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ACTA N.º 42 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2005 

 
3.ª Reunião – 20 de Julho de 2005 

 
Aos vinte 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 terceira reunião da 
Sessão Ordinária de Junho da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha. 
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 será 
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 Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………..... (Doc. 4) 
Sr. Deputado Alberto Amadeu Alves Vasconcelos (PS) – 1 dia …….....…..... (Doc. 5) 
Sra. Deputada Maria Helena da Costa Peixoto (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 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 agradeceu ao Sr. Presidente do Executivo a pintura das 
passadeiras, bem como a nova localização da Feira na Serra do Pilar. 
 
Sr. Francisco Machado lamentou o que se passou há duas Assembleias atrás, pois 
nas Assembleias não se devem fazer comícios. 
Falou sobre um incêndio que houve na Fervença e que após o ocorrido nada mais 
foi feito, ficando uma autêntica lixeira.  
De seguida entregou umas fotos, que se anexam a esta Acta (Doc. 10 / 10 A / 10 B), 
que ilustram o estado em que ficou o local, bem como outros problemas pontuais.  
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Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento contendo três pontos: 1.º - Nova 
lixeira do Apeadeiro de Barão do Corvo; 2.º Passeios em Coimbrões; 3.º Lixeira por 
detrás da sede da Banda 1.º Agosto. 
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 11). 
 
Sr. José Manuel Marques lamentou que o Sr. Santos Pereira tenha referido nesta 
Assembleia o seu nome num discurso que teve em Santiago de Compostela. 
 
Sr. Fernando da Silva Matos disse não ter ainda ouvido nesta Assembleia, falar de 
qualquer assunto relacionado com a Freguesia. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse à D. Orquídea Louro que a Feira de Levante já 
não podia continuar naquele local, e que a única solução possível foi situa-la onde 
está actualmente. 
Ao Sr. Francisco Machado disse que mesmo antes do incêndio na Fervença já tinha 
sido a Junta de Freguesia que interviera junto dos proprietários para evitar que algo 
de mal ali acontecesse. 
Ao Sr. Ricardo Vitaliano disse que devido ao facto das viaturas de limpeza estarem 
avariadas não foi possível a limpeza do lixo durante alguns dias em certos locais; em 
relação aos passeios, a Junta de Freguesia está a arranjá-los aos poucos; e sobre 
os terrenos junto à Banda está a tentar arranjar uma solução para o local. 
 
Durante a resposta do Sr. Presidente do Executivo o Sr. Ricardo Vitaliano interveio e 
depois de mandado calar pelo Sr. Presidente da Assembleia, não o tendo feito, foi 
expulso da sala para o que se verificou um ligeiro intervalo. 
Retomados os trabalhos passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos.  
 
 
1.2 Expediente da Assembleia  
Foi lida a Relação da Correspondência Recebida e Expedida, bem como as 
Representações efectuadas pela Assembleia de Freguesia (Doc. 13). 
 
 
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
Sra. Deputada Alzira Pereira (PS) lamentou que em quatro anos a Junta de 
freguesia nunca atendesse aos seus pedidos efectuados nesta Assembleia; lembrou 
que nos Balneários de Coimbrões na parte das mulheres os esquentadores não 
funcionam. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que na Rua Conselheiro Veloso da Cruz 
existe uma casa abandonada que serve de abrigo a toxicodependentes e também á 
prostituição, solicitando uma intervenção por parte do Executivo. 
Falou também no estacionamento pago 24 horas por dia a moradores na Beira-Rio e 
General Torres, e perguntou se já está solucionado o problema. 
Solicitou uma Certidão da Acta do Executivo onde foi aprovada a Tabela das Taxas 
do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que lhe é impossível ficar indiferente ao que 
se passou nesta Assembleia há pouco, referindo-se á expulsão do Sr. Ricardo 
Vitaliano da Sala. 
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De seguida apresentou uma Declaração sobre o Encontro de Colectividades de 
Santa Marinha (Doc. 14). 
Deu conhecimento à Assembleia da solicitação de um Parecer à Comissão Nacional 
de Eleições sobre as declarações do Sr. Presidente do executivo no Passeio da 
Terceira Idade em Santiago de Compostela, bem como também entregou a resposta 
da referida entidade (Doc. 15 / 15 A / 15 B / 15 C / 15 D e 15 E). 
De seguida falou de um Contrato de Cedência de Espaço no Cais da Beira-Rio entre 
a Junta de Freguesia de Santa Marinha e uma Firma de Eventos (Doc. 16), 
questionando o Sr. Presidente do Executivo acerca da sua veracidade. 
 
Sr. Deputado Fernando Correia (PPD/PSD) solicitou também ao Executivo uma 
Certidão da Acta do Executivo onde foi aprovada a Tabela das Taxas do Centro 
Cultural e recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”. 
Congratula-se com o Encontro de Colectividades, solicitando cópias do parecer da 
Comissão Nacional de eleições, bem como o contrato referido sobre as Festas de 
Santa Marinha. 
 
Sr. Presidente do Assembleia fez um aviso sobre uma Campanha de Recolha nas 
Farmácias de tinteiros e toners usados (Doc. 17).  
 
Sr. Presidente do Executivo disse lamentar a intervenção da Sra. Deputada Alzira 
Freitas. 
Ao Sr. Deputado Raimundo Filipe disse que irá junto dos serviços competentes 
tentar solucionar o caso da casa abandonada. 
Em relação ao estacionamento, a Câmara Municipal de Gaia alterou o pagamento 
aos moradores de acordo com uma directiva camarária, desde que estes declarem a 
sua morada. 
Ao Sr. Deputado Carlos Silva disse lamentar a queixa feita à Comissão Nacional de 
Eleições, mas a resposta dada pelo organismo disse que não violou a lei. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse concordar com as ideias que o Sr. 
Deputado Carlos Silva apresentou sobre as Colectividades. 
Sobre o pedido do parecer à Comissão Nacional de Eleições a resposta ao mesmo 
diz tudo. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) agradeceu as palavras do Deputado Eduardo 
Pinto sobre a sua intervenção em relação às Colectividades. 
Em relação ao pedido do parecer apenas o fez porque é seu entendimento que não 
se deve utilizar estas ocasiões para se ter atitudes eleitoralistas, mais ainda iniciativa 
paga por dinheiros públicos. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse lamentar que a Comissão Nacional de 
Eleições gaste quatro páginas num parecer que nada diz. 
 
Sr. Presidente do Executivo informou que o Contrato estabelecido foi efectuado 
com o consentimento da Douro Cais, responsável pelo espaço, foi ele que tornou 
possível a realização das Festas de Santa Marinha; lamentou o facto de o contrato 
ter sido tornado público.  
 
Sra. Deputada Alzira Freitas (PS) informou que foi ao Passeio da Terceira Idade 
como Guia e representante do Latino Coelho. 
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Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse não ser possível a Junta de Freguesia fazer 
um contrato com um espaço que não é dela, quem devia fazer o contrato seria a 
Douro Cais. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) afirmou que dizer que as Festas de Santa 
Marinha sem esse contrato não se realizavam é pura demagogia. 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) disse não ter medo deste contrato; 
lamenta que nenhum membro desta Assembleia queira fazer parte da Comissão de 
Festas. 
Louvou o Presidente da Junta de Freguesia por ter tido o engenho de conseguir 
alguém que lhe cedesse um espaço para a realização de verbas para as Festas de 
Santa Marinha. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse que entende em parte a intervenção 
do Sr. Deputado Carlos Silva, mas que não vê qualquer ilegalidade. 
 
Sr. Deputado António Coelho (PS) disse que as Colectividades atravessam graves 
dificuldades financeiras. E que não entendeu as palavras do Sr. Deputado Eduardo 
Pinto sobre este assunto. 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 
2.1 Proposta de alteração ao Regulamento do Centro Cultural e Recreativo da 

Beira- Rio “ZÉ DA MICHA” 
Sr. Presidente da Assembleia leu uma Certidão da Acta do Executivo onde consta 
Aprovação da alteração ao Regulamento do Centro Cultural e Recreativo da Beira- 
Rio “ZÉ DA MICHA” (Doc. 18). 
 
Sr. Presidente do Executivo apresentou uma Proposta de alteração ao 
Regulamento do Centro Cultural e Recreativo da Beira- Rio “ZÉ DA MICHA” (Doc. 
19 / 19 A / 19 B e 19 C). 
 
Sr. Carlos Silva (CDU) disse que na primeira proposta de Regulamento a CDU já 
tinha sugerido estas alterações e não entende porque que agora se sugere estas 
alterações. 
No caso de num Torneio organizado por uma Colectividade de Santa Marinha 
comparecer uma Colectividade de fora terá que pagar ou que se tenha que andar a 
pedir o Cartão de Eleitor. 
Este Regulamento continua a ter lacunas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de alteração ao 
Regulamento do Centro Cultural e Recreativo da Beira- Rio “ZÉ DA MICHA”, tendo a 
mesma sido Aprovado por Maioria, com a seguinte votação:  
A Favor – Nove votos do PPD/PSD e do CDS-PP; 
Abstenção – Oito votos do PS e da CDU. 
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2.2 Proposta de alteração à Tabela de Taxas do Centro Cultural e Recreativo 

da Beira- Rio “ZÉ DA MICHA” 
Sr. Presidente do Executivo apresentou uma Proposta de alteração à Tabela de 
Taxas do Centro Cultural e Recreativo da Beira- Rio “ZÉ DA MICHA” (Doc. 20). 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de alteração ao 
Regulamento do Centro Cultural e Recreativo da Beira- Rio “ZÉ DA MICHA”, tendo a 
mesma sido Aprovado por Maioria, com a seguinte votação:  
A Favor – Nove votos do PPD/PSD e do CDS-PP; 
Abstenção – Oito votos do PS e da CDU. 
 
 
2.3 Protocolo da Escola da Régia 
Presidente da Assembleia informou que o Executivo não apresentou nenhum 
Protocolo por falta de viabilidade actual do local pelo que este ponto foi retirado. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) acha que o Executivo deve tentar arranjar uma 
solução para este espaço.  
 
 
2.4 Leitura e Votação das Actas da Assembleia de Freguesia 
Sr. Presidente da Assembleia informou que devido ao facto das Actas não terem 
sido atempadamente distribuídas aos Senhores Deputados, não se procedeu à sua 
votação. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada esta Assembleia, tendo sido 
Aprovada por Unanimidade a Minuta da Acta desta Reunião para que possam ter 
efeitos legais as deliberações sobre os pontos discutidos.  
 
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) 


