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Aos vinte quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e catorze, pelas 
vinte e uma horas, reuniram na Junta de Freguesia da Quinta do Conde, em 
Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
Ponto Um: Apreciação do relatório de Atividades do período de 01 de Junho 
a 31 de Agosto de 2014. 
Ponto Dois: Análise e votação da revogação e celebração de novos contratos 
interadministrativos de delegação de competências entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia da Quinta do Conde. 
Ponto Três: Análise e votação da 1ª. Alteração ao acordo de execução 
celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde. 
Ponto Quatro: Análise retificação e aprovação do regimento da Assembleia 
de Freguesia. 
Ponto Cinco: Informações. 
Estavam presentes nesta sessão João Carlos do Carmo Valente (Presidente 
da Mesa da Assembleia da Coligação Democrática Unitária CDU), Carlos 
Alberto Pólvora dos Anjos Cruz (Primeiro Secretário da Coligação 
Democrática Unitária CDU), Susana Maria Grácio Freire de Oliveira (Segundo 
Secretário da Coligação Democrática Unitária CDU), José da Costa Ferreira 
Braga, Afonso Manuel Carmo Rocha Esteves, Leonor Duarte Coelho 
Fortunato, Vitor Nuno de Oliveira Gonçalves de Jesus, Sílvia Raquel Santos 
Taveira Lameirinha e João Manuel Varela Laranjeira (Bancada da Coligação 
Democrática Unitária CDU), Genoveva das Dores Serrano Baião da 
Purificação, Júlio Manuel Duque Pimenta, Paula Lopes de Almeida Costa, 
José António Cerqueira dos Santos, Paulo Alexandre Mestre Bandarra e 
Nelson dos Santos Bento (Bancada do Partido Socialista PS), Sérgio Nuno 
de Jesus Ribeiro (Bancada do Partido Social Democrata PPD/PSD), Pedro 
Alexandre Cabrita Tavares Bernardino (Bancada do Centro Democrático 
Social CDS/PP), Maria Feliciana Esteves Mota (Bancada do Bloco de 
Esquerda BE), Hélder Fernando Marques Gaboleiro (Bancada do Movimento 
Sesimbra Unida MSU). 
A Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente Vítor Ribeiro 
Antunes, pela Secretária Elsa Cristina Pereira Lourenço Guerra e pelos 
Vogais Fernando José Mestre Patrício, Ana Cláudia Pereira Lourenço Guerra, 
Teresa de Fátima da Silva Lopes Martinho Lourenço e António Mestre Lopes, 
presenças que se registam com muito agrado. 
Após a confirmação das presenças e identificação dos participantes pela 2ª. 
Secretária Susana Oliveira, o Presidente da Mesa apresentou cumprimentos, 
desejando as maiores felicidades para o desempenho de funções a todos os 
participantes na sessão e listou todos os documentos que foram entregues 
aos membros da Assembleia, por forma a verificar da correção e da entrega  
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dos mesmos, tendo havido um particular cuidado no conjunto dos três 
documentos entregues para o período de antes da ordem do dia.  
De seguida, foi colocada à apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária 
de 27 de Junho de 2014, que foi aprovada por unanimidade .  
A Mesa deu conhecimento aos membros da Assembleia do registo de 
correspondência recebida e, não havendo dúvidas sobre a mesma, 
prosseguiu os trabalhos. 
O Presidente da Mesa passou de imediato, ao Período de Antes da Ordem 
do Dia (PAOD) registando-se a entrada de três documentos na Mesa, os 
quais se encontram anexos a esta Ata, designados por Anexo Um até Anexo 
Três  ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos). Todos os documentos 
foram lidos por Júlio Pimenta, Paulo Bandarra e Genoveva Purificação do 
grupo político do PS. 
O Presidente da Mesa deu a palavra a José Braga do grupo político da CDU 
para fazer uma declaração politica Anexo Quatro . 
O Presidente da Mesa aproveitou para saudar o deputado municipal Lobo da 
Silva e o vereador Sérgio Marcelino pela sua presença. 
Genoveva Purificação do PS pede a palavra para questionar se o que consta 
na folha da correspondência recebida são as atas da Assembleia Municipal, o 
Secretário da Mesa Carlos Pólvora confirma que sim.   
Seguiu-se um intervalo de 5 minutos para reflexão dos documentos 
apresentados, após esse período, o Presidente da Mesa deu continuidade 
aos trabalhos. Procedeu-se, então à apreciação na generalidade, dos 
documentos propostos.  
O Presidente da Mesa informa que conforme solicitado na ultima reunião de 
representantes irá ser criado um novo painel de ronda pelas bancadas, assim 
começou por dar a palavra a Pedro Bernardino do CDS, pronunciando-se em 
relação ao Anexo Um  que gostaria que fosse alterado para em vez se ser um 
documento do PS fosse de todos os Grupos Políticos, quanto ao Anexo Dois  
disse não ter nada a acrescentar e ao Anexo Três  gostaria que o PS se 
referisse no mesmo que a falta de uma Escola Secundária na Quinta do 
Conde se deve à desorganização que foi feita pelo Governo Socialista a 
quando do Parque Escolar, verbalizando que caso o PS alter o documento a 
sua bancada votará a favoravelmente o documento. 
De seguida falou Sérgio Ribeiro da Bancada do PSD que concorda com o 
que disse Pedro Bernardino da bancada CDS e não ter nada a acrescentar. 
O membro Genoveva Purificação do PS, que começa por elogiar a nova 
modalidade de intervenção, que pensa ser uma oportunidade de igualdade 
para todos, lembrando que por lapso o Presidente da Mesa não deu também 
os cumprimentos ao deputado municipal Manuel Barros, dizer ainda que já 
solicitou na conferência de representantes que os documentos do PAOD 
entregues até às 12H00 do dia da Assembleia não fossem só enviados para 
a Mesa da Assembleia, mas também a todas as bancadas, ainda não houve 
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consenso mas é uma sugestão do PS. Em relação aos anexos aceita alterar 
o Anexo Um  e não aceita alterar o Anexo Três.  
Durante a apreciação dos documentos do PAOD, o membro Maria Mota do 
BE informou não ter nada a dizer. 
O Presidente da Mesa aproveita para pedir desculpas ao deputado municipal 
Manuel Barros por não ter mencionado a sua presença. 
Seguidamente o membro Helder Gaboleiro iniciou a sua exposição Concorda 
com os todos os Anexos Um a Três , aproveitando para lembrar aos 
deputados municipais e vereador da Câmara Municipal de Sesimbra 
presentes das dificuldades que existem na Quinta do Conde. 
O Presidente da Mesa aproveita para esclarecer a bancada do PS que 
relativo à troca de documentos entre as bancadas, a Mesa não se opõe à 
troca dos mesmos, ficando ao critério de cada bancada a sua distribuição, 
hoje deram entrada três documentos e como é óbvio ficou ao critério da 
bancada do PS distribuir esses documentos ou não. 
A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU, proferindo 
que em relação à distribuição dos documentos da PAOD, a CDU manterá os 
procedimentos atuais. Relativamente aos documentos e sobre a sugestão do 
CDS para subscrevermos o Anexo Um , naturalmente teriam que ser 
incluídos uma série de considerandos que o membro desta bancada Leonor 
Fortunato irá de seguida referir na sua intervenção. 
De seguida Leonor Fortunato da bancada da CDU leu o Anexo Cinco, e o 
seu conteúdo foi indicado pela banca da CDU como declaração de voto.  
Foi dada novamente a palavra a José Braga da bancada da CDU Quanto ao 
Anexo Dois  e principalmente no seu parágrafo onde refere, “condenamos a 
atitude passiva da Câmara Municipal de Sesimbra”, informou que a CDU ao 
longo dos 30 anos do estado democrático esteve, está e estará na defesa 
dos interesses da população e na resolução dos problemas das mesmas, 
sendo a CDU reconhecida pelas populações e até pela oposição do trabalho, 
competência e honestidade nas autarquias. 
Relembrou a bancada do PS da última Assembleia de Freguesia, onde a 
CDU só não resolve os problemas se não for possível, os mesmos podem ser 
de ordem financeira, meios humanos técnicos ou materiais, nunca um 
problema das populações deixará de ser solucionado não sendo o que se 
subentende da Moção do PS. 
A CDU possui gente séria cumpridora da palavra dada e se tal não acontece 
explica-se às populações o porquê? Aproveitou para recordar que desde o 
Governo Sócrates do PS tem vindo a ser retirado dinheiro á Câmara 
Municipal de Sesimbra exemplificando com a atual governação que já retirou 
mais de 200.000€, logo terão as suas consequências. Continuo advertindo 
para impossibilidade de a Câmara Municipal de Sesimbra contratar pessoal, 
factos acumulados que impedem a realização de obras na Rua Luís de 
Camões, porem em brevemente confia que sejam reunidas as condições 
para a realização das mesmas. 
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Quanto ao Anexo Três  a bancada da CDU mostrou estar de acordo, contudo 
adverte para a destruição 6500 escolas, sendo que 4500 foram durante a 
Governação de Sócrates logo a Saudação deveria ter incluído este e outros 
temas. 
De seguida tomou a palavra o membro Genoveva da Purificação da bancada 
do PS, que passou a elogiar a bancada da CDU, por o tempo de intervalo 
responder á Moção, questionando sem querer deixar qualquer dúvida em 
relação à mesa, continuo questionando como é possível a CDU conseguir ter 
respostas tão elaboradas, conjecturando o conhecimento dos documentos 
apresentados. 
Em relação ao Anexo Um , transmitiu que a Bancada da CDU opugna mais o 
PS que o próprio governo, dizendo ainda que houve uma reunião de Câmara 
onde o Sr. Presidente da Junta esteve presente, tendo possibilidade de ter 
dois médicos de origem cubana no Centro de Saúde na Quinta do Conde e 
só não iriam ser considerados porque a Câmara Municipal de Sesimbra não 
pretende pagar o arrendamento de uma casa, com esta posição ficou em 
causa os cuidados de saúde na Quinta do Conde. 
O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para transmitir que cada 
responsabilidade deve ser dada aos detentores das respectivas 
competências, expondo que não muda a sua opinião, visto que a 
responsabilidade pela colocação de médicos é do Ministério da Saúde, não 
devendo as autarquias competir umas com as outras a fim de verificar qual 
dará mais condições para esses dois médicos. Aproveitou para informar que 
na Assembleia Municipal aproveitará para informar a Sra. Presidente da 
Assembleia Municipal, e Sra. Vereadora do Partido Socialista que a posição 
do Presidente da Junta de Freguesia será a mesma desde sempre, devendo 
quem tem responsabilidades políticas exerce-las com a máxima dignidade e 
respeito. 
A Mesa deu a palavra ao membro Júlio Pimenta afirmando que nunca atentou 
nenhum executivo autárquico expor que fizera mal pelas suas populações, 
devendo no órgão da Assembleia de Freguesia ser defendidos os problemas 
da Junta de Freguesia deixando os assuntos da Câmara Municipal de 
Sesimbra para ela, disse ainda que o Partido Socialista será sempre uma voz 
interventiva quando tiver que ser. 
Tomou a palavra o membro José Braga da bancada da CDU, informando que 
em relação aos documentos entregues por parte das bancadas, os mesmos 
ficam disponíveis a partir do período da tarde do dia da Assembleia de 
Freguesia logo os documentos estão disponíveis e a CDU solicita que lhes 
sejam entregues a partir desse momento, cada força politica também pode 
fazer o mesmo. Transmitiu á bancada do PS que não deverá insinuar que 
existem situações menos claras. Quanto ao assunto dos ataques serem mais 
direccionado para a bancada PS, aconselhou este membro ainda a uma 
maior atenção ao que se tem passado nas Assembleias de Freguesia, pois a 
bancada da CDU ataca todas as politicas que sejam contra a população 
sejam elas de que partido forem. 
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O Presidente da Mesa deu a palavra a Afonso Esteves da bancada da CDU 
que em sua opinião a bancada do PS quis pôr em causa a Mesa da 
Assembleia de Freguesia insinuando que a CDU tinha o privilégio de obter os 
documentos do PAOD, dizer que o a CDU o que faz é solicitar os mesmos e 
fazer o trabalho de casa para os discutir na Assembleia de Freguesia. 
De seguida foi dada a palavra a Pedro Bernardino da bancada do CDS/PP 
afirmando que por vezes o que aqui se está a discutir é empurrar com a 
barriga as responsabilidades para o governo, quando o que está em causa é 
da competência da Câmara Municipal de Sesimbra 
Encerrou-se a discussão dos documentos apresentados ao PAOD, 
efetuando-se a respetiva votação que obteve os seguintes resultados: 
Documento incluído no Anexo Um : Aprovado por unanimidade e com 
declaração de voto da CDU. 
Documento incluído no Anexo Dois : Aprovado por maioria (9 votos contra  
da CDU e 10 votos a favor PS,PSD,CDS,MSU e BE).  
Documento incluído no Anexo Três : Aprovado por maioria (2 abstenções 
PSD,CDS e 17 votos a favor CDU,PS,MSU e BE). 
Desta forma deu-se por encerrado Período de Antes d a Ordem do Dia e 
prosseguiu-se com o período da sessão aberta à inte rvenção dos 
cidadãos.  
Não houve cidadãos inscritos. 
Encerrou-se assim o período destinado à intervenção  dos cidadãos 
passando-se à discussão do Período da Ordem do Dia.  
Passou-se de imediato à discussão do Primeiro ponto  da Ordem de 
Trabalhos, ou seja, Apreciação do relatório de Ativ idades de 01 de 
Junho a 31 de Agosto de 2014.  
Tendo o Presidente da Mesa passado a palavra ao membro Maria Feliciana 
Mota da bancada do BE, questionando se pode fazer as perguntas e ter as 
respostas por cada modulo apresentado no plano de Atividades. 
O Presidente da Mesa diz ter alguma relutância em aceder ao pedido porque 
o mesmo obrigava a um prolongamento exagerado da Assembleia, além do 
mesmo ter sido proposto na reunião de líderes e não ter havido unanimidade. 
Devido à insistência de Maria Mota da bancada do BE, o Presidente da Mesa 
decide propor à Assembleia a votação da proposta apresentada: 
Pergunta, resposta ponto por ponto , tendo a mesma sido rejeitada com 3 
abstenções e 16 votos contra. 
Foi dada continuidade à intervenção de Maria Feliciana Mota da bancada do 
BE sugerindo que o título das atividades realizadas no anfiteatro da Boa Água 
seja em português, solicitou informação quanto ao Pavilhão Multiusos, 
questionou ainda a construção da Pista BMX no parque ecológico da várzea, 
por fim interrogou como ficou resolvida a presença de cavalos na Estrada 
Nacional 10, solicitou ainda de qual o critério da escolha e a quem foram 
atribuídas às condecorações da Junta de Freguesia. 
De seguida tomou a palavra Hélder Gaboleiro da bancada do MSU 
começando pela introdução do Plano de Atividades que se refere á 
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Universidade Sénior, sabendo que existem duas, de qual se fala, 
relativamente ao Espaço Multiusos saber como está o acompanhamento, 
questiona ainda o porquê da deslocação do Presidente da Junta só com a 
representante do BE Maria Feliciana Mota ao Parque da Ribeira, refere ainda 
a sua preocupação com a ligação da rede de transportes da Quinta do Conde 
a todo o Concelho, no conceito da descentralização observa a pouca atenção 
que é dada ao Casal do Sapo e Fontainhas, por ultimo a incoerência da Junta 
de Freguesia atribuir subsídio à paroquia da Quinta do Conde e depois não 
estar representada na procissão.  
O Presidente da Mesa deu a palavra a Vítor Jesus da bancada da CDU, 
expondo que é norma da CDU salientar o que a Junta de Freguesia executou 
bem, destacando desde logo a Feira Festa apoiada pela Junta apoiou com a 
sua qualidade marcando a presença de milhares de pessoas que nos 
visitaram, assim como os Santos Populares e o Festival do Caracol. A Junta 
procedeu ainda à substituição de placas toponímicas substituindo as que 
estavam em mau estado, manteve os parques verdes que são um objetivo 
estratégico da sensibilizando para uma boa utilização desses espaços, 
referiu-se aos parques infantis como sendo um ponto de encontro 
intergeracional que contribui para o encontro das famílias e também para o 
desenvolvimento psicomotor, salientou ainda apesar de se ter realizado em 
Setembro e não estar neste plano de atividades uma etapa do Circuito 
Nacional de Skate, realizada no Skate Parque, para terminar relembrou a 
prioridade que esta Junta tem dado ao ensino, prova disso as reuniões que 
tem tido com os Agrupamentos de Escolas e a luta por uma nova Escola 
Secundária. Lembrou à data da presente Assembleia a faltas de assistentes 
operacionais e professores na Escola da Boa Água. 
De seguida tomou a palavra Genoveva Purificação da bancada do PS 
lamentando o fato do relatório do Plano de Atividades dispor de pontos com 
descrição alongada e outros demasiado sintéticos, questionou se o espaço 
para a “Galeria de Artes” da Escosd´Art é cedido ou alugado, solicitou 
informação das reuniões sobre o espaço Multiusos, interrogou quanto ás 
conclusões, das reuniões sobre o Transito e mobilidade em especial a 
situação das Fontainhas e Casal do Sapo no transporte de alunos para as 
escolas da Quinta do Conde, congratulou a possibilidade da Feira Festa ser 
realizada na segunda semana de Setembro. Perguntou ainda ao Sr. 
Presidente da Junta se no boletim da autarquia pode ser incluído um espaço 
para os eleitos da Assembleia de freguesia, continuou referindo-se quanto 
uma parceria com a Associação Rádio Quinta do Conde no âmbito da 
Universidade Sénior, questionando qual o valor a investir pela Junta de 
Freguesia, terminou informando o Sr. Presidente da Junta que na missa das 
festividades da paróquia teve o seu lugar de destaque já nas procissões não 
à lugar marcado. 
De seguida falou Pedro Bernardino da bancada do CDS/PP que em relação 
ao relatório de atividades no geral não têm nada a dizer, fazendo no entanto 
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um reparo ao estado das casas de banho da Feira Festa e a sua resolução 
no futuro. 
Sérgio Ribeiro da bancada do PSD informou não ter nada a comentar. 
Tomou a palavra Helder Gaboleiro da bancada do MSU questionando o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia sobre o Decreto-Lei 74/2014 de 13/5 sobre 
os Espaços do Cidadão, visto que já se passaram mais de 120 dias da sua 
aprovação e como sabe a Loja do cidadão fazia parte do programa eleitoral 
do MSU, questionando o executivo relativamente a este assunto. 
De seguida foi dada a palavra a José Braga da bancada da CDU , que 
passou a clarificar o assunto da Universidade Sénior, que em cada 
Assembleia de Freguesia é debatida, recapitulou que a universidade referida 
trata-se da  apoiada e promovida pelo executivo da Junta de Freguesia só 
existindo uma nesses moldes, contudo avaliou alguns eleitos como ainda não 
tendo entendido tal explicação. Continuou explicando que poderá haver 
inúmeras universidades sénior privadas, encontrando-se em apreciação o 
relatório de atividades da Junta de Freguesia naturalmente a Universidade 
Sénior que será relatada trata-se da patrocinada pela Junta de Freguesia e 
outras entidades públicas. 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta Vitor Antunes 
que relativamente às questões levantadas, começou por se referir o trabalho 
do Vitor de Jesus da bancada da CDU que foi notável, e feito pela positiva, 
sobretudo a propósito dos parques infantis. Avançou para o assunto relativo 
ao Decreto-Lei 74/2014 dizer que a Junta de Freguesia durante o seu 
mandato contactou todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República e dizer que meia hora depois de a mesma ter saído já o site da 
Junta dava conhecimento do ocorrido. No respeitante ao espaço Multiusos 
insistiu na existência de um programa eleitoral tendo as reuniões o intuito de 
ver a possibilidade de espaços e esboços para a perspectiva dessa 
concretização já que a Quinta do Conde carece de um espaço desse tipo. 
Prosseguiu para a visita de trabalho ao Parque da Ribeira com a eleita do BE 
Maria Feliciana Mota, deveu-se devido a algumas questões colocadas sendo 
preferível verificar no local inventariado algumas situações, aproveitou ainda 
para informar que neste dia esteve no mesmo local com a eleita do PSD 
Teresa Lourenço. No tocante às ligações com Sesimbra verbalizou que a 
Junta de Freguesia foi convidada a participar nas reuniões do Grupo Técnico 
da Área de Intervenção da Terceira Travessia do Tejo, promovidas por um 
conjunto de concelhos onde o concelho de Sesimbra está representado pela 
Junta de Freguesia da Quinta do Conde, logo as interposições para situações 
que antes não eram comentadas como as zonas das Fontainhas, Casal do 
sapo e Courelas da Brava passaram a ser abordadas nas reuniões, no que 
concerne á questão das procissões esclareceu o Sr. Presidente que a Junta 
de Freguesia foi convidada para as comemorações, devendo ocupar o 
mesmo lugar á semelhança de outras procissões do concelho existindo lugar 
específico para as autoridades civis, tendo entendido afastar-se por não ter 
sido indicado esse lugar continuo explicando que para a segunda cerimónia 
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interrompeu as suas férias para vir propositadamente e terminada a missa 
perguntou ao Sr. Pároco Daniel Nascimento qual era o seu lugar na procissão 
tendo o mesmo respondido que era onde “quisesse”, assim não participou na 
mesma, considerando ter havido uma falta de ética entre a paróquia e a Junta 
de Freguesia.  
Transitou para o assunto da iniciativa “Hot Crazy Night” não estar em 
português, visto ser apresentado assim, pois já estava aprovado na Câmara 
Municipal de Sesimbra, a Junta de Freguesia limitou-se a apoiar a iniciativa. 
Quanto à pista de BMX num parque ecológico, será normal a bicicleta-
ecológico, não tendo betão pois as atividades são ecológicas, transitou para a 
matéria dos cavalos na estrada nacional 10, tendo a questão sido já colocada 
às autoridades.  
Transitou para o assunto das condecorações comunicando que as mesmas 
dispõem de um regulamento próprio, com o fim de não banalizar as situações 
pois a vila dispõe de vários campeões nacionais e assim optou o executivo 
por fazer uma saudação com a entrega de um diploma na Festa de 
Aniversário da Freguesia, contínuo transmitindo o Sr. Presidente que 
relativamente ao boletim informativo tenta ser um boletim com rigor ao 
contrario de mandatos anteriores, não dispondo da agenda do Presidente no 
Editorial assim como a foto do Presidente, os documentos trazidos a público 
não envergonham o actual executivo, quanto à parceria com a Rádio Quinta 
do Conde explicou que se trata como em muitas parcerias da Junta de 
Freguesia sem custos, registou ainda a observação sobre as instalações 
sanitárias da Feira Festa, não tendo muitas expetativas pois, aquando da 
Feira Festa dispõem de elevada utilização, quanto à Loja do Cidadão e após 
diligências já efetudas declarou não acrescentarem nem dão grande 
expetativa, com a indicação deste Decreto-Lei a preocupação será a 
degradação dos serviços e a redução de postos de trabalho. 
Tomou a palavra Genoveva Purificação da bancada do PS, que questiona o 
Sr. Presidente da Junta sobre o espaço da Associação Ecosd´Art se é 
cedência ou aluguer. O Presidente da Junta de Freguesia informa que o 
espaço é da Câmara Municipal de Sesimbra, não conhecendo o protocolo. 
Lembra o Presidente da Junta de Freguesia que o mesmo lamentava a 
bancada do PS no último mandato ser muito passiva, agora que levanta 
questões é criticada, presume ter havido um bom relacionamento entre as 
bancadas e dispensando ataques diretos do Presidente da Junta de 
Freguesia, disse ainda compreender perfeitamente que existem duas 
Universidades Sénior e que uma é apoiada pela Junta de Freguesia e outra 
não. 
De seguida foi dada a palavra a Hélder Gaboleiro da bancada do MSU, que 
disse não vir mencionado no Decreto-Lei 74/2014 de 13/5 que o espaço do 
Cidadão tem que ser na sede do concelho, por isso poderia ser aproveitado 
um espaço público na Quinta do Conde para poder servir a população. 



 
 

Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
Concelho de Sesimbra 

 

Avenida da Cova dos Vidros – 2975 – 333 QUINTA DO CONDE 
Telefone: 21 210 83 70 – Fax: 21 210 83 75 
Página na INTERNET www.jf-quintadoconde.pt  

Endereço de Correio Eletrónico: assembleia.freguesia@jf-quintadoconde.pt 

 Página 9  

 
 
 
 

O Presidente da Mesa com base no regimento colocou á votação a 
continuidade dos trabalhos para além das 00H00, não se tendo registado 
qualquer oposição foi dada continuidade aos trabalhos. 
Deu-se assim por encerrada a discussão do primeiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação do relatório de Atividades de  01 de Junho a 31 de 
Agosto de 2014.  
O Presidente da Mesa propõe às bancadas que o Segundo e Terceiro ponto 
da ordem de trabalhos fosse analisado e discutido em conjunto e depois 
votado em separado, não se tendo registado qualquer oposição foi dada 
continuidade aos trabalhos. 
Passou-se à discussão do segundo ponto da Ordem de Trabalhos, 
Análise e Votação da revogação e celebração de novo s contratos 
interadministrativos de delegação de competências e ntre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia da Qui nta do Conde e do 
terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, Análise e Vot ação da 1ª. 
Alteração ao acordo de execução celebrado entre a C âmara Municipal 
de Sesimbra e a Junta de Freguesia da Quinta do Con de. 
O Presidente da Mesa abriu este ponto da Ordem de Trabalhos dando a 
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que Informou que no caso dos 
contratos de execução se referem às escolas e à venda ambulante, depois 
existe a possibilidade de fazer contratos interadministrativos sobre o 
Polidesportivo da Boa Água, Toponímia e Abrigos das Paragens dos 
Transportes Públicos, no fundo refere-se á evolução da atual legislação. 
Tomou de seguida a palavra José Braga da bancada da CDU, referindo que 
em relação aos documentos, os seus considerandos explicam as respectivas 
alterações. 
De seguida falou Helder Gaboleiro da bancada do MSU que diz só ter uma 
consideração a fazer em relação ao documento da 1ª. Alteração ao acordo, 
em relação à Cláusula Terceira (Limpeza e conservação de valetas, bermas e 
passeios), falando na Boa Água, Pinhal do General e Quinta do Conde, 
deixando a sugestão de acrescentar Casal do Sapo e Fontainhas. 
Foi dada a palavra às bancadas do CDS/PP e PSD que disseram nada ter a 
acrescentar neste ponto  
De seguida a Mesa passou a palavra a Genoveva Purificação da bancada do 
PS, que expôs uma dúvida na Proposta nº.93 na sua Cláusula Décima 
Terceira que enuncia a substituição por um contrato mais reduzido 
comparativamente ao contrato ora revogado, uma vez que os relatórios de 
execução revelaram que a colocação de sinalização vertical foi uma 
competência que não foi exercida, questionando porquê? 
A Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia Vitor Antunes, 
que transmitiu que em relação ás propostas se trata de documentos que são 
aprovados em dois órgãos deliberativos e dois executivos logo poder-se-á 
estar a aprovar um documento num sitio duma forma e noutro local de outra, 
sendo que a bancada CDU da Assembleia de Freguesia  após o recebimento 
dos documentos e após análise objetiva detetou um lapso que tinha passado 
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ao executivo da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, lembrou que a 
intervenção do Casal do Sapo, Fontainhas e Courelas da Brava são da 
responsabilidade das respetivas AUGI.  
Transitou para o tema da sinalização vertical informando que aquando da 
discussão os contratos tinham uma base de experiência concluindo-se que 
não houve uma articulação perfeita com os serviços da Câmara Municipal 
nessa matéria, dessa forma a Câmara Municipal ficará com essa 
responsabilidade na expetativa que não existam prejuízos para a população. 
Tomou a palavra o membro Hélder Gaboleiro da bancada do MSU e em 
continuação da sua intervenção anterior colocou novamente a questão do 
porquê de não constar o nome do Casal do Sapo e Fontainhas, tendo sido de 
imediato respondido pelo Presidente da Junta de Freguesia que não será 
para constar, já as localidades são ainda da responsabilidade das respetivas 
AUGI. 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á 
votação do segundo ponto da Ordem de Trabalhos, que  foi aprovado 
por maioria ( 1 voto contra PS  e 18 votos a favor 9 CDU, 5 PS 1 PSD, 1 
CDS/PP, 1 MSU e 1 BE).De seguida passou-se à votaçã o do terceiro 
ponto da ordem de trabalhos, que foi aprovado por m aioria ( 1 voto 
contra do PS , 1 abstenção do MSU e 17 votos a favor 9 CDU, 5 PS , 1 
PSD, 1 CDS/PP e 1 BE). Deu-se assim por encerrada a  discussão do 
segundo ponto da Ordem de Trabalhos, Análise e Vota ção da revogação 
e celebração de novos contratos interadministrativo s de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal de Sesimbra e  a Junta de 
Freguesia da Quinta do Conde e do terceiro ponto da  Ordem de 
Trabalhos, Análise e Votação da 1ª. Alteração ao ac ordo de execução 
celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia 
da Quinta do Conde. e passou-se à discussão do quar to ponto da 
Ordem de Trabalhos, Análise, retificação e aprovaçã o do Regimento da 
Assembleia de Freguesia.  
Presidente da Mesa dá a palavra a José Braga da bancada da CDU e relator 
do Regimento, afirmando este que em relação ao Regimento o grupo de 
trabalho aqui aprovado em assembleia de Freguesia realizou três reuniões, a 
fim de adequar a nova Lei a este regimento sendo uma tarefa relativamente 
fácil para o grupo de trabalho, pela forma franca e construtiva demonstrada 
por todos os elementos e que mereceu o consenso para a aprovação do 
regimento proposto. Realçou o excelente trabalho desenvolvido por o 
primeiro secretário da mesa Carlos Pólvora cujo contributo foi fundamental 
para que a proposta se encontrasse concluída.  A proposta teve por base o 
atual regimento da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, 
introduzindo as alterações que constam da Lei 75/2013 
O Presidente da Mesa aproveitou para informar de uma pequena alteração 
que foi feita ao Regimento e que já não houve tempo para a sua 
comunicação e que basicamente diz respeito a um documento anexo  das 
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pastas a titulo exemplificativo e que diz respeito ao período aberto aos 
cidadãos e que consta no número dois do artigo 44º. 
Tomou a palavra Pedro Bernardino da bancada do CDS/PP, dizendo nada ter 
a dizer sobre o Regimento, mas sugerindo que seja colocada uma cópia 
digital do Regimento no site da Junta de Freguesia. 
Foi de seguida dada a palavra a Sérgio Ribeiro da bancada do PSD que 
disse nada ter a dizer sobre este assunto. 
De seguida falou Genoveva Purificação da bancada do PS, que aproveita 
para dar os parabéns a este grupo de trabalho pela forma como se entregou 
ao projeto, dizendo que é um exemplo para iniciativas conjuntas. 
O Presidente da Mesa dá a palavra a Júlio Pimenta da bancada do PS, que 
se congratulou por ter feito parte do grupo de trabalho e agradeceu a todos 
os membros do grupo e em especial ao primeiro secretário Carlos Pólvora 
que foi de uma dedicação e empenho acima da média de todos 
Tomou a palavra Helder Gaboleiro da bancada do MSU, não tendo mais nada 
a acrescentar disse que o trabalho foi feito com grande eficácia elogiando 
também o trabalho feito pelo secretario da mesa Carlos Pólvora que facilitou 
o desenrolar dos trabalhos, relativamente ao trabalho dos restantes membros 
louvar o mesmo. 
De seguida falou Maria Feliciana Mota da bancada do BE, que declarou já ter 
sido tudo dito e que foi um prazer trabalhar no grupo de trabalho de revisão 
para o regimento. 
O Presidente da Mesa deu a palavra a José Braga da bancada da CDU que 
em nome da bancada e  como eleito e não como relator, mostrou acordo com 
a pequena alteração ao Regimento informado pelo Presidente da Mesa, 
chamando a atenção que será fundamental a presença de todos os membros 
eleitos para os grupos de trabalho porque essa participação obriga a que o 
trabalho seja mais profícuo. 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á 
votação do quarto ponto da Ordem de Trabalhos, que foi aprovado por 
unanimidade e passou-se à discussão do quinto ponto  da Ordem de 
Trabalhos, Informações.  
Tomou a palavra Helder Gaboleiro da bancada do MSU, que informou sobre 
um documentário sobre o Cabo Espichel que  passará no Cineteatro João 
Mota em Sesimbra, disse ainda que acompanhou algumas dessas filmagens, 
tendo todos a oportunidade de ver o Cabo Espichel como nunca o vimos. 
Disse ainda que o documentário é da autoria de Carlos Sargedas. 
De seguida foi dada a palavra a Genoveva Purificação da bancada do PS que 
se referiu á feitura da ata como tendo evoluído no ponto de informações, 
informou que os outdoors da CDU, após um ano ainda continuam expostos 
em alguns locais encontrando-se danificados, pedindo à CDU para alertar as 
empresas propriedade desses espaços publicitários para fazerem a respetiva 
limpeza. Fez um apelo à população sobre os cães que saem das 
propriedades e por vezes mordem às pessoas que por ali circulam. Expôs as 
passadeiras do Casal do Sapo quanto á sua ineficiência, falou de seguida 
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sobre o mau estado de algumas ruas da Quinta do Conde. Solicitou ao 
Presidente da Junta para verificar o estado da sinalização da ciclovia da Cova 
dos Vidros, quanto á reparação no Parque Infantil anexo à Junta de 
Freguesia afirmou ter ficado pior.  
Transitou para o assunto dos caixotes do lixo que vigiou durante três 
semanas, nomeadamente na Boa Água e os monos continuam lá, disse ainda 
que a bancada do PS tem fotos de tudo o que afirma, referenciou a última 
assembleia tendo a bancada do PSD sugerindo um parque de merendas,  
propondo aproveitar o parque dos Pinheiros. 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao 1º. Secretário da Assembleia que 
aproveitou e agradeceu as palavras elogiosas de todas as bancadas  para 
com o seu trabalho relativo ao Regimento e como informação disse que 
brevemente os membros da Assembleia irão receber da Mesa um convite 
para o dia 9 de Outubro nas instalações da Voz do Alentejo estarem 
presentes na celebração do aniversário da Freguesia. 
O Presidente da Mesa continuou dando a informação da Lei 67/2014 que 
define os limites interconcelhos e que agora finalmente o INE pode retificar os 
cerca de 600 eleitores que estão no concelho do Seixal e que esperamos 
venham a estar no concelho de Sesimbra. 
De seguida foi ainda dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia 
Vitor Antunes que informou não ter usado de todo o tempo agendado e por 
esse motivo passou a fazer referência ao documentário sobre a Arrábida que 
foi apresentado em ante estreia no cineteatro João Mota, contado o filme com 
a presença de alguns Quintacondenses, destacando Sara Santos e Vitor 
Ramos com trajes renascentista propriedade do Centro Comunitário da 
Quinta do Conde, que sendo uma iniciativa do Sr. Carlos Sargedas calcula 
não ser da sua autoria.  
Transitou para o assunto relacionado com “outdoors” informando que irá 
endereçar á CDU a necessidade de os substituir ou retirar. Passou o Sr. 
Presidente a comentar que tem intenção de efetuar uma ação de 
sensibilização por más condutas dos proprietários de Canídeos residentes na 
Vila . Referiu-se de imediato á injustiça que foi referida pelo membro da 
Bancada do Partido Socialista Genoveva das Dores quanto aos Parques 
Infantis, admitindo que existem correções a efetuar, houve contudo um 
empenho dos funcionários da Junta de Freguesia na elaboração de melhorias 
dos respetivos espaços face aos meios que dispõem.  
Insistiu na saudação ao trigésimo quinto aniversário do Serviço Nacional de 
Saúde que a CDU votou favoravelmente, que responsabiliza o atual governo, 
contudo relembrou que a comissão de utentes da Quinta do Conde foi criada 
aquando da governação de Maria de Lurdes de Belém que iniciou o 
encerramento de serviços bem vincados aquando das reformas na saúde 
efetuadas por António Correia de Campos ministro da Saúde entre os anos 
2005-2008. 
Passou para o assunto da Rua Luís de Camões questionando ao que se 
refere as artérias adjacentes visto que as necessidades são distintas como 
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será o caso da Rua Miguel Bombarda que não dispõe de passeios contudo 
aproveitou para informar que aquando da governação do Partido Socialista 
estes poderiam ter efetuado as deficiências agora apontadas. Transitou o 
Presidente da Junta de Freguesia apontando o documento relacionado com a 
abertura do ano escolar apresentado no PAOD pelo PS como tendo 
deficiências ortográficas, porém o mais relevante deve-se á ausência do 
assunto relacionado com a falta do ensino secundário na Quinta do Conde 
assim como dos problemas económicos que acarretam para as famílias 
assim como não reflete o documento a ausência do mapa de pessoal no 
agrupamento de escolas da Boa Agua. Terminou relevando o que de positivo 
a Freguesia da Quinta do Conde tem pois para alem da homenagem pública 
que irá ser efetuada a algumas associações empresários e pessoas no 
próximo dia nove. Destacou ainda o grupo de escuteiros 718 por alcançar a 
insígnia mundial do Ambiente pelo orgulho de se tratar de uma associação da 
Quinta do Conde.  
Finalizou proferindo a falta de solidariedade entre os grupos políticos assim 
como de homogeneidade interna de alguns indicando o resultado das 
votações da presente reunião. 
A Mesa questionou os Grupos Políticos sobre a existência de pedidos 
informações tendo constatado que não existia mais nenhum pedido submeteu 
á leitura pelo primeiro secretário da Ata em Minuta que de seguida submeteu 
á aprovação; sendo a mesma Aprovada por Unanimidade , concluiu 
agradecendo a presença do público e nada mais havendo a dizer, encerrou a 
sessão pelas zero horas e quarenta e cinco minutos do dia Vinte e Quatro de 
Setembro de 2014.  
Por ser verdade o constante desta Ata, vai a mesma ser assinada por todos 
os membros da Assembleia de Freguesia presentes na sessão, que assim o 
desejem, atestando a veracidade dos factos relatados. 
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MESA DA ASSEMBLEIA,  
 
João Carlos Carmo Valente   
Carlos Alberto Pólvora dos Anjos Cruz 
Susana Maria Grácio Freire de Oliveira 

  

 
 

GRUPO POLITICO LOCAL DA CDU,  
 
José da Costa Ferreira Braga 
Vitor Nuno de Oliveira Gonçalves de Jesus 

  

Leonor Duarte Coelho Fortunato   
Afonso Manuel Rocha Esteves 
João Manuel Varela Laranjeira 
Sílvia Raquel Santos Taveira Lameirinha 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PS,  
 
Genoveva das Dores S.Baião Purificação   
Júlio Manuel Duque Pimenta   
José António Cerqueira dos Santos 
Paula Lopes de Almeida Costa 
Paulo Alexandre Mestre Bandarra 
Nelson dos Santos Bento 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PSD,  
 
Sérgio Nuno de Jesus Ribeiro   
 

GRUPO POLITICO LOCAL DO CDS/PP,  
 
Pedro Alexandre Cabrita Tavares Bernardino    
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO BE,  
 
Maria Feliciana Esteves Mota   
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO MSU,  
 
Hélder Fernando Marques Gaboleiro   
 
 

 
 

Sessão de 24-09-2014 


