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ACTA N.º 37 

 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatro efectuou-se no 
Salão Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha uma Sessão 
Extraordinária Assembleia de Freguesia. 
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). 
 
Sr. Presidente da Assembleia leu um ofício (Doc. 2) onde se informa que, por 
motivos de doença, o Sr. Presidente do Executivo, Sr. Joaquim Leite, será 
substituído pelo Sr. José Ferreira da Costa, Secretário do Executivo.  
 
Lista de presenças em anexo (Doc. 3). 
Suspensões e Ausências: 
Sr. Deputado Alexandre Valente da Silva (PPD/PSD) – 1 dia......................... (Doc. 4) 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) – 1 dia ……. ………. ………… (Doc. 5) 
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia........................ (Doc. 6) 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) – 1 dia......................……………..... (Doc. 7) 
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia …...... (Doc. 8) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia …..........……….....…....... (Doc. 9) 
Sr. Deputado João Agostinho Soares (PS) – 1 dia …...........................…..... (Doc. 10) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia …................................... (Doc. 11) 
Substituições:  
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD) 
Sr. Deputado José Costa e Silva (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado António da Conceição Lopes (PS) 
Sr. Deputado Francisco Carvalho (PS) 
Sr. Deputado Carlos Jorge Costa Azevedo Silva (CDU) 
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 
1.1 Intervenção do Público 
Sr. Abílio Guimarães congratulou-se com o facto do executivo ter atribuído o nome 
de “Zé da Micha” ao Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio a funcionar no 
Convento Corpus Christi e espera que esse local venha beneficiar os habitantes da 
Beira-Rio.   
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício respondeu que esse nome não foi por 
acaso, foi indicado pelo Sr. Presidente de Câmara de Gaia, apesar de algumas 
pessoas não concordarem com ele. 
 
 
1.2 Expediente da Assembleia  
Foi lida da Correspondência Recebida e Expedida (Doc. 12). 
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1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do art. 22 do Regimento 
Sr. Deputado Augusto Miranda (CDS-PP) apresentou um Voto de Pesar e 
Solidariedade pelo falecimento da Irmã Lúcia no dia 13 de Fevereiro de 2005 (Doc. 
13). 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Pesar e Solidariedade, 
tendo o mesmo sido Aprovado por Unanimidade. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) felicitou o Partido Socialista pelos 
resultados obtidos nas Eleições Legislativas de 20 de Fevereiro de 2005. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) fez uma análise sobre os resultados das Eleições 
Legislativas, onde a CDU aumentou o número de votos, lamentando que em Santa 
Marinha passaram de terceira força politica para quarta, mas espera que nas 
Eleições Autárquicas sejam a primeira. 
Sugeriu ao Executivo para ponderar em colocar a funcionar a Comissão Eleitoral de 
Santa Marinha, onde se poderá discutir alguns problemas existentes com a 
localização das Secções de Voto para assim se evitar a abstenção e também 
colocar as pessoas a exercerem o seu direito de voto próximo das suas residências 
e se calhar estudar a forma de um novo recenseamento eleitoral. 
Falou também sobre a taxa de estacionamento na Beira-Rio onde os moradores 
pagam 24 horas por dia, sete dias por semana. 
Finalizou questionando o Executivo sobre quais os possíveis locais para a colocação 
da sede do Clube Desportivo do Torrão, pois devido à desertificação do local onde 
estão situados, têm deixado de ter afluência de pessoas à sua sede, assim criando 
diversas dificuldades para o Clube. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento 
do Deputado José Saraiva, em 22 de Fevereiro de 2005 (Doc. 14). 
Agradeceu os votos de felicitação pelos resultados eleitorais do passado dia 20 de 
Fevereiro e que o Partido Socialista vai tentar corresponder às expectativas dos 
portugueses. 
Falou também sobre os resultados obtidos pelo PS em Santa Marinha que 
ultrapassaram os 50% dos votos expressos e que venceram em todas as Secções 
de Voto. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Pesar, tendo o mesmo 
sido Aprovado por Unanimidade. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) fez uma análise aos resultados das Eleições 
Legislativas em Santa Marinha, lembrando que no concelho de Gaia sempre o PS 
obteve bons resultados em Eleições Legislativas e Europeias. 
Nas Eleições Autárquicas a população vota em quem faz obra e está certo que o 
PSD irá vencer essas eleições. 
 
Sr. Deputado Costa e Silva (PPD/PSD) disse que quem originou estas eleições 
antecipadas foi o Presidente da República. 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) disse que no passado dia 20 de Fevereiro os 
Portugueses deram uma lição ao mundo, efectuando umas eleições que foram muito 
participadas e sem conflitos. 
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Disse ainda que o Presidente da República tudo fez para que o PSD governasse, 
pois é de opinião que após a saída de Durão Barroso, e que deveria ter havido 
eleições.    
 
Sr. Presidente da Assembleia disse não concordar com a dissolução da 
Assembleia da República, pois existia uma maioria absoluta estável. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse não haver necessidade desta troca de 
palavras, pois esta discussão não trará qualquer benefício a esta Assembleia. 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) lamenta que as suas declarações tenham sido 
mal interpretados.  
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que agora espera que o PS aplique os 
princípios socialistas, uma vez que têm uma maioria.  
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício informou que algumas Secções de Voto 
não abriram a horas devido a problemas de logística, sendo a Junta de Freguesia 
alheia a tal facto; sobre um novo recenseamento em Santa Marinha tal só será 
possível com autorização do STAPE, mas o Executivo está a estudar todas as 
soluções possíveis para que as pessoas não tenham que se deslocar muito para 
exercer o seu direito de voto. 
Em relação ao Clube Desportivo do Torrão o Executivo está à espera que o 
Presidente da Câmara desbloqueie um local. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que a Comissão Recenseadora tem outras 
funções que não passam apenas para receberem o recenseamento. 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 

 
2.1 Deliberação sobre Protocolo de Acordo para cedência de um dos espaços 

do edifício do antigo Instituto Corpus Christi 
Sr. Presidente da Assembleia leu uma Certidão enviada pelo Executivo onde 
consta a aprovação do Protocolo de Acordo para cedência de um dos espaços do 
edifício do antigo Instituito Corpus Christi em Reunião do Executivo (Doc. 15). 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício apresentou o Protocolo de Acordo para 
cedência de um dos espaços do edifício do antigo Instituto Corpus Christi (Doc. 16) 
e informou da necessidade da aprovação do documento, pois o espaço será 
inaugurado no próximo domingo.  
O Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio é um espaço desportivo e cultural onde 
vai funcionar uma sala de Ténis de Mesa, salas para jogos de mesa, uma pista de 
malha, um ringue, zona de lazer e um Posto de Enfermagem a título experimental. 
Este espaço foi cedido por um período de quatro anos. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) questionou se o espaço já está equipado 
com os materiais necessários para a prática do desporto. 
Entende que a Junta de Freguesia deve elaborar um regulamento para 
funcionamento e cedência dos espaços a utilizar para a prática do desporto. 
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Finalizou alertando que este tipo de protocolo deve ser discutido com mais tempo, 
para que no caso de se pretender efectuar alguma alteração ainda seja possível, 
lembrando o caso das cláusulas de rescisão. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que com tudo o que seja criar espaços ou 
delegar competências à Junta de Freguesia a CDU está sempre de acordo, desde 
que sejam salvaguardados os meios e condições para a Junta de Freguesia. 
Falou também sobre a cláusula de rescisão e também na cláusula quinta onde pela 
primeira vez se fala em ambas as partes na revisão do protocolo. 
 
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) questionou como será a gestão do Centro 
Cultural, se vai ter estatutos ou se será a Junta de Freguesia a explorar o local. 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício disse que o Centro Cultural e 
Recreativo é apenas o nome, não será outra colectividade e a gestão será da Junta 
de Freguesia. 
O Executivo está a estudar um regulamento para o espaço e o local está equipado 
quer para área desportiva, quer para área de lazer. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) é de opinião que o nome atribuído não foi 
a melhor opção e lembra dos requisitos necessários que um espaço destes tem que 
ter para a sua utilização. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) congratula-se com o protocolo hoje 
apresentado e é de opinião que o espaço irá contribuir para uma melhor ocupação 
das gentes da Beira-Rio, pois aí terão um local para desporto e cultura. 
Falou sobre a cedência da sala para o Ténis de Mesa do Clube Desportivo do 
Marco, que também poderá estar abertos à população. 
Finalizou dizendo que este Protocolo foi bem elaborado por ambas as partes e que 
vai beneficiar a população da Beira-Rio. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que é necessário que estes protocolos sejam 
discutidos com mais tempo. 
E perguntou ao Executivo quem será o responsável por tudo aquilo que se lá passar. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) questionou sobre qual o motivo da urgência da 
discussão deste Protocolo, pois se a Assembleia quiser alterá-lo irá inviabilizar a 
abertura no próximo domingo. 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício respondeu dizendo que a urgência é a 
inauguração no domingo e que a data foi avançada pelo Presidente da Câmara. 
O espaço será destinado às Colectividades Federadas da Freguesia e também para 
os Jogos Juvenis de Gaia. 
Quanto ao regulamento, está a ser elaborado. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que o que tem verificado hoje nesta 
Assembleia é uma diferença entre aqueles que querem fazer e os que nada querem 
fazer. 
A Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Freguesia arranjaram um espaço para a 
Beira-Rio e sua população e está em estudo o regulamento desse mesmo espaço.  
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Sr. Presidente da Assembleia disse que todos os Deputados têm mostrado 
preocupação para com o funcionamento do espaço, o que é bastante útil. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse ser de opinião que o Executivo podia ter 
marcado uma reunião com os líderes das bancadas para que este assunto fosse 
discutido e assim hoje o documento seria com mais facilidade discutido. 
Espera que na elaboração do regulamento de funcionando do Centro Cultural o 
Executivo tenha em conta algumas das questões hoje levantadas nesta Assembleia. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse não ter visto ninguém nesta 
Assembleia contra o protocolo, o que se passou aqui hoje foi apenas intervenções 
dos Deputados para ajudarem o Executivo a que o Centro Cultural tenha um bom 
funcionamento. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) disse que as negociações feitas pelo 
Executivo sempre tiveram em conta todos os interesses da Freguesia e que este 
Protocolo justifica a sua aprovação e que o Executivo deve ter em conta o que foi 
dito quando criar o regulamento. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que o PS levantou as questões devido à 
falta de informação que teve em todo este processo. 
É de opinião que o Executivo fez um bom trabalho na aquisição de um espaço para 
a Freguesia, mas agiu mal na falta de informação sobre a negociação da cedência 
do espaço. 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício disse que o que  se tem estado a 
discutir é o regulamento de funcionamento e não o Protocolo e informou que o 
Executivo vai solicitar ajuda de todas as forças politicas para a elaboração do 
Regulamento para o Centro Cultural. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o “Protocolo de Acordo para 
cedência de um dos espaços do edifício do antigo Instituto Corpus Christi”, tendo o 
mesmo sido Aprovado por Unanimidade (Doc. 17). 
 
 
 
2.2 Deliberação sobre o Protocolo de Delegação de Competências para 2005 

entre a Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Freguesia 
Sr. Presidente da Assembleia leu uma Certidão enviada pelo Executivo onde 
consta a aprovação do Protocolo de Delegação de Competências para 2005 entre a 
Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Freguesia. 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício apresentou o Protocolo de Delegação 
de Competências para 2005 entre a Câmara Municipal de Gaia e a Junta de 
Freguesia (Doc. 18) e disse que este Protocolo é igual ao documento aprovado no 
ano anterior em que são atribuídas as seguintes competências: 
 

a) Execução de pequenas obras de conservação e reparação, designadamente, 
de calcetamentos em ruas e passeios e estradas municipais; 

b) Gestão, limpeza e manutenção de jardins e espaços ajardinados; 
c) Execução de pequenas obras para manutenção e reparação de escolas; 
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d) Obras por administração directa desde que previamente autorizadas pela 
Câmara.  

 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) questionou se as verbas atribuídas são 
suficientes para estas transferências. 
  
Sr. Presidente do Executivo em exercício disse que as verbas atribuídas pela 
Câmara Municipal de Gaia vão chegar, pois o Executivo tem tido o cuidado na 
execução das obras para que não ultrapassem as verbas. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) falou da cláusula quinta que é repetida da terceira 
sobre apoio técnico e meios a conceder pelo Município e da cláusula sexta sobre a 
duração do Protocolo. 
Finalizou dizendo que no Orçamento as receitas atribuídas para as Escolas eram de 
15.000 € e que no Protocolo existe uma redução. 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício informou que o apoio técnico será dado 
por especialistas em determinadas áreas. 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) alertou para as artérias de Coimbrões que 
podem ser contempladas neste Protocolo. 

 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Protocolo de Delegação de 
Competências para 2005 entre a Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Freguesia, 
tendo o mesmo sido Aprovado por Unanimidade. 
De seguida foi lida e colocada à votação a Minuta da Acta para que as deliberações 
hoje Aprovadas entrem de imediato em vigor, tendo a mesma sido Aprovada por 
Unanimidade. 
 
Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 10 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) 


