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ACTA N.º 23 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2003 

 
Aos vinte seis dias do mês de Novembro de dois mil e três realizou-se a 
Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha, 
no seu Salão Nobre. Esta reunião teve inicio às 21h 30m e foi presidida pelo 
Sr. José Manuel Valente Pereira Sousa e secretariada pelos Srs. Álvaro da 
Silva Costa Almeida e Francisco Teixeira Marques, 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 José Manuel Costa Pereira (PPD-PSD) – 1 dia …………. (Doc. 3) 
Sra. Deputada José António Teixeira (CDU) – 1 dia ……………………. (Doc. 4) 
Sr. Deputado Augusto Manuel Soares Miranda (CDS-PP) - 1 dia …..… (Doc. 5) 
 
Ausência: 
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia . (Doc. 6) 
 
Substituições: 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Carlos Jorge da Costa Azevedo Silva (CDU) 
Sr. Deputado Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira, portador 
do Bilhete de Identidade N.º 297880 (CDS/PP) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) 
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 

 
1.1 Intervenção do Público 
Sr. José Manuel Marques, teceu algumas considerações de apoio ao 
Executivo, nomeadamente em relação à abertura da  Delegação da Junta de 
Freguesia. 
De seguida questionou o Executivo sobre o saneamento na Rua Camilo 
Castelo Branco.  
 
Sr. Presidente do Executivo disse que a abertura da Delegação foi uma 
promessa que o Executivo fez e que agora surgiu a oportunidade de 
concretizar essa promessa. 
Mais informou que o saneamento da Rua Camilo Castelo Branco está para 
breve bem como o arranjo dos passeios e da Rua Major Pala. 
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1.2 Expediente da Assembleia 
Foi lida a Correspondência Recebida e Expedida de que se anexa relação 
(Doc. 7). 
Neste ponto foi autorizado o pedido dos funcionários da Junta de Freguesia 
para ouvirem as cassetes da última Assembleia. 
Foi informada a Assembleia das representações efectuadas (doc. 8). 
 
 
 
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) agradeceu o envio da documentação da 
Assembleia, apesar de tal não ser obrigatório, uma vez que não é elemento 
efectivo desta Assembleia. 
Alertou para o facto de a Câmara Municipal de Gaia estar a retirar a 
propaganda política da CDU. 
Informou que a CDU organizou um encontro Autárquico e um debate público 
sobre o Centro Histórico "Por um Centro Histórico com futuro!" (Doc. 9). 
Disse ainda que as Colectividades de Santa Marinha continuam a efectuar o 
pagamento das taxas para utilização dos pavilhões desportivos. 
Finalizou apresentando uma Moção denominada "Dia Internacional contra a 
violência contra as mulheres" (Doc. 10). 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos  (PS) apresentou um Protesto sobre a 
Comissão de Regimento (Doc. 11). 
De seguida falou sobre a Escola Profissional de Gaia, a inauguração do 
Polidesportivo da Quinta da Bela Vista e finalizou questionando se foi solicitado 
à Junta de Freguesia um parecer sobre o projecto da Serra do Pilar. 
 
Sr. Deputado Fernando Peixoto (PS) agradeceu o convite que recebeu para 
a apresentação do Plano de Actividades da Associação de Freguesias 
Ribeirinhas enviado pelo Sr. Presidente do Executivo na qualidade de 
presidente da Assembleia Geral da referida Associação. 
De seguida colocou as seguintes questões ao Sr. Presidente do Executivo: 
- Quais os planos do Centro Cívico de Santa Marinha a ser colocado na Ex. 

Real Companhia Velha? 
- Segundo teve conhecimento a área abrangida pelos Bombeiros Voluntários 

de Coimbrões não é apenas Santa Marinha; e como sabe que vão ter um 
miserável subsídio por parte da Câmara Municipal de Gaia, perguntou o que 
vai a Junta de Freguesia fazer? 

- Qual o ponto de situação das obras do Pavilhão do Coimbrões e do Parque 
de Jogos do Candal? 

- Teve acesso a um livro sobre o Centro Histórico de Santa Marinha, no qual 
constatou haver alguns erros de português e de história. 

- Qual o ponto de situação das casas adquiridas pela Câmara Municipal de 
Gaia situadas na Rua Guilherme Gomes Fernandes? 

- Solicitou informações sobre um concurso público aberto pela Junta de 
Freguesia, sobre a quem se destina, e quais as habilitações e categoria. 

Reconhece que a página na Internet da Junta de Freguesia é atractiva, mas 
existem algumas lacunas que devem ser alteradas. 
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Falou sobre a falta de condições que os alunos da EB 2/3 de Santa Marinha 
têm na disciplina de Educação Física quando chove, uma vez que esta Escola 
não dispõe de um Pavilhão, solicitando para o efeito que a Junta de Freguesia 
e Assembleia de Freguesia efectuem esforços para que seja resolvida esta 
situação. 
Sobre o documento assinado pelos funcionários da Secretaria da Junta de 
Freguesia informou que aquilo que disse foi em relação à D. Vera Lúcia Melo. 
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) alertou para o facto da Travessa 
Fernandes dos Anjos ter sido aberta ao trânsito nos dois sentidos e que as 
tampas do saneamento estão acima do pavimento. 
Falou também de uma casa abandonada há cerca de três anos na Rua Camilo 
Castelo Branco e solicitou a limpeza dos arbustos na Travessa Capitão Ribeiro. 
Perguntou ao Executivo para quando a abertura da Rua Emídio Pinto.  
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) informou que o Partido Socialista tem 
efectuado visitas aos estabelecimentos de ensino públicos e privados de Santa 
Marinha, tendo sido efectuado o levantamento dos problemas existentes. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PSD) apresentou um Requerimento (Doc. 12) 
requerendo o prolongamento do Período de Antes da Ordem do Dia. 
Sobre a carta anónima recebida é de opinião que não se deve dar qualquer 
credibilidade e que está solidário com o Executivo. 
No que diz respeito à Comissão do Regimento assume as culpas, justificando 
que as reuniões não se realizaram pelo facto de não ter sido possível arranjar 
uma data onde todos os elementos da comissão pudessem estar presentes. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou o Requerimento à votação, tendo o 
mesmo sido Aprovado por consenso. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que no que diz respeito à carta 
anónima , não é aceitável receber cartas anónimas, achando lamentável o seu 
teor e que a CDU está solidária com o Executivo. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que o Partido Socialista está 
solidário com o Executivo em relação à carta anónima 
 
Sr. Deputado Fernando Peixoto (PS) em nome pessoal mostrou-se solidário 
com o Executivo e é de opinião que a Assembleia não se deve pronunciar 
sobre este tipo de cartas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia esclareceu que apenas entregou fotocópia da 
referida carta, mas não quer dar qualquer relevância à mesma e é de opinião 
que uma carta anónima vale o que vale. 
 
Sr. Presidente do Executivo respondeu às questões levantadas pelos 
Senhores Deputados: 
- Ao Deputado Carlos Silva (CDU) informou que a gestão dos espaços 

desportivos existente em Gaia pertence à Empresa Municipal GAIA NIMA.  
De seguida informou sobre o programa Polis em Gaia; 

 



 

 4

 
- Ao Deputado Fernando Peixoto (PS) informou que vai averiguar qual o valor 

do subsidio a atribuir aos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. No que diz 
respeito ao livro publicado por esta Junta de Freguesia sobre o Centro 
Histórico de Santa Marinha o mesmo foi elaborado por uma pessoa formada 
nessa área e depois enviado a uma gráfica, sendo normal que exista algum 
erro. Sobre o concurso aberto é para Auxiliar Administrativo; 

- Ao Deputado Arnaldo Moreira (PS) informou que o Executivo efectuará 
todas as diligencias para a resolução dos problemas levantados; 

- Ao Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que o Executivo tudo tem feito 
para o bem estar dos Jovens e solucionar os problemas existentes nos 
estabelecimentos de ensino. 

 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção apresentada pela 
CDU, tendo a mesma sido Aprovada por Unanimidade. 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 

 
2.1 Leitura e votação da Acta da Reunião anterior da Assembleia 
Este ponto será discutido numa próxima Reunião. 
 
 
 
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. Deputado Fernando Peixoto (PS) solicitou ao Presidente do Executivo 
que sejam colocadas as Informações do Presidente na Página da Internet e 
lamenta o facto da informação não ter qualquer linha sobre a realização de 
eventos culturais na Junta de Freguesia. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) agradeceu a informação sobre o Programa 
Polis. 
No que diz respeito à casa da Rua Dr. António Granjo a CDU não está de 
acordo com a proposta de arrendamento e apresenta uma Proposta de 
Recomendação (Doc. 13). 
De seguida apresentou um Requerimento (Doc. 14) sobre a situação 
calamitosa do Centro Comercial da Simopre, casa abandonada na Rua Senhor 
de Matosinhos n.º 27 e sobre o estado em que se encontra o Arco do Prado. 
Questionou sobre como estão as obras no edifício da Tuna Musical de Santa 
Marinha; sobre a situação da casa n.º 39 da Rua das Azenhas e se continuam 
a efectuar a analise às aguas dos Fontanários. 
Finalizou solicitando a colocação de luz na Ilha das Lavouras. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) questionou sobre o número de idosos 
que estão a ser transportados para o Centro de Convívio da Cruz Vermelha e 
quais os seus custos. 
Perguntou ainda para onde é que foram realojadas as pessoas que moravam 
na Ilha da Beleza. 
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Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) questionou o Executivo sobre o que 
vai ser feito das cinco famílias que ainda moram na Ilha da Beleza. 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PSD) disse que esta Informação peca por 
ser humilde, e que temos que elogiar o trabalho efectuado pelo Executivo e seu 
Presidente. 
Nem sempre tudo é bem feito, mas temos que reconhecer que tudo tem sido 
em prol do bem estar da população. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PSD) deu os parabéns ao Executivo pelo 
trabalho relevante que tem efectuado. 
 
Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Executivo que distribua aos 
Senhores Deputados as obras editadas pela Junta de Freguesia, de acordo 
com o pedido do Deputado Fernando Peixoto e cópia do documento sobre o 
Programa Polis. 
Alertou para o facto de existir um grande desconhecimento das competências 
da Delegação da Junta de Freguesia nas Devesas e solicita a sua divulgação. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse que faz questão que a informação do 
Presidente seja apresentada nestes moldes, para que saibam o que se tem 
feito na Freguesia. 
De seguida entregou um documento sobre o Programa Polis em Gaia (Doc. 
15). 
 
Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada esta reunião, ficando 
marcada para o dia 3 de Dezembro de 2003 a continuação desta Sessão. 

 
Foi encerrada a Sessão eram 00 horas e 30 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 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Álvaro da Silva Costa Almeida) 
 
 
O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Francisco Teixeira Marques) 


