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Ao primeiro dia do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e 
uma horas, reuniu-se na sede da Junta de Freguesia, em Sessão Ordinária, a 
Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto Um: Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 
ano 2013. 
Ponto Dois: Apreciação e votação da primeira revisão Orçamental para o ano 
de 2014. 
Ponto Três: Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos e 
Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação. 
Ponto Quatro: Apreciação e votação da constituição de Grupo de Trabalho, 
para Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia da Quinta do 
Conde. 
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, Isabel Maria de Brito Pereira, Leonor Duarte Coelho Fortunato, Vítor 
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, Beatriz Maria Diogo Vaz dos 
Santos, José António Cerqueira dos Santos, António José Barros Godinho e 
Paulo Alexandre Mestre Bandarra (Bancada do Partido Socialista PS), Sérgio 
Gonçalves Cabrita (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 Tesoureira Francisca Maria Fontes Martins Rosa, pela 
Secretária Elsa Cristina Pereira Lourenço Guerra e pelos Vogais Fernando 
José Mestre Patricio, 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, o 
Presidente da Mesa apresentou cumprimentos, desejando as maiores 
felicidades para o desempenho de funções a todos os participantes na 
sessão, após o que listou todos os documentos que foram entregues aos 
membros da Assembleia, por forma a verificar da correção e da entrega dos 
mesmos, tendo havido um particular cuidado no conjunto dos quatro 
documentos entregues para o período de antes da ordem do dia. 
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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 quatro documentos na Mesa, os 
quais se encontram anexos a esta Ata, designados por Anexo Um até Anexo 
Quatro, ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos). 
Todos os documentos foram lidos pelos respetivos proponentes, antes da 
leitura do Anexo Um O membro José Braga da bancada da CDU iniciou a 
sua alocução saudando todos os presentes informando que antes de ler a 
moção sobre o 25 de abril e 1º de maio congratula-se pela passagem dos 40 
anos do 25 de Abril, lembrou o avanço dos movimentos nacionalistas e de 
extrema-direita em alguns países da Europa e para os mais jovens é bom 
não esquecer o que foi esta conquista da democracia e do poder local em 
Abril de 1974 e assim passou a recordar em memória daqueles que 
tombaram, momentos passados na sua juventude desde Maio de 1968 em 
que veio para Lisboa, se tornou operário viveu esses tempos com muita 
atividade e tornou-se militante do PCP até hoje. Informando que em momento 
oportuno o membro Leonor Fortunato da bancada da CDU passará à leitura 
da moção “Saudação ao 25 de Abril e 1º. De Maio” constante no Anexo Um. 
Após o período de reflexão, o Presidente da Mesa deu continuidade aos 
trabalhos. Procedeu-se, então à apreciação na generalidade, dos 
documentos propostos, tendo tomado a palavra o membro Maria Feliciana 
Mota da bancada do BE que referiu encontrar-se em condições para votar os 
documentos que deram entrada no período antes da ordem do dia. O 
Presidente da Mesa deu de seguida a palavra a Hélder Gaboleiro, do MSU, 
que começou por agradecer as palavras de José Braga sobre o 25 de Abril e 
1º de Maio como um precioso contributo para os mais jovens, referiu-se que 
está em condições de votar o constante do Anexo Um, está em condições de 
votar o Anexo Dois afirmando no entanto que a tentativa de privatização da 
EGF (Empresa Geral do fomento) é mais uma campanha por parte do 
governo para entregar empresas públicas rentáveis e aos privados, 
esperando que esta privatização não vá em frente. Refere estar em 
condições de votar favoravelmente os Anexos Três e Quatro. 
Ainda continuando a apreciação dos documentos do PAOD, o membro Paulo 
Bernardino do CDS/PP, disse que não podemos esquecer que estamos numa 
situação de causa efeito, estamos numa crise politica em toda a Europa, as 
empresas públicas estão numa situação em que não se podem financiar e 
estamos neste momento a construir um pouco o que foi destruído. A mesa 
deu a palavra a Sérgio Cabrita do Grupo Politico Local do PSD que não 
concorda com a totalidade do texto da “Saudação ao 25 de Abril e 1º. De 
Maio” da CDU apresentada no Anexo Um e se irá abster estando em 
condição de votar favoravelmente os Anexos Dois, Três e Quatro.  
O membro Genoveva da Purificação do PS iniciou a sua exposição dizendo 
que gostaria de fazer uma ligeira retificação ao documento “Voto de Pesar 
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“ onde se diz “liderado por Mário Soares em 1965, deve dizer-se liderado por 
Mário Soares em 1968”, data esta ainda sujeita a confirmação, apresentado 
no Anexo Quatro estando em condições de votar favoravelmente todos os 
Anexos.  
A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU informando o 
mesmo que não concorda com a frase dita por Pedro Bernardino “construir 
um pouco o que foi destruído”, dizendo que este governo PSD CDS/PP está 
pelo contrário a destruir tudo o que foi construído, informou ainda que a CDU 
irá votar favoravelmente todos os Anexos. 
O Presidente da Mesa destacou mais uma vez a qualidade de alguns 
documentos apresentados no PAOD com especial relevo para o detalhe das 
propostas. 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 maioria (com 2 

abstenções PSD e CDS/PP e 17 votos a favor 
CDU, PS, BE e MSU) e sem declarações de voto; 

Documento incluído no Anexo Dois: Aprovado por unanimidade e sem 
declarações de voto; 

Documento incluído no Anexo Três: Aprovado por unanimidade e sem 
declarações de voto; 

Documento incluído no Anexo Quatro: Aprovado por unanimidade e sem 
declarações de voto; 

 
Desta forma deu-se por encerrado Período de Antes da Ordem do Dia e 
prosseguiu-se com o período da sessão aberta à intervenção dos 
cidadãos. 
Registou-se o cidadão Arlindo Fonina a quem de seguida foi dada a palavra, 
começou o mesmo por apresentar cumprimentos a todos os presentes, 
dizendo que a sua intervenção baseia-se nos limites territoriais e que o 
Presidente da Junta de Freguesia falou de tudo menos no prédio 4135, na 
última Assembleia de Freguesia de vinte e oito de Março dizendo ainda que 
tudo vai continuar na mesma, apela ao Presidente da Junta de Freguesia que 
colabore na convocação dos comproprietários para uma Assembleia Geral 
porque ele já tentou e não conseguiu, referindo ainda não saber como foi 
possível o Snr. Fernando Serpa ter conseguido convocar os mesmos, porque 
para isso tinha que requerer uma certidão para saber quem são os 
comproprietários. 
De seguida o Presidente da Assembleia pergunta ao Presidente da Junta de 
Freguesia Vitor Antunes se queria prestar algum esclarecimento, acabando o 
mesmo por aproveitar para cumprimentar todos os presentes e para informar 
os membros desta Assembleia que o “Parecer sobre o projeto-lei 472/XXI” 
aprovado por unanimidade na última Assembleia de Freguesia de vinte e oito 
de Março, também foi aprovado pelos órgãos autárquicos dos dois concelhos 
de Sesimbra e Seixal e que não interferem em nada em relação aos prédios 
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Evocados pelo cidadão Arlindo Fonina. Convocar agora todos os 
comproprietários não é tarefa fácil é preciso identifica-los todos, compreende 
a sua luta, lamenta que por vezes se desvie dessa luta e procure através das 
medidas de controlo aos autarcas, aproveitar-se delas e converter essas 
medidas contra os autarcas que não são aqui o principal adversário e dizer 
que não põe em causa as pessoas eleitas pelos moradores dessas AUGI, no 
entanto é um cidadão atento e observa o que se passa. Espera assim ter 
esclarecido o cidadão Arlindo Fonina. 
O Presidente da Mesa aproveita para dizer que a Quinta do Conde tem 12 
Km2, segundo os últimos censos 25606 habitantes ou melhor 26206, já que 
no Pinhal General – Sesimbra continuam recenseados mais 600 habitantes 
que para o INE continuam a pertencer ao Seixal, no fundo isso é que nos diz 
respeito e foi o que nos levou a votar por unanimidade, assim e desta forma 
passaria para um intervalo de 5 minutos. 
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 e votação dos documentos de prestação 
de contas do ano de 2013. 
Tendo o Presidente da Mesa passado a palavra ao Presidente da Junta de 
Freguesia para que fosse apresentado o tema.  
O Presidente da Junta de Freguesia disse que o documento em apreciação 
refere-se ao ano 2013 e que coincidiu com o fim do mandato e o início de 
outro, somos a freguesia que em Portugal com tal números de habitantes 
recebe tão pouco do fundo de financiamento de freguesias um pormenor que 
faz toda a diferença. A questão do financiamento foi importante mas não 
constituiu a única adversidade para a Junta de Freguesia, dado que a entrada 
antes das autárquicas da famigerada Lei 68/2013, adicionadas das Leis 73 e 
75/2013, desestabilizaram, prejudicaram e condicionaram a atividade das 
autarquias, não obstante as dificuldades a Junta de Freguesia decidiu 
construir o Skate Parque, também assim que o Tribunal Constitucional deu 
luz verde, pagou de imediato o Subsidio de Férias aos seus colaboradores, 
atitude que foi somada a tantas outras, sendo assim peço o voto favorável 
aos Membros da Assembleia de Freguesia do primeiro ponto desta ordem de 
trabalhos. 
Foi dada a palavra a Maria Feliciana Mota da bancada do BE, que disse nada 
ter a comentar. 
De seguida deu-se a palavra a Hélder Gaboleiro da bancada do MSU que 
pede informação sobre os valores de contas com o mesmo nome, mas com 
número diferente umas estão a 0€ e outras com valores, pergunta se existe 
algum erro de impressão. 
Foi dada a palavra ao membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD que disse 
não ter nada a comentar. 
Também Pedro Bernardino da bancada do CDS/PP que disse não ter nada a 
comentar. 
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De seguida a mesa passou a palavra ao membro Genoveva da Purificação, 
da bancada PS que questionou se na pag.2 nos recebimentos e na rubrica 
festas diversas está incluído os pavilhões da Feira Festa ou se estão 
incluídos em outras.  
Teve a palavra o membro Isabel Pereira da bancada da CDU, que começa 
por apresentar cumprimentos a todos os presentes, dizendo que em 2013 se 
realizaram eleições autárquicas e que apesar da obra executada pelo anterior 
executivo da Junta de Freguesia o que nos apraz registar e enaltecer é o 
facto da gestão CDU em ano eleitoral ter mantido a gestão rigorosa a nível 
financeiro e orçamental, um saldo positivo de 55.000€ revela que o anterior 
executivo se preocupou com a saúde financeira da autarquia tendo pensado 
no futuro independentemente de quem viesse a ganhar as eleições face ao 
exposto iremos votar favoravelmente o documento em análise.  
De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que em 
relação às questões técnicas aqui levantadas, pediu ao colaborador Pedro 
Prates que pudesse responder. 
Pedro Prates começou por cumprimentar os presentes esclarecendo que as 
classificações económicas repetem se pois a natureza das receitas é 
diferente, e porque é assim que está o classificador económico das receitas. 
Foi dada a palavra ao Presidente da Jun ta de Freguesia que relativamente 
ao solicitado por Genoveva Purificação da bancada do grupo político local do 
PS, informa não ter a Junta de Freguesia receitas a registar nos Pavilhões e 
relativamente à Feira Festa não ter qualquer receita financeira. Informa ainda 
que a gestão dos Pavilhões da Feira Festa é da inteira responsabilidade da 
Comissão Organizadora da Feira Festa da Quinta do Conde, e que o subsídio 
que a Junta de Freguesia dá é para pagar o seu pavilhão e os lanches e 
Jantares aos artistas dos dias da responsabilidade da Junta de Freguesia. 
A Mesa deu a palavra a Sílvia Lameirinha da bancada da CDU que 
apresentou uma declaração de voto Anexo Cinco. 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á votação 
deste ponto da Ordem de Trabalhos, que foi aprovado por unanimidade 
com declaração de voto da CDU. Deu-se assim por encerrada a 
discussão do primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, Apreciação e 
votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2013 e 
passou-se à discussão do segundo ponto da Ordem de Trabalhos, 
Apreciação e Votação da primeira revisão Orçamental para o ano de 
2014. 
O Presidente da Mesa abriu este ponto da Ordem de Trabalhos dando a 
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que iniciou a sua intervenção 
dizendo que no fundo a aprovação deste ponto é a execução orçamental para 
integrar os 55.314,16€ que transitaram do ano anterior para o corrente ano, e 
é distribuída por 16 rubricas, uma delas tem um valor substancialmente 
superior e que tem a ver com uma eventual necessidade de substituição da  
Viatura de 9 lugares, relativamente às outras são opções, sendo assim ficou 
à disposição para eventuais esclarecimentos. 
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A Mesa passou a palavra ao membro Maria Feliciana Mota da bancada do 
BE que disse nada ter a comentar. 
De seguida passou a palavra ao membro Hélder Gaboleiro da bancada do 
MSU que relativamente à conta 0202030400, valetas bermas e passeios e 
depois de esclarecido o valor, concorda com o reforço desta verba pois os 
passeios encontram-se em mau estado.  
De imediato teve a palavra o membro Pedro Bernardino da bancada do 
CDS/PP que disse nada ter a dizer. 
De seguida teve a palavra o membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD 
informando que estava esclarecido.  
Teve de seguida a palavra o membro Júlio Pimenta da bancada do PS que 
refere a rubrica sinalização e transito ter um reforço de 2000€, afirmando não 
lhe parecer ter havido tanta alteração na estrada, sendo assim não sabemos 
se à essa necessidade de reforço. 
De seguida interveio o membro Vitor Jesus da bancada da CDU, começando 
por cumprimentar todos os presentes, e em relação ao saldo que transitou 
para o corrente ano a sua distribuição pelas várias rubricas está de acordo 
com as grandes opções e o plano aprovados por esta assembleia em 
Dezembro de 2013, assim sendo a bancada da CDU vai votar favoravelmente 
este ponto da ordem de trabalhos.  
De seguida o Presidente da Junta de Freguesia informa que em relação à 
questão principal que aqui foi colocada, no momento em que fizemos a 
distribuição desse valor ainda não nos tinham chegado as normas 
interpretativas da lei 75/2013, estávamos convictos que nos iriam ser 
atribuídos mais responsabilidade sobre a sinalização, no entanto é certo e 
sabido que estamos a falar de rubricas abertas e que o executivo pode fazer 
as devidas alterações ou retificações.   
Foi dada a palavra ao membro José Santos da bancada do PS que solicita 
informação se quanto às valetas, bermas e passeios assim como nos 
parques e jardins se a ação de intervenção é entre a Junta de Freguesia e a 
Câmara, ou se a responsabilidade é de cada uma individualmente. 
É dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia informando que a 
questão que se coloca tem a ver com as competências delegadas no anterior 
mandato pela Camara à Junta de Freguesia, os protocolos de competência 
estão disponíveis na página da Junta de Freguesia na internet e podemos ver 
o que dizem em concreto. Relativamente às valetas, bermas e passeios o 
que fazemos duas vezes por ano é a pulverização com herbicida e a remoção 
de ervas, isto em termos de compromisso no entanto à muita coisa que 
fazemos por exemplo na limpeza em lotes de particulares contribuindo para 
uma boa qualidade de vida da população. 
O presidente da mesa deu a palavra ao membro José Santos da bancada do 
PS, que questiona se atualmente estes 5000€ para as valetas, bermas e 
passeios ficam só para as pulverizações ou vai a junta começar a fazer 
reparações em passeios, bermas e nos arruamentos, o Presidente falou em 
limpeza de lotes mas aqui não fala nisso, pelo que sei as reparações 
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referidas são feitas pela Câmara, assim como a sinalização, sendo gostaria 
de ver esclarecido este assunto. 
De seguida falou o Presidente da Junta de Freguesia, que diz ser preciso ter 
em conta que a manutenção das ruas e passeios não faz parte das 
competências delegadas. A manutenção da sinalização de trânsito é uma 
competência da Junta de Freguesia, observa também que por vezes os 
cidadãos comunicam à Câmara algumas situações e esta em vez de 
comunicar à Junta de Freguesia envia os seus funcionários para o fazer, não 
vê mal nisso porque o contrário também acontece muitas vezes, pois é uma 
maneira mais rápida de responder aos cidadãos. 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á votação 
deste ponto da Ordem de Trabalhos, que foi aprovado por maioria, com 
doze (18) votos a favor dos Grupos Políticos Locais da CDU-9 votos, PS-
5 votos, PSD-1 voto, CDS/PP-1 voto, BE 1 voto e MSU – 1 voto, e uma (1) 
abstenções, do Grupo Político Local do PS-1 voto. 
Desta forma deu-se por encerrado o segundo ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação e Votação da primeira revisão Orçamental para o 
ano de 2014. Prosseguindo-se para o terceiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos e 
Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação.  
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
que diz crer que todos os membros da Assembleia tiveram tempo para dar a 
necessária atenção a este documento, sendo assim fica essencialmente 
disponível para quaisquer condições que queiram colocar.  
De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra a todas aos membros Maria 
Feliciana Mota da bancada do BE, Hélder Gaboleiro da bancada do MSU, 
Pedro Bernardino da bancada do CDS/PP, Sérgio Cabrita da bancada do 
PSD, Júlio Pimenta da bancada do PS e José Braga da bancada da CDU, 
tendo todos dito nada terem a acrescentar. 
A Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta que diz não ter havido qualquer 
pedido de esclarecimento, no entanto amanhã na reunião da Junta de 
Freguesia vou fazer uma proposta no sentido de melhorar as condições de 
funcionamento desta Assembleia, deduzindo que ao não haver dúvidas este 
documento esteja suficiente claro na sua interpretação e conteúdo. 
Desta forma deu-se por encerrado o terceiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos e 
Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação.  
Passou-se para o quarto ponto da Ordem de Trabalhos, Apreciação e 
votação da constituição de Grupo de Trabalho, para Revisão do 
Regimento da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde. 
O Presidente da Mesa iniciou os trabalhos, passando a palavra a Susana 
Oliveira da bancada da CDU e 2ª. Secretária da Mesa da Assembleia de 
Freguesia que leu o documento Anexo 6.  
De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra a todas aos membros Maria 
Feliciana Mota da bancada do BE, Hélder Gaboleiro da bancada do MSU, 
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Pedro Bernardino da bancada do CDS/PP, Sérgio Cabrita da bancada do 
PSD, Júlio Pimenta da bancada do PS e José Braga da bancada da CDU, 
tendo todos dito nada terem a acrescentar. 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á votação 
deste ponto da Ordem de Trabalhos que foi aprovado por unanimidade. 
Deu-se assim por encerrada a discussão do quarto ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação e votação da constituição do Grupo de Trabalho, 
para Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia da Quinta do 
Conde e passou-se à discussão do quinto ponto da Ordem de Trabalhos, 
Informações. 
A mesa deu a palavra ao membro Maria Feliciana Mota da bancada do BE 
que propõe a todos os membros da Assembleia de Freguesia a possibilidade 
de se organizar um grupo de trabalho para ir ao encontro das pessoas, 
existem alguns pontos negros da Quinta do Conde como por exemplo o 
Mercado Municipal onde poderemos ouvir as pessoas e assim o nosso 
trabalho ser valorizado.   
De seguida deu a palavra ao membro Genoveva Purificação da bancada do 
PS que disse a Juventude Socialista ter feito alguns levantamentos da Quinta 
do Conde e que o António Godinho vai ler um documento sobre esse assunto. 
Falou de seguida o membro António Godinho da bancada do PS, começando 
por cumprimentar os presentes, informa que o que vai expor foi um trabalho 
feito por alguns membros da Juventude Socialista, assim tem-se assistido a 
um crescente depósito de entulho junto à mata do cemitério, onde são 
realizadas algumas festas de emigrantes do leste que deixam por lá o lixo. 
Pergunta se está previsto o alcatroamento da continuação da Av. da 
Liberdade para fazer a ligação à Quinta do Peru, quanto ao parque da ribeira 
que foi uma das grandes obras anunciadas pelo executivo anterior vemos 
neste momento que está um bocado mal conservado, identificámos canos a 
céu aberto, valetas abertas (buracos que foram abertos e que não tornaram a 
tapar) e temos por ultimo uma dúvida quanto ao abrigo da paragem da rua da 
Serra da Arrábida tem um buraco no teto e que é tão preciso que parece ter 
existido uma cúpula, informa ainda que tem algumas fotos sobre os assuntos 
aqui relatados e que em tempo oportuno serão enviadas. 
A Mesa deu de seguida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que 
afirma que os comentários, com a exceção da cúpula do abrigo da paragem, 
todas os outras são da responsabilidade da Câmara, como sabem no 
programa da CDU consta o alcatroamento de toda a Avenida da Liberdade e 
como a CDU é de confiança oportunamente será realizado. O mesmo se 
passa com o parque da ribeira mesmo assim a degradação face à intempérie 
até está em condições muito aceitáveis, temos falado com a Câmara para a 
possibilidade da Junta de Freguesia poder vir a ter mais responsabilidade na 
manutenção do Parque da Ribeira, relativamente aos entulhos colocados nas 
matas é uma situação desagradável uma ausência de cidadania gritante e 
proponho à Juventude Socialista que promova uma jornada de limpeza, 
juntando todas as juventudes partidárias e não partidárias, porque todos 
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ficamos a ganhar. Relativamente aos pontos negros que a Feliciana Mota 
indicou, evidentemente que não vivemos num paraíso, mas a verdade é que 
hoje na Quinta do Conde temos uma qualidade de vida aceitável. Queria 
deixar algum desalento em relação a uma carta que vos deixei referente a um 
relatório e respeitante ao financiamento da freguesia pelo fundo de 
financiamento das freguesias e não ouvi reação nenhuma a isso, gostava que 
tivesse tido algum consenso. Queria por fim fazer duas notas sobre perguntas 
que na última Assembleia ficaram sem resposta, na altura o membro Hélder 
Gaboleiro do MSU colocou algumas questões e penso que foram todas 
respondidas com exceção da loja do cidadão e do julgado de paz 
evidentemente que estávamos a analisar um relatório de dois meses e meio e 
em relação a essa matéria está no nosso programa e estamos a trabalhar 
nela. Relativamente a uma observação do membro Sérgio Cabrita do PSD 
que ficava bem identificar o vereador Francisco Luis, reconheci na altura que 
se não o fiz poderia ter sido um lapso, mas o que aconteceu foi que nessa 
reunião não esteve presente o vereador Francisco Luis, pois a mesma foi 
comigo e com o guarda-noturno para tratar de questões de segurança da 
Junta de Freguesia e seus equipamentos, e queria terminar com o apelo a 
todas as pessoas aqui presentes para que participem nas comemorações do 
25 de Abril e 1º de Maio. 
Tomou a palavra o membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD que refere 
que a sua pergunta feita na última Assembleia de Freguesia foi respondida na 
altura pelo Presidente da Junta de Freguesia.  
A Mesa deu a palavra ao membro Genoveva Purificação da bancada do PS 
que diz compreender e saber as atribuições e competências que são da 
Câmara e da Junta de Freguesia, no entanto nós os eleitos temos toda a 
obrigação de aqui dizer o que está mal e o que está bem. 
De seguida deu-se a palavra ao membro Hélder Gaboleiro da bancada do 
MSU, agradecendo que após quase uma semana o Presidente da Junta 
tenha dado a resposta, considerando-se assim esclarecido.  
A Mesa questionou os Grupos Políticos sobre mais pedidos de informações, 
tendo constatado que não havia mais nenhum pedido submeteu-se á 
aprovação da Ata em minuta que foi Aprovada por Unanimidade, concluiu 
agradecendo a presença do público e nada mais havendo a dizer, encerrou a 
sessão pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos. 
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. 
 
MESA DA ASSEMBLEIA, 
 
João Carlos Carmo Valente   
Carlos Alberto Pólvora dos Anjos Cruz 
Susana Maria Grácio Freire de Oliveira 
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GRUPO POLITICO LOCAL DA CDU, 
 
José da Costa Ferreira Braga 
Vitor Nuno de Oliveira Gonçalves de Jesus 

  

Isabel Maria de Brito Pereira   
Leonor Duarte Coelho Fortunato 
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 
Beatriz Maria Diogo Vaz dos Santos 
Paulo Alexandre Mestre Bandarra 
António José Barros Godinho 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PSD,  
 
Sérgio Gonçalves Cabrita   
 

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 01-04-2014 


