
 

 1

 
ACTA N.º 24 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE DEZEMBRO DE 2003 

 
Aos três dias do mês de Dezembro 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. 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) 
Sr. Deputadao Joaquim António Gonçalves C. Leitão (PPD-PSD) – 1 dia ..... (Doc. 4) 
Sr. Deputadao Emídio Pinto (PPD-PSD) – 1 dia ............................................. (Doc. 5) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) - 1 dia ……………….………….… (Doc. 6) 
 
Ausência: 
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………….. (Doc. 7) 
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia …...... (Doc. 8) 
 
Substituições: 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) 
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. Presidente da Assembleia informou que ate à chegada do Sr. Presidente do 
Executivo o mesmo será substituido pelo Secretário do Executivo, Sr. José Costa. 
 
 
 
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 refere-se ao pedido de pintura do gradeamento junto à Escola EB 1 da 
Quinta dos Castelos, o segundo sobre o abandono dos terrenos da Quinta dos 
Castelos, por fim no terceiro ponto alertou para o lixo existente noLargo do Moutinho. 
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 9). 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício informou que a Junta de Freguesia 
nada tem a ver com o espaço existente na Quinta dos Castelos; em relação ao 
material existente no Largo do Montinho informou que irá solicitar à Câmara 
Municipal de Gaia a sua remoção. 
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Entretanto o Sr. Presidente do Executivo tomou o seu lugar na Assembleia de 
Freguesia. 
 
Sr. Presidente do Executivo lembrou o Sr. Ricardo Vitaliano que as grades junto da 
EB1 da Quinta dos Castelos é um problema que este Executivo tem tentado por 
diversas vezes solucionar, mas que a pintura dos ferros acaba sempre por sair. 
 
Sr. Fernando Peixoto lembrou que há algum tempo alertou o Executivo sobre a 
construção dos passeios da Rua Cândido dos Reis, que atentam contra a segurança 
das pessoas que por ali passam. 
 
Sr. Presidente do Executivo informou que ainda hoje esteve no local e verificou o 
que acabou de dizer e a informação que tem é que tal é devido à colocação de 
passadeiras, mas irá junto do Eng. Encarregado da obra solicitar a resolução do 
problema. 
 
Sr. Presidente da Assembleia alertou para o facto das rampas em cubos de granito 
não serem visiveis, o que pode originar alguns acidentes. 
 
 
 
1.2 Expediente da Assembleia  
Foi lida a Correspondência Recebida, Expedida e a Relação das Representações da 
Assembleia de Freguesia (Doc. 10). 
 
 
 
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) solicitou ao Sr. Presidente do Executivo para que 
seja divulgada a abertura da Delegação da Junta de Freguesia nas Devesas. 
Lamentou as declarações do Sr. Presidente do Executivo na reunião anteriorsobre a 
modalidade de Marcha, lembrando que esta é uma modalidade olímpica e todos os 
seus praticantes merecem respeito. 
De seguida apresentou uma Moção intutulada “Dia Internacional do Cidadão 
portador de deficiência” (Doc. 11). 
Informou que será discutido em Assembleia Municipal a Classificação de Imóvel de 
Interesse Municipal das Caves Brumester; acha interessante que estas 
classificações comecem a acontecer e que não devem ficar só por estas Caves, mas 
sim por todos os imóveis de interesse da Freguesia. 
Também informou que interpelou o Executivo camarário sobre as obras na sede da 
Tuna Musical de Santa Marinha, tendo obtido a resposta que será incluída uma 
verba no Orçamento de 2004 uma verba construção da sede. 
Finalizou falando sobre a Recomendação apresentada na última Assembleia sobre a 
casa da Rua António Granja, onde sugeria que a mesma fosse disponibilizada para 
casos de carácter social, como por exemplo num caso de violência doméstica.  
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) apresentou um Requerimento sobre quem 
é o substituto legal do Sr. Presidente do Executivo (Doc. 12), de seguida falou sobre 
o mercado levante existente na Serra do Pilar afirmando que quando o mesmo 
termina o local fica com muito lixo , para além da falta de estacionamento no local. 
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Disse ainda que a Assembleia deveria pronunciar-se sobre o Plano de Promenor da 
Calçada da Serra.  
Questionou o Executivo se o Parque de Estacionamento que irá nascer na Rua 
Gomes Fernandes e Rua Cândido dos Reis contemplará os moradores daquele local 
a exemplo do que aconteceu no Parque explorado pela Junta de Freguesia em 
Serpa Pinto. 
  
Sr. Presidente da Assembleia esclareceu o Sr. deputado Alberto Vasconcelos que 
compete ao Presidente do Executivo indicar quem o substitui nas suas ausências. 
De seguida entregou a todos os Deputados uma cópia do Jornal “A Voz de Gaia” 
onde consta uma noticia sobre o piso da Praça Sousa Caldas (Doc. 13). 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) falou sobre a Serra do Pilar no que diz 
respeito ao estacionamento e sobre o mercado do levante que ali existe. 
De seguida leu um documento intitulado “Política Cultural em Santa Marinha” (Doc. 
14) e finalizou agradecendo ao executivo a oferta de um exemplar do livro “Os 
Patronos de Coimbrões”. 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) deu os parabéns ao Sr. Presidente do Executivo 
pelo restauro dos painéis de azulejos existentes no exterior da Capela do Cemitério 
de Santa Marinha, bem como pela edição do livro “OS Patronos de Coimbrões”. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) sobre o documento apresentado pelo 
deputado Abílio Leite referiu que a Junta de Freguesia deverá ter uma atitude não 
titular da cultura em Santa Marinha, mas sim de apoiar e incentivar as Instituições da 
Freguesia. 
Lembrou o Encontro de Escritores de Santa Marinha realizado no mandato anterior 
que serviu para dar a conhecer as potencialidades dos nossos artistas. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que a Junta de Freguesia deve 
promover a divulgação cultural das Instituições, mas nunca as substituir. 
 
Sr. Presidente do Executivo começou por responder às intervenções dos Srs. 
Deputados. 
Ao Deputado Carlos Silva disse que não pretendeu ofender ninguem quando se 
referiu à Marcha Atlética, e que na sua opinião se fosse ele que mandasse extinguia 
essa modalidade, uma vez que é uma variante do Atletismo. Em relação às obras na 
Tuna Musical de Santa Marinha é com muita preocupação que este Executivo tem 
seguido esse problema, não só pelo facto de ser uma obra muito complexa, como 
também pelo facto de a Instituição estar a atravessar um momento dificil em termos 
de direcção. Sobre a casa da Rua António Granjo reafirmou que a mesma é para 
alugar, pois a Junta de Freguesia não se deve substituir à Segurança Social.  
Informou que o Executivo tudo tem feito para solucionar o problema existente com o 
piso na Praça Sousa Caldas. 
Ao Deputado Alberto Vasconcelos informou que o executivo está a tentar solucionar 
o problema do mercado; sobre a Calçada da Serra disse que a intervenção da Junta 
de Freguesia terminou quando as pessoas foram realojadas em novas habitações. O 
Parque na Rua Guilherme Gomes Fernandes talvez não venha a ser permitido 
devido ao Plano de Pormenor existente. 
Ao Deputado Santos Pereira agradeceu por ter reparado na reparação dos painéis e 
agradeceu também as palavras do Deputado Abílio Leite. 
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Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) é de opinião que a Junta de Freguesia se 
deve pronunciar sobre as obras realizadas na Freguesia. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) acha que se as obras na Tuna se resolverem, por 
certo aparecerá uma Direcção . 
No que diz respeito à casa da Rua António Granjo continua achar que a melhor 
solução seria o uso da mesma para fins de caracter social, mas o Sr. Presidente do 
Executivo tem direito à sua opinião. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) falou sobre a prática que a Junta de 
Freguesia tem tido na atribuição de subsídios com a elaboração de um protocolo. É 
a favor do apoio às instituições, mas tem que haver uma forte consciência da 
situação que a nível financeiro as Autarquias atravessam e lembra que a maior parte 
dos pequenos Clube da Freguesia funcionam devido aos apoios e que esta Junta de 
Freguesia tem conseguido manter e salvaguardar esses apoios. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção “Dia Internacional do 
Cidadão portador de deficência”, apresenta pela Bancada da CDU, tendo a mesma 
sido Aprovada por Unanimidade dos presentes. 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 

 
 

2.1. Continuação da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 26 de Novembro de 
2003 

 
 
2.1.1. Apreciação e Votação do Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 

de 2004 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) questionou se o documento em discussão 
foi Aprovado por Unanimidade dos sete elementos do Executivo, uma vez que o 
mesmo não está assinado. 
De seguida apresentou um Protesto, sobre o não cumprimento do Direito de 
Oposição sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o Ano de 2004 (Doc. 15). 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) falou sobre o cumprimento do Direito de 
Oposição, frizando a abertura que o Executivo teve para que a oposição tivesse 
oportunidade de contribuir para a elaboração do Plano de Actividades e Orçamento 
para o Ano de 2004 e que deve ser louvada. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que a CDU sabe quem deve apresentar o 
PAO, e se fosse a CDU a apresentar o Plano teria outras ideias sobre como elaborar 
um. 
É de opinião que este Plano tem alguma falta de ideias estratégicas para a 
Freguesia e de concretizações mais concretas. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) refere que cabe ao executivo definir as 
suas estratégias. 
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Sr. Presidente da Assembleia informou que deu entrada na Mesa um Protesto 
apresentado pela Bancada do PS, sobre o não cumprimento do Direito de Oposição 
sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o Ano de 2004. (Doc. 15). 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) disse que nos últimos dois anos o 
Executivo nos tem habituado a um bom desempenho, pelo que assegura um bom 
desempenho nos diversos sectores e dá o seu voto de confiança ao executivo na 
execução do PAO proposto. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) subscreve as palavras do Deputado 
Eduardo Pinto e realça o trabalho realizado pelo Executivo ao longo deste mandato 
no estímulo e colaboração que tem dado às Instituições. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que um PAO será sempre um plano 
de intenções. 
De seguida teceu algumas considerações sobre o Plano, como por exemplo: 
gostaria de ter conhecimento do projecto para as obras no edifício da Junta de 
Freguesia, quais os planos para Ação Social, iluminação do Cemitério, o 
realojamento das famílias novamente em Santa Marinha, Educação e melhor rede 
de transportes para a Freguesia. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse que estavam habituados a que os 
anteriores PAO fossem meras intenções, mas com este executivo isso não acontece 
devido à eficacia de todos os membros do Executico.  
 
Sr. Presidente da Assembleia informou esta Assembleia será interrompida e que a 
mesma terá  o seu reinício no dia 7 de Janeiro de 2004. 
 
 
Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 20 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 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Fransisco Teixeira Marques) 


