
 

 1

 
ACTA N.º 27 

 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004 

 
2.ª Reunião - 10 de Março de 2004 

 
Aos dez dias do mês de Março do ano de dois mil e quatro 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 que consta do Edital e que foi afixado para o efeito será 
anexo à Acta (Doc. 1). 
 
Lista de presenças em anexo (Doc. 2). 
 
Suspensões: 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (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) 
Sr. Deputado Carlos Jorge Costa Azevedo Silva (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: 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD) 
Sra. Deputada Maria Adélia Francês Rodrigues Areste (CDU) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) 
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS) 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que o Sr. José Costa, Secretário do 
Executivo será o Presidente em exercício devido à ausência do Sr. Joaquim Leite, 
Presidente da Junta de Freguesia.  
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 
 
1.1 Intervenção do Público 
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento onde apresentou os seguintes 
pontos: Lixeira a céu aberto na Rua das Matas, sítio do ringue para actividades 
desportivas na Rua Serpa Pinto e Higiene Pública. 
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 9). 
 
D. Orquídea Louro leu um documento intitulado "Ainda em busca dos Mupis 
perdidos!..." (Doc. 10 e 10 A). 
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Sr. Presidente do Executivo em Exercício respondeu ao Sr. Ricardo Vitaliano que 
a Junta de Freguesia irá verificar o que se passa na Rua das Matas e encaminhar 
para o pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Gaia; no que diz respeito ao 
ringue para a pratica desportiva em Serpa Pinto não será possível a sua 
concretização, pelo facto de o mesmo vir a ser um Parque de estacionamento e que 
está em estudo a colocação desse parque desportivo no Convento Corpus Christi. 
Sobre o ultimo ponto apresentado será efectuada uma limpeza no local. 
À D. Orquídea disse que existem facturas em poder do Executivo, em que dos 15 
Mupis mencionados apenas foram detectados 3 e que já foram facultadas essas 
facturas ao Grupo parlamentar do PS. 
  
 
1.2 Expediente da Assembleia  
Foi lida da Correspondência Recebida e Expedida (Doc. 11). 
 
 
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse não ter recebido a Convocatória 
para esta reunião da Assembleia de Freguesia. 
Constatou que na relação da correspondência recebida não verificou qualquer oficio 
a indicar o nome do substituto legal do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. 
Referiu ainda que o Sr. Presidente da Assembleia disse ter entregue ao Grupo 
Parlamentar do PS cópias das facturas, o que não é verdade, o Sr. Presidente do 
Executivo resolveu com o anterior Presidente todo esse processo.  
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que a Convocatória só foi enviada aos 
Deputados que estiveram ausentes na última reunião, uma vez que os restantes 
tinham sido informados da realização desta Assembleia no dia. 
Sobre o substituto legal foi informado que devido à ausência do Sr. Presidente seria 
o Sr. José Costa o seu substituto.  
Afirmou ainda que as facturas foram entregues pessoalmente ao Grupo Parlamentar 
do PS. 
 
Sr. Deputado Alexandre Silva (PPD/PSD) agradeceu em nome da Comissão de 
Fabriqueira de Santa Marinha o arranjo efectuado nos jardins da Igreja Paroquial. 
Lembrou que há anos foram efectuadas escavações no átrio da Igreja de Santa 
Marinha e que finalizadas essas escavações não foi reparado o pavimento e solicita 
ao Executivo para interceder junto da Câmara para a sua reparação. 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) falou sobre a modernização da Linha do Norte 
(troço Ovar / Aveiro).  
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) apresentou um Voto de Louvor à Equipa de 
Juniores do Clube Desportivo do Candal por se manter na I Divisão Nacional de 
Futebol nesse escalão (Doc. 12). 
 
Sr. Deputado Francisco Marques (PPD/PSD) apresentou um Voto de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Eduardo Oliveira, antigo Secretário do Executivo desta Junta de 
Freguesia (Doc. 13). 
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Sr. Deputado Costa Pereira (PPD/PSD) apresentou um Voto de Congratulação 
pelo feito alcançado pelo Futebol Clube do Porto ao eliminar o Manchester United 
(Doc. 14). 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) informou que soube agora que faleceu o 
Sr. Eduardo Oliveira, que foi alguém que pertenceu ao Executivo da Junta de 
Freguesia. 
Quis prestar a honra e homenagem a esse Homem que dignificou e deu um grande 
contributo a esta Autarquia.  
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes propostas: 
- Voto de Louvor à Equipa Juniores do Clube Desportivo do Candal por se manter 

na I Divisão Nacional de Futebol nesse escalão 
Aprovado por Unanimidade dos presentes, ausente o Deputado Joaquim Leitão 
(PPD/PSD). 
 
- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Eduardo Oliveira, antigo Secretário do 

Executivo desta Junta de Freguesia 
Aprovado por Unanimidade dos presentes, ausente o Deputado Joaquim Leitão 
(PPD/PSD). 
 
- Voto de Congratulação pelo feito alcançado pelo Futebol Clube do Porto ao 

eliminar o Manchester United 
Aprovado por Unanimidade dos presentes, ausente o Deputado Joaquim Leitão 
(PPD/PSD). 
 
Sr. Presidente do Executivo em Exercício informou o Deputado Alexandre Silva 
que vai efectuar diligências junto da Câmara Municipal de Gaia para verificar o que 
se passa. 
Ao Deputado Arnaldo Moreira disse que o executivo também se irá associar ao Voto 
de Louvor do Clube Desportivo do Candal.  
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 

 
2.1 Continuação da Ordem do Dia da Sessão extraordinária de 18 de 

Fevereiro de 2004 
 
2.1.1 Proposta de Adesão como Sócios Fundadores da Associação dos 

Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo 
Sr. Presidente do Executivo apresentou a Proposta de Adesão como Sócios 
Fundadores da associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo 
(Doc. 15) e informou que este estatuto foi elaborado pela Jurista da Junta de 
Freguesia de Canidelo. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) realçou o cuidado que a Junta de Freguesia  
Teve em convidar os Grupos Parlamentares da Assembleia de Freguesia para uma 
reunião no Centro de Saúde de Barão do Corvo para se tratar do assunto em 
discussão, onde foram abordadas questões sobre os estatutos. 
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Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) informou que foi contactado pelo Sr. 
Presidente do Executivo para participar numa reunião no Centro de Saúde de Barão 
do Corvo que acabou por não se realizar e na nova data programada não foi 
possível estar devido ao facto de estar ausente do País. 
Tentou ainda contactar com os elementos do Grupo Parlamentar do PS mas 
também não foi possível a presença de qualquer elemento. 
Afirmou que o PS está sempre disponível para iniciativas e protocolos que vão ao 
encontro do bem-estar dos habitantes de Santa Marinha. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que na reunião havida no Centro de 
Saúde de Barão do Corvo foram colocadas todas as dúvidas existentes, bem como a 
correcção de alguns pontos. 
 
Sra. Deputada Maria Adélia Aresta (CDU) leu um documento sobre a criação da 
Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo (Doc. 16). 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) manifestou o agrado pela intervenção 
da Deputada Maria Adélia Aresta, o que demonstra o interesse que a CDU coloca 
nas questões sociais, ao invés do PS que cria sempre problemas onde eles não 
existem. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que quando uma Junta de 
Freguesia coloca duas casas para arrendar, que inicio eram destinadas a famílias 
carenciadas, não demonstra interesse em questões sociais. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) mostrou alguma preocupação no facto de 
algumas competências que eram do Governo, serem agora efectuadas por Ligas de 
Amigos, como esta, devido à falta de competência do Estado na prestação de 
serviços de saúde.  
 
- Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de Adesão como 

Sócios Fundadores da Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do 
Corvo, tendo a mesma sido Aprovado por Unanimidade dos presentes, ausente o 
Deputado Joaquim Leitão (PPD/PSD). 

 
 
2.1.2 Pedido de autorização para Escritura de Justificação Notarial dos 

seguintes imóveis: prédio urbano sito na Rua Cândido dos Reis, 545 
(Junta de Freguesia de Santa Marinha) e prédio urbano sito na Rua 
Alexandre Herculano (Escola Oficial N.º 40 do Candal - Escola da Régia) 

Sr. Presidente do Executivo apresentou dois pedidos de autorização para Escritura 
de Justificação Notarial dos seguintes imóveis: prédio urbano sito na Rua Cândido 
dos Reis, 545 (Junta de Freguesia de Santa Marinha) (Doc. 17) e do prédio urbano 
sito na Rua Alexandre Herculano (Escola Oficial N.º 40 do Candal - Escola da Régia) 
(Doc. 18), informando que estes dois imóveis não estavam registados e para a 
recuperação dos referidos edifícios com apoio a fundos comunitários é necessário a 
legalização dos mesmos em nome da Junta de Freguesia. 
 
Sr. Presidente da Assembleia alertou para o facto de existirem outros edifícios da 
Junta de Freguesia que ainda não estão devidamente legalizados.  
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Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) corrobora as palavras do Sr. Presidente 
da Assembleia, mostrando alguma surpresa por só agora isto estar a ser tratado e 
felicita o Executivo pela preocupação na legalização do património da Junta de 
Freguesia.  
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o pedido de autorização para 
Escrituras de Justificação Notarial dos seguintes imóveis: prédio urbano sito na Rua 
Cândido dos Reis, 545 (Junta de Freguesia de Santa Marinha) e prédio urbano sito 
na Rua Alexandre Herculano (Escola Oficial N.º 40 do Candal - Escola da Régia), 
tendo a mesma sido Aprovada por Unanimidade dos presentes, com a ausência do 
Deputado Joaquim Leitão (PPD/PSD). 
 
 
De seguida o Sr. Presidente da Assembleia apresentou a Minuta desta reunião, que 
depois de lida foi Aprovada por Unanimidade pelos presentes, com a ausência do 
Deputado Joaquim Leitão (PPD/PSD). 
 
 
Foi encerrada esta Reunião eram 23 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 
 
 
_______________________________________________________________ 
(José Manuel Costa Pereira) 
 
 
 
O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Álvaro da Silva Costa Almeida) 


