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ACTA N.º 41 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2005 

 
2.ª Reunião – 6 de Julho de 2005 

 
Aos seis dias do mês de Julho do ano de dois mil e cinco efectuou-se no Salão 
Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a segunda 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 pelo Álvaro da Silva Costa Almeida, respectivamente 
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 Eduardo Pinto (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 da Costa Peixoto (PS) – 1 dia........................... (Doc. 9) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia ……….......……............ (Doc. 10) 
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia …………............. (Doc. 11) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ……….......…….............. (Doc. 12) 
 
Substituições: 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (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. Ponto Prévio 
1.1. Informação sobre o Programa POLIS e PDM para Santa Marinha, com a 

participação do Ex.mo Sr. Dr. Jorge Queirós 
Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presença e a disponibilidade do Dr. 
Jorge Queirós para prestar informações sobre o Programa POLIS e o Plano Director 
Municipal para Santa Marinha. 
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Sr. Presidente do Executivo saudou todos os presentes e agradeceu ao Dr. Jorge 
Queirós pela disponibilidade para prestar os esclarecimentos sobre o Programa 
POLIS e o Plano Director Municipal para Santa Marinha. 
 
Dr. Jorge Queirós apresentou o Programa POLIS e Plano Director Municipal para a 
Freguesia de Santa Marinha. 
 
A Sra. Arq.ª Helena João Caldeira apresentou em seguida diversas explicações e 
questões técnicas sobre o Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
especial incidência sobre Santa Marinha. 
 
Sr. Presidente da Assembleia agradeceu as explicações dadas pelo Dr. Jorge 
Queirós e pela Sra. Arq.ª Helena João Caldeira, dando de seguida a palavra aos 
Srs. Deputados que pretendessem colocar alguma questão. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) saudou a presença do Dr. Jorge Queirós e da 
Sra. Arq.ª Helena João Caldeira, lembrando que há muito que a CDU tem solicitado 
esta explicação, pois era de todo importante a mesma, para melhor entender quer o 
Programa POLIS, quer o Plano Director Municipal para a Freguesia de Santa 
Marinha. 
De seguida teceu alguns comentários sobre as explicações dadas. 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) agradeceu em nome do grupo 
Parlamentar do PPD/PSD o esclarecimento dado pelo Dr. Jorge Queirós e a Arq.ª 
Helena João Caldeira sobre o Programa POLIS, e sobre o Plano Director Municipal 
para a Freguesia de Santa Marinha. 
 
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) agradeceu os esclarecimentos dados pelo Dr. 
Jorge Queirós e a Arq.ª Helena João Caldeira sobre o Programa POLIS e o Plano 
Director Municipal para a Freguesia de Santa Marinha. 
Falou também sobre quais os projectos para o Lugar de Gaia. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) agradeceu as explicações dadas pelo Dr. 
Jorge Queirós e a Arq.ª Helena João Caldeira sobre o Programa POLIS e o Plano 
Director Municipal para a Freguesia de Santa Marinha. 
De seguida colocou algumas questões sobre este assunto. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) agradeceu as explicadas dadas e disse 
que as intervenções que o antecederam deram a entender que nada se tem feito em 
Vila Nova de Gaia; lembrou porém os avanços no Concelho ao longo destes últimos 
oito anos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia agradeceu os esclarecimentos dados e resumiu as 
intervenções dos Senhores Deputados com a preocupação sobre o Centro Histórico 
e sobre quais os projectos para este local.   
 
Dr. Jorge Queirós disse que a desertificação dos Centros Históricos é motivado por 
diversos factores, em especial a degradação das habitações e para a sua 
reabilitação é necessário muito dinheiro, dinheiro esse que tem de vir do Orçamento 
de Estado. 
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Registou os pontos em comum com o Deputado Carlos Silva e disse que estão 
previstos três Táxis Fluviais para o Douro, que mais de 50 % do POLIS é área verde, 
que para a SOCRENAVAL o estudo que mostra é do seu ponto de vista o melhor, 
mas está aberto a novas sugestões. 
Ao Deputado Alexandre Valente disse que está em estudo a criação um conjunto 
habitacional para a Escarpa da Serra, o Jardim do Morro será preservado e ganhará 
nova vida.  
Sobre as Ruas antigas do Centro Histórico é um problema, mas aos poucos as 
mesmas terão intervenção. 
Ao Deputado Mateus Lemos informou que já solicitou ao novo Director do Programa 
Polis o alargamento do mesmo para incluir uma parte que no seu entender ficou de 
fora, que é o Lugar de Gaia, estando agora a aguardar por uma resposta a esta 
solicitação.  
Ao Deputado Raimundo Filipe disse para comparar Vila Nova de Gaia em 1997 a 
2005 e verificará que o Concelho evoluiu muito desde essa altura, em termos de 
habitação e vias rodoviárias. 
 
Sr. Presidente do Executivo agradeceu as explicações dadas pelo Dr. Jorge 
Queirós e pela Sra. Arq.ª Helena João Caldeira. 
 
Sr. Presidente da Assembleia agradeceu mais uma vez as explicações dadas pelo 
Dr. Jorge Queirós e pala Sra. Arq.ª Helena João Caldeira a esta Assembleia. 
De seguida deu a palavra ao público presente para colocar alguma questão sobre 
este assunto. 
 
D. Orquídea Louro disse que a parte da Rotunda da Alameda da Serra do Pilar é 
um deserto e tem havido bastantes assaltos, e perguntou o que será feito nesse 
local. 
 
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou as seguintes questões: 
1.º - Onde está a despoluição do Rio Douro? 
2.º - Para quando a construção do molhe na Baia de Sampaio? 
3.º - Onde está o tratamento paisagístico da marginal de Santa Marinha? 
4.º - Para quando os Parques de terceira geração para o Concelho? 
 
Sr. José Manuel Marques perguntou se a Rua Camilo Castelo Branco está 
integrada no PDM. 
 
Dr. Jorge Queirós respondendo à D. Orquídea disse que enquanto estas novas 
partes da cidade não ganharem vida própria haverá sempre estes focos de 
insegurança; o que pode ser feito é solicitar às entidades competentes a melhor 
atenção para estes problemas. 
Ao Sr. Ricardo Vitaliano disse que a despoluição do Rio Douro do lado de Gaia já 
está feita faltando o Porto; em relação aos molhes, a Câmara de Gaia tem solicitado 
a sua construção. 
Em relação aos parques, a Câmara Municipal de Gaia vai mais longe e pretende 
parques de quarta geração. 
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Sr. Presidente da Assembleia deu por interrompida esta Sessão, ficando marcada 
para o próximo dia 20 de Julho de 2005, pelas 21:30 horas a continuação da Sessão 
desta Assembleia de Freguesia. 
De seguida convidou todos os presentes para um Porto de Honra oferecido pelo Sr. 
Presidente do Executivo. 
Pelo carácter especial que esta reunião revestiu, não chegou a ser lida a relação da 
Correspondência Recebida e Expedida, que no entanto, se anexa á Acta (Doc. 13). 
 
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) 
 
 
 


