
 

 1

 
ACTA N.º 40 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2005 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e cinco efectuou-se no 
Salão Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a reunião da 
Sessão Ordinária de Junho da 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 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 Fernando Mendes Correia (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) 
Sr. Deputado José Raimundo Moreira Filipe (PS) – 1 dia ……...............…..... (Doc. 6) 
Sra. Deputada Maria Helena da Costa Peixoto (PS) – 1 dia........................... (Doc. 7) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia ……...….......……............ (Doc. 8) 
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia …………............... (Doc. 9) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ……….......…….............. (Doc. 10) 
 
Substituições: 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Eduardo Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado António da Conceição Lopes (PS) 
Sr. Deputado Francisco Silvério Carvalho (PS) 
Sr. Deputado Carlos Jorge da Costa Azevedo Silva (CDU) 
 
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 
1.1. Intervenção do Público 
D. Orquídea Louro felicitou a Junta de Freguesia pela Escola de Pais que está a ter 
lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
Disse que a Alameda da Serra do Pilar continua sem uma única passadeira para 
peões. 
Falou sobre a manifestação realizada na Beira-Rio por ocasião das Marchas de S. 
João, lamentando o sucedido. 
Finalizou dizendo que está preocupada com a situação actual do País. 
 
Sr. José Manuel Marques disse estar cá hoje porque pensava que iria haver uma 
manifestação contra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e também para mostrar 
a sua solidariedade para com o Sr. Presidente do Executivo. 
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Sr. Fernando Amaral disse que foi preciso este Executivo tomar posse para fazer 
algo pelo Lugar do Marco. 
 
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento com três pontos que se anexa a 
esta Acta (Doc. 11), a saber: 
1.º - Tira de canteiro da parede exterior do Cemitério de Santa Marinha; 
2.º - Piso junto à paragem da carreira n.º 51 em mau estado de conservação em 
Coimbrões; 
3.º - Quinta dos Castelos. 
 
Sr. Carlos Prada Gomes agradeceu a disponibilidade mostrada pelo Sr. Presidente 
do Executivo ao serviço da Freguesia de Santa Marinha. 
 
Sr. Jorge Almeida elogiou o excelente trabalho demonstrado ao longo deste 
mandato do Sr. Presidente do Executivo à frente dos destinos de Santa Marinha. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que deu entrada na Mesa um Requerimento 
solicitando a transcrição na integra da intervenção do Sr. José Manuel Marques 
(Doc. 12).  
 
Sr. Presidente do Executivo disse à D. Orquídea que a Junta de Freguesia aderiu 
ao Projecto das Escolas de Pais e que esta terá mais cinco sessões, convidando os 
presentes para assistirem a estas sessões. 
Sobre as passadeiras, disse que em breve serão pintadas. 
No que diz respeito á manifestação, nada teve a ver com a Junta de Freguesia, 
lamentando a mesma. 
Agradeceu a todos os intervenientes as declarações de solidariedade demonstrada 
hoje nesta Assembleia de Freguesia. 
Ao Sr. Ricardo Vitaliano disse que o empreiteiro da obra vai retirar as ervas 
existentes na parede; sobre o piso, vai o mesmo dentro em breve ser reparado e em 
relação à Quinta dos Castelos, vai aí nascer um Centro de Lazer.  
 
  
1.2. Expediente da Assembleia 
Foi lida a Correspondência Recebida e Expedida, bem como as Representações 
(Doc. 12). 
 
 
1.3. Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22.º do Regimento 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) disse que o ajardinamento junto ao 
Mosteiro da Serra do Pilar está vergonhoso, e que as pedras de granito nesse local 
estão partidas. 
Solicitou também ao Executivo para interceder junto dos moradores que colocam as 
viaturas no adro da Igreja de Santa Marinha para não o fazerem.  
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) apresentou quatro Votos de Pesar, a saber: 
1.º Voto de Pesar pelo falecimento do General Vasco Gonçalves (Doc. 13), também 
subscrito pelo PS; 
2.º Voto de Pesar pelo falecimento de Álvaro Cunhal (Doc. 14), também subscrito 
pelo PS; 
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3.º Voto de Pesar pelo falecimento do poeta Eugénio de Andrade (Doc. 15), também 
subscrito pelo PS, PPD/PSD e CDS-PP; 
4.º Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Corino de Andrade (Doc. 16), 
também subscrito pelo PS, PPD/PSD e CDS-PP. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse não concordar com o Voto de Pesar por Vasco 
Gonçalves, felizmente já morreu e que não fará mais mal do que fez ao País. 
No que diz respeito a Álvaro Cunhal quando se diz que foi um lutador pela da 
liberdade, o que ele pretendia era substituir uma ditadura por outra e que felizmente 
foi um vencido e que felizmente hoje podemos saudar a sua morte. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que a estas quatro individualidades 
se juntou hoje Emídio Guerreiro. 
No que diz respeito a Vasco Gonçalves disse que foi um homem de convicções e 
que foi o travão de algumas coisas piores para Portugal. 
Sobre Álvaro Cunhal basta apenas a homenagem prestada no seu funeral 
demonstrada pelo povo, pois esteve sempre do lado dos mais fracos e mais pobres. 
Sem Álvaro Cunhal este País não teria sido o que é hoje, devido às suas convicções 
e honestidade. 
E que subrescreve os restantes Votos de Pesar apresentados.  
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) agradeceu ao Deputado Alberto Vasconcelos em 
nome da CDU a homenagem ao Camarada Álvaro Cunhal. 
Disse que a morte nos deve obrigar a algum tipo de dignidade, pois nunca se deve 
saudar a morte a ninguém, por muito mal que qualquer pessoa lhe possa fazer. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que não seria contra o Voto de Pesar se o 
mesmo fosse redigido noutros termos. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) disse que devido ao vínculo político 
que os dois Votos de Pesar apresentam na sua elaboração não poderá estar de 
acordo com eles. 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) disse ir votar favoravelmente os Votos 
de Pesar pelos falecimentos do poeta Eugénio de Andrade e do Professor Corino de 
Andrade. 
Em relação às outras duas disse que a morte não branqueia o passado das pessoas 
e que as pessoas são o que são mortas, ou vivas. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse colaborar com as palavras do 
Deputado Fernando Duarte e que a CDU está a fazer politica com o falecimento 
destas duas pessoas. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse não é verdade que a CDU esteja a fazer 
politica com a apresentação destes dois Votos de Pesar e que houve cuidado com a 
elaboração dos textos para não ferir ninguém, lembrando que os mesmos textos 
foram aprovados pela Assembleia Municipal de Gaia com o apoio de todos os 
Grupos Parlamentares.  
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Sr. Deputado Costa Almeida (PPD/PSD) disse que com estes quatros votos de 
Pesar a Assembleia está a discutir os mesmos há mais de meia hora em vez de 
tratar de assuntos da Freguesia. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à Votação os Votos de Pesar, tendo os 
mesmos obtidos os seguintes resultados: 
1.º Voto de Pesar pelo falecimento do General Vasco Gonçalves (Doc. 13) foi 
Rejeitado por Maioria com dez votos contra do PPD/PSD e do CDS-PP e nove votos 
a favor do PS e CDU; 
2.º Voto de Pesar pelo falecimento de Álvaro Cunhal (Doc. 14) foi Rejeitado por 
Maioria com dez votos contra do PPD/PSD e do CDS-PP e nove votos a favor do PS 
e CDU; 
3.º Voto de Pesar pelo falecimento do poeta Eugénio de Andrade (Doc. 15) foi 
Aprovado por Unanimidade; 
4.º Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Corino de Andrade (Doc. 16) foi 
Aprovado por Unanimidade. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) apresentou uma Declaração sobre a notícia da 
apresentação da recandidatura do Sr. Presidente da Junta de Freguesia num 
passeio da Terceira Idade (Doc. 17). 
 
Sr. Presidente da Assembleia questionou em que termos e enquadramento esta 
declaração de recandidatura foi proferida. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que esta recandidatura foi divulgada pela 
imprensa e por pessoas que ali estiveram presentes. 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) referiu-se ao Passeio da Terceira Idade, em que 
o lado positivo vai para a organização e a negativa pelo facto do serviço anti 
higiénico, pela obsessão do executivo escolher terras espanholas em detrimento das 
portuguesas e pelas intervenções quer do Sr. Presidente do Executivo quer do Sr. 
Presidente do Sporting Clube Candalense. 
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) apresentou quatro Votos de Louvor ao Clube 
Desportivo do Candal pelos títulos de Campeão Regional de Seniores e Iniciados, e 
em Juvenis vencedor da Prova Extra. E outro à Secção de Ténis de Mesa do Clube 
Desportivo do Marco. 
Falou sobre a necessidade de um furo para a água no Complexo desportivo do 
Clube Desportivo do Candal. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que como ainda não estamos em 
período eleitoral as pessoas podem dizer mais ou menos o que entender e que o Sr. 
Presidente do Executivo não pediu qualquer voto a ninguém. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte falou do excelente trabalho desenvolvido em 
termos desportivos pelo Sporting Clube de Coimbrões nas suas diversas 
modalidades, bem com oelo Clube Desportivo do Torrão em Seniores e Iniciados, 
apesar dos resultados não terem sido tão grandiosos como os do Clube Desportivo 
do Candal. 
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Sr. Deputado António Coelho (PS) falou sobre as classificações das diversas 
modalidades do Sporting Clube de Coimbrões. 
De seguida alertou que na Rua das Matas junto à Escola existem quatro ou cinco 
buracos de saneamento abertos. 
 
Sra. Deputada Alzira Freitas (PS) alertou para o facto de junto à Escola Teixeira 
Lopes existir bastante mato. 
Só hoje teve conhecimento da Escola de Pais e solicita que fosse informada sobre 
as datas das novas sessões. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse que irá solicitar aos serviços camarários a 
intervenção nos problemas levantados. 
Ao Deputado Carlos Silva disse que desta vez optou por levar os Presidentes das 
Colectividades que colaboraram nas inscrições e o que disse foi apenas que se iria 
recandidatar. 
Ao Deputado Santos Pereira informou que houve diversas reuniões com os Guias 
para que o Passeio fosse um êxito. 
As Sessões da escola de Pais realizam-se nos dias 4, 8 e 11 de Julho de 2005, 
pelas 21 horas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que pensava que os Grupos Parlamentares 
desta Assembleia tivessem sido convidados para o Passeio da Terceira Idade, o que 
tem sido hábito nas iniciativas da Junta de Freguesia. 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 
2.1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, 

conforme alínea o) do n.º 1 do art.º 17 do Anexo da Lei n.º 5-A/2000 (Doc. 
18 / 18 A / 18 B / 18 C e 18 D) 

Sr. Deputado Santos Pereira (PS) falou sobre a Associação dos Amigos do Centro 
de Saúde de Barão do Corvo solicitando ao Executivo para que o SASU retornasse 
ao Centro de Saúde durante o fim de semana, pois actualmente é necessário a 
deslocação dos doentes ao Posto de Saúde de Soares dos Reis.  
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que há cerca de três anos alertou para esse 
problema, deixando uma vasta área sem este tipo de apoio, tendo os utentes que se 
deslocar a Mafamude para tais serviços. 
 
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) congratulou-se com a digna representação dos 
nossos Atletas nos Jogos Juvenis de Gaia e pelos Prémios de Fair-Play atribuídos a 
Santa Marinha que dignificaram também todos aqueles que colaboraram nesta 
participação. 
Questionou quais os critérios de atribuição dos computadores às Instituições para 
que outras também se possam candidatar. 
 
Sr. Deputado António Coelho (PS) deu os parabéns pela Festa de Encerramento 
dos Jogos Juvenis de Gaia realizado no Complexo do Clube Desportivo do Candal. 
Questionou se os problemas com os pisos da Rua da Africa e Rua António Granjo já 
estão solucionados. 
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Sr. Presidente da Assembleia felicitou o Sr. Presidente do Executivo pela forma  
como esta Informação está elaborada, aproximando-se do que é pretendido. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse ao Sr. Deputado Santos Pereira que irá reunir 
com a Directora do Centro de Saúde sobre este assunto. 
Ao Sr. Deputado Mateus Lemos agradeceu as palavras e em relação aos 
computadores disse que as Instituições devem efectuar um pedido ao Executivo. 
Ao Deputado António Coelho disse que estas Ruas vão ser reparadas dentro em 
breve. 
 
Sr. Presidente da Assembleia propõe que o ponto 2.5 sobre a Informação do Polis 
e PDM seja no início da próxima Assembleia uma vez que vem o Dr. Jorge Queirós 
de propósito dar estas explicações e após o término deste ponto será retomada a 
Ordem de Trabalhos. 
 
De seguida deu por interrompida esta Sessão, ficando marcada para o próximo dia 6 
de Julho de 2005, pelas 21:30 horas a continuação da Sessão desta Assembleia de 
Freguesia. 
 
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 
 
 
_______________________________________________________________ 
(José Manuel Costa Pereira) 
 
 
 
O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Álvaro da Silva Costa Almeida) 
 


