ACTA N.º 35
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004
Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e quatro efectuou-se no
Salão Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a reunião da
Sessão Ordinária de Setembro da Assembleia de Freguesia.
Esta reunião teve inicio às 21 h 30 m 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 consta do Edital que foi afixado para o efeito e que está
anexo à Acta (Doc. 1).
Lista de presenças em anexo (Doc. 2).
Suspensão / Ausência:
Sr. Deputado José Manuel Costa Pereira (PPD/PSD) – 1 dia ….……... (Doc. 3)
Sr. Deputado Fernando Pereira da Silva Duarte (PPD/PSD) – 1 dia …. (Doc. 4)
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD / PSD) – 1 dia ……………….... (Doc. 5)
Sr. Deputado Emídio Pinto (PPD/PSD) – 1 dia ……………………….…. (Doc. 6)
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ………… (Doc. 7)
Sr. Deputado Alberto Amadeu Alves Vasconcelos (PS) – 1 dia …….…. (Doc. 8)
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia.. (Doc. 9)
Sr. Deputado José Raimundo Moreira Filipe (PS) – 1 dia ……….….... (Doc. 10)
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia ………......………. (Doc. 11)
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia ………....... (Doc. 12)
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ……………………. (Doc. 13)
Substituições:
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD / PSD)
Sr. Deputado Inácio Andrade (PPD / PSD)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)
Sr. Deputado Francisco Silvério Carvalho (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
D. Idalina Jesus residente na travessa Cabo Simão n.º 3 expôs um problema
que já apresentou na GAIURB, relacionado com obras ilegais na sua Rua e
entregou cópias dos processos que ficam anexos a esta Acta (Doc. 14 a 14 B /
Doc. 15 a 15 B / Doc. 16 a 16 A).
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento com os seguintes pontos: 1.º
- Pintura de passadeiras para peões; 2.º - Recolha de lixo; 3.º - Formação de
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lixeira a céu aberto entre a Rua Sr. Matosinhos e o Posto Médico de Barão do
Corvo.
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 17 a 17 B).
D. Maria Elisa agradeceu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia a realização
das obras de saneamento na Travessa de Campos, obra que há muito era
solicitada pelos moradores desse local.
D. Orquídea Louro felicitou em nome de vários idosos o Sr. Presidente da
Junta de Freguesia pela realização de mais um Almoço de Natal para a
Terceira Idade.
Lamentou as calúnias na comunicação social contra o Sr. Presidente da Junta
de Freguesia.
Sr. Presidente do Executivo informou a D. Idalina que o seu problema está a
ser tratado e prometeu que irá verificar em que situação está.
Ao Sr. Ricardo Vitaliano informou que a pintura das passadeiras já foi solicitada
à Câmara Municipal de Gaia; em relação à recolha do lixo a Junta de Freguesia
teve conhecimento que houve alterações nos horários da recolha do lixo e que
irá verificar o que se passa.
À D. Elisa disse que foi uma luta que este Executivo travou para conseguir o
saneamento para o local mas congratula-se pelo facto de Santa Marinha já ter
saneamento em cerca de 80% das habitações e agradeceu a humildade que a
Senhora teve em vir a esta Assembleia agradecer o que foi feito.
À D. Orquídea agradeceu as palavras proferidas.

1.2 Expediente da Assembleia
Da Correspondência Recebida e Expedida, o Presidente da Assembleia leu a
Relação, de que se anexa relação (Doc. 18).
Mais informou que esteve em representação desta Assembleia no Almoço da
Terceira Idade realizado pela Junta de Freguesia e que a Assembleia esteve
representada na constituição da Associação dos Amigos do Centro de Saúde
Barão do Corvo.
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) apresentou um Voto de Pesar pelo
falecimento do Irmão do Sr. Francisco Marques, que também entendeu à
restante Família.
Informou que o Partido Socialista recebeu um ofício para uma reunião no dia 6
de Dezembro, pelas 21:30 horas, mas só o recebeu no dia da mesma à noite
impossibilitando de estar alguém nessa reunião, bem como o convite para estar
no Almoço da Terceira Idade foi recebido de véspera à noite.
Lamentou que os convites efectuados ao Partido Socialista sejam sempre
efectuados em cima dos acontecimentos, impossibilitando por vezes a
presença de um elemento nessas iniciativas.
De seguida falou sobre o corte de electricidade no domingo passado na parte
da manhã em algumas zonas do Candal, sugerindo que sempre que isso
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aconteça a população seja avisada, para não acontecer como desta última vez
onde foram apanhadas desprevenidas.
Falou também sobre a recolha do lixo que agora é efectuada de manhã,
originando que as pessoas coloquem o lixo na via publica em qualquer altura
do dia.
Finalizou falando sobre uma notícia do Jornal de Gaia de 5.º feira onde consta
que a Junta de Freguesia instaurou um processo disciplinar à “namorada” do
Sr. Albino Catita; lamenta a expressão usada de “namorada” uma vez que se
trata de uma funcionária da Junta de Freguesia.
Lamentou ainda que tivesse sido oferecido a um funcionário um parque infantil
que se encontrava na antiga Escola das Devesas, não pondo em causa que o
mesmo já estivesse degradado.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) informou que na última Assembleia
Municipal foi aprovada a suspensão da Taxa das Rampas.
Falou sobre a grande taxa de desemprego verificada no concelho de Vila Nova
de Gaia.
De seguida falou sobre o que pode ser feito para resolver a situação dos
Estaleiros Navais da SOCRENAVAL, pois é importante mantê-los em Santa
Marinha devido á sua história e sensibilizou para que todos em conjunto
possam ajudar a resolver o referido problema.
À D. Orquídea lamentou que quando lhe ligou para interceder sobre a D.
Idalina, nessa altura não tenha comentado a entrevista por si dada ao jornal,
pois teria oportunidade de a esclarecer de tudo o que disse nessa entrevista.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) referiu que nas intervenções proferidas
hoje nesta Assembleia houve uma falta de memoria colectiva, pois só após a
chegada do Dr. Luís Filipe Menezes à presidência da Câmara Municipal de
Gaia e do Sr. Joaquim Leite à Junta de Freguesia de Santa Marinha é que
começou a ser feita obra quer no Concelho, quer na Freguesia; é que são
feitas criticas, esquecendo-se os anos de estagnação havidos até lá.
Sobre o parque infantil quem sugeriu que o mesmo fosse deitado fora foi a
GAIANIMA, uma vez que não passava de ferro velho.
Sobre a expressão “namorada do Sr. Albino Catita” devemos é estar
preocupados com a difamação que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia foi
alvo por parte dessa Senhora.
Terminou elogiando o trabalho efectuado pelo Sr. Presidente da Junta de
Freguesia na resolução dos problemas da Ilha da Beleza.
Sr. Presidente da Assembleia questionou o Sr. Deputado Abílio Leite em que
ponto se encontra o processo Disciplinar à funcionária da Junta de Freguesia.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que o processo está a decorrer de
acordo com os trâmites legais.
Sr. Presidente da Assembleia alertou que é pouco correcto fazer comentários
sobre um processo que está a decorrer, pois até prova em contrário qualquer
pessoa é considerada inocente até à conclusão do processo.
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) agradeceu a presença do público
nesta Assembleia e salientou que se as Assembleias tivessem sempre a
3

presença dos habitantes da Freguesia seria possível resolver alguns dos
problemas existentes.
Lamentou também o teor da entrevista dada pelo deputado Carlos Silva, pois
não parece dele aquele tipo de afirmações.
Sr. Presidente do Executivo respondeu aos intervenientes.
Ao Sr. Deputado Arnaldo Moreira informou que os convites são efectuados ao
líder da bancada por telefone e de seguida enviados para o correio, se a
informação não chega aos elementos já não é da sua responsabilidade.
Em relação ao lixo já disse que vai averiguar o que se passa e tentar solucionar
o problema.
Sobre o parque infantil foi da inteira responsabilidade da GAIANIMA a recolha
dos lixos existentes na antiga Escola das Devesas; na altura um funcionário
solicitou autorização para levar o parque infantil para sua casa uma vez que o
mesmo iria para o lixo.
Ao Deputado Carlos Silva disse que também está preocupado com o
desemprego em Gaia, sendo de opinião que deveria haver mais Escolas
Comerciais para os jovens.
Sobre os estaleiros da SOCRENAVAL acha que é um dos locais de referência
da freguesia e que tudo irá fazer para que não seja retirado de Santa Marinha.
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 (Doc. 19)
Sr. Presidente do Executivo apresentou o documento em apreciação neste
ponto.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) congratulou-se com a criação da
Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo e sugeriu a
criação de um Conselho Geral para que estejam mais pessoas envolvidas
nesse projecto, sendo também de opinião que o Presidente da Assembleia
Geral deveria ser de Santa Marinha, uma vez que o Centro está situado na
Freguesia e a sua acção é maioritariamente situada na Freguesia.
Questionou o Presidente da Junta de Freguesia sobre que apoio está a ser
dado à Sociedade Columbófila de Mafamude e à de Coimbrões.
É de opinião que o Campo de Futebol do Quartel da Serra do Pilar deveria ser
utilizado pelo Clube Desportivo Torrão e pelo Águias Sport de Gaia.
Congratulou-se com o apoio médico nos Jogos juvenis de Gaia, pois acha
fundamental que os jovens sejam acompanhados.
Falou sobre o estado do Jardim do Candal e perguntou qual é o projecto das
obras do edifício da Junta de Freguesia?
Finalizou questionando sobre quem está a proceder ao processo disciplinar e
em que fase se encontra.
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) sugeriu que fosse atribuído um nome de
Rua em Coimbrões ao Pintor Guilherme Camarrinha.
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Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) solicitou esclarecimentos sobre
quais os apoios monetários á Sociedade Columbófila de Coimbrões.
Falou sobre a dificuldade que os Clube têm com os seus Atletas devido ás
despesas com o apoio médico.
Sr. Deputado António Coelho (PS) alertou para o facto do muro da Igreja de
Coimbrões estar ruir e solicitou a intervenção da Junta de Freguesia.
Sr. Presidente do Executivo informou que durante uma visita que será
efectuada pela Freguesia será apresentado o Programa da GAIURB para a
Freguesia de Santa Marinha e que registou a ideia da criação do Conselho
Geral da Associação dos Amigos do Centro Saúde de Barão do Corvo.
Informou que a Sociedade Columbófila de Coimbrões tem recebido todo o
apoio quando o solicita, bem como a comparticipação financeira assinada no
protocolo.
Sobre a utilização do Campo de Futebol do Quartel da Serra do Pilar informou
que está a ser tratado este problema, mas que não está fácil de resolução e
que o apoio médico é dado pelo Dr. Ogando.
Sobre o Jardim do Candal está para breve a cobertura do Palco, bem como a
requalificação do Jardim.
Em relação aos processos, existem três, sendo um processo disciplinar à
funcionária Filomena Amorim e dois processos crimes aos Senhores Albino
Catita e Filipe Bastos.
Sr. Presidente da Assembleia deu por suspensa este ponto e em virtude das
horas deu por encerrada esta Sessão, sendo a mesma reiniciada no próximo
dia 5 de Janeiro de 2005.
Finalizou desejando a todos um Bom Natal e Boas entradas no Ano de 2005.
Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 05 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)
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