisição das Senhas de refeição das 
Cantinas Escolares”, foi Aprovado por Maioria com o Voto de Qualidade do 
Presidente da Assembleia. 
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Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 50 minutos, tendo sido elaborada a 
presente Acta que depois de aprovada será assinada por todos os Membros da 
Mesa.  
 
 
 
O Presidente da Assembleia de Freguesia 
 
 
_______________________________________________________________ 
(José Manuel Valente Pereira de Sousa) 
 
 
 
O 1.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia 
 
 
_______________________________________________________________ 
(José Manuel Costa Pereira) 
 
 
 
O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Álvaro da Silva Costa Almeida) 


