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ACTA N.º 32 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2004 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e quatro realizou-se uma 
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha, no edifício da 
Junta 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 pelo Sr. Álvaro da Silva Costa Almeida, como 1.º Secretário. 
 
A Ordem de Trabalhos que consta do Edital e que foi afixado para o efeito será 
anexa à Acta (Doc. 1). 
 
Lista de presenças em anexo (Doc. 2). 
 
Suspensão / Ausência: 
Sr. Deputado José Manuel Costa Almeida (PPD/PSD) – 1 dia ………... (Doc. 3) 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD / PSD) – 1 dia ……………….... (Doc. 4) 
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ………… (Doc. 5) 
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia. (Doc. 6) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia ………........………. (Doc. 7) 
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia …………....... (Doc. 8) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ………………. ……. (Doc. 9) 
 
Substituições: 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD / PSD) 
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado Francisco Silvério Carvalho (PS) 
Sr. Deputado Fernando de Jesus Castro (PS) 
Sr. Deputado António José da Conceição Lopes (PS) 
Sr. Deputado Carlos Jorge Azevedo da Silva (CDU) 
 
 

Ordem de Trabalhos 
 

1. Período de Antes da Ordem do Dia 
 

1.1 Intervenção do Público 
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento com os seguintes pontos: 1.º 
- Localização de espécies arboricas da Freguesia de Santa Marinha; 2.º - 
Centro Social de Coimbrões; 3.º - Rua das Lavouras. 
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 10 a 10B). 
 
 
D. Orquídea Louro falou sobre a pobreza na Serra do Pilar, referindo-se a um 
caso de uma senhora que se alimenta de alimentos dos caixotes e também ao 
caso das construções ilegais na Serra do Pilar. 
Sr. Presidente do Executivo respondeu a todos os intervenientes que o 
Executivo tudo fará para resolver os problemas expostos. 
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1.2 Expediente da Assembleia 
Foi lida a Correspondência Recebida e Expedida de que se anexa relação 
(Doc. 11). 
 
  
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPS/PSD) referiu-se ao facto de verificar na 
correspondência recebida um convite para a inauguração do Pavilhão 
Municipal do Coimbrões. 
Finalizou falando sobre a importância desta inauguração, bem como o 
contributo da Câmara Municipal de Gaia na criação de infraestruturas 
desportivas no Concelho.  
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) entregou uma lembrança oferecida pelo 
Clube Desportivo do Candal, numa Sessão Solene em que esteve em 
representação da Assembleia de Freguesia. 
Agradeceu também o envio da documentação para esta Assembleia, bem 
como os convites enviados pelo Executivo. 
Saudou os 80 anos da Tuna Musical de Santa Marinha. 
Falou sobre o fecho de mais uma empresa no nosso Concelho, para abrir 
noutro país. 
Falou sobre a segurança do apeadeiro de Coimbrões, sugerindo a colocação 
de sinalização. 
Questionou o Executivo sobre qual o destino a dar à Escola da Régia, uma vez 
que o projecto inicial não se concretizou. 
Abordou também o Projecto de Pormenor do Programa Polis. 
Apresentou uma Moção “Antigo Complexo Fabril Cerâmico das Devesas” (Doc. 
12). 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à discussão a Moção apresentada pela 
CDU, sugerindo a alteração do seguinte texto: 
Em vez de “… como Monumento Nacional” alterar para “… de acordo com os 
estudos e os pareceres das entidades competente”. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse concordar com a alteração proposta. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção apresentada com a 
as alterações já referidas, tendo a mesma sido Aprovada por Unanimidade. 
 
Sr. Deputados Carlos Silva (CDU) entregou um Requerimento ao Executivo 
(Doc. 14).  
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) falou sobre alguns problemas existentes na 
zona de Coimbrões e da inauguração do Pavilhão Municipal do Coimbrões. 
Sobre este último assunto lamentou a pouca lotação do pavilhão. 
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) falou sobre os ecopontos queimados e 
solicitou ao Sr. Presidente do Executivo a sua nova colocação. 
Alertou para o facto de ao fundo da Avenida dos Aliados existir um grande 
buraco mesmo na estrada e sobre uma sarjeta na Rua Machado dos Santos. 
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Falou também da Rua António Granjo, que agora é a única alternativa para os 
moradores do Candal se deslocarem de automóvel para a Beira-rio e que 
necessita de ser alcatroada. 
Lembrou que as obras no edifício da Tuna Musical de Santa Marinha estão 
paradas há cerca de dois anos, o que tem criado algumas dificuldades à 
Colectividade, por isso, solicita ao Sr. Presidente do executivo que interceda 
junto da Câmara Municipal de Gaia para a sua resolução. 
 
Sr. Presidente da Assembleia lembrou que a maioria das tampas do 
saneamento estão desalinhadas com o resto do estrada, causando alguns 
estragos na viaturas que ali circulam. 
De seguida leu um Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do 
PPD/PSD (Doc. 13) para o Prolongamento do Período de Antes da Ordem do 
Dia, o qual foi Aprovado por consenso da Assembleia. 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPS/PSD) disse verificar que devido à 
dedicação das pessoas aos animais, colocando restos de comida na rua, 
originam que as ruas fique sujas. Sugere se possível que o Executivo faça uma 
campanha de sensibilização junto das pessoas para não colocarem restos de 
comida na via pública, devido à higiene pública.  
Questionou o Sr. Presidente do executivo se está prevista alguma intervenção 
na Rua da Fervença, junto ao local onde houve um incêndio. 
O Bairro João Félix foi o primeiro bairro de Gaia e nunca houve o cuidado de o 
requalificar. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPS/PSD) respondeu ao Deputado Santos 
Pereira dizendo que este projecto obedeceu a regras de apoios comunitários. 
Referiu que o pavilhão está adaptado para todas as modalidades, excepto para 
o Hóquei em Patins. 
Alerta para o facto de existirem poucos contentores para o lixo na Freguesia, 
originando que o lixo seja colocado na via pública. 
Aproveitou para solicitar a colocação de mais ecopontos na Freguesia. 
 
Sr. Presidente do Executivo começou por responder ao Deputado Eduardo 
Pinto dizendo que o Pavilhão de Coimbrões é um projecto que começou numa 
Direcção por si presidida e que é uma mais valia para o Clube. 
Ao Deputado Carlos Silva informou que o projecto para a Escola da Régia não 
era viável, também porque o registo da referida Escola ainda não estava 
publicado no Diário da República. 
Informou a Assembleia que o projecto para a cave existente no edifício da 
Junta de Freguesia já está concluído. 
Ao Deputado Santos Pereira disse que o Executivo está a fazer tudo o que está 
ao seu alcance para resolver os problemas na Freguesia. 
Ao Deputado Arnaldo Moreira disse que irá amanhã solicitar a colocação dos 
ecopontos destruídos, que a Rua António Granjo está aguardar o início das 
obras por parte da Câmara Municipal de Gaia e por fim que as obras da Tuna 
Musical de Santa Marinha temo seu início para breve. 
Ao Deputado Alexandre Valente disse que o Executivo vai sensibilizar as 
pessoas com a colocação de editais. 
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Ao Deputado Fernando Duarte informou que a Junta de Freguesia está atenta 
sempre que não é efectuado o levantamento do lixo e sempre que isso 
acontece entra em contacto com os serviços para o efectuarem. 
Sobre o apeadeiro de Coimbrões disse que houve uma reunião com a REFER 
para se resolver o problema da segurança. 
 
 

2. Período da Ordem do Dia 
 

2.1 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/2000 

Sr. Presidente do Executivo apresentou o documento em apreciação neste 
ponto. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) deu nota que desconhecia o número de 
visitantes ao site da Junta de Freguesia, e que se congratula com o referido 
número. 
Falou sobre o PDM, sobre as construções previstas para a zona da VL8, e 
sobre o Convento Corpus Christi. 
Está satisfeito com a aprovação do projecto para o edifício da Junta da 
Freguesia e do registo da Escola da Régia. 
Questionou se o Executivo tem conhecimento se alguma Colectividade aderiu 
ao Programa Escolhas, sugerindo que o executivo informe as Colectividades 
destes programas e que as apoie nas sua candidaturas. 
Falou sobre o saneamento na Rua Domingos de Matos e sobre a circulação do 
trânsito na Beira-rio. 
Finalizou solicitando o parecer dos Arqueólogos Portugueses sobre a Heráldica 
da Freguesia. 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que devido ainda haver mais 
intervenções por parte dos Senhores Deputados neste ponto, interrompeu esta 
Sessão e os Senhores Deputados serão informados da data da continuação 
desta Assembleia.  
 
 
Foi encerrada esta Reunião 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) 


