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Aos vinte três dias do mês de j
uma horas, reuniram na cede do Centro Comunitário da Quinta do Conde
Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
Ponto Um: Apreciação 
de 2015; 
Ponto Dois: Apreciação e 
Interadministrativos de Delegação de Competência entre a Câmara Municipal 
de Sesimbra e a Junta de Freguesia da Quinta do Conde;
Ponto Três: Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesia 
associada da Casa do Alentejo.
Ponto Quatro: Informações.
 
Estavam presentes nesta sessão João Carlos do Carmo Valente (Presidente
da Mesa da Assembleia da Coligação Democrática Unitária CDU), 
Cristina Pereira Lourenço Guerra
Democrática Unitária CDU), Susana Maria Grácio Freire de Oliveira (Segundo 
Secretário da Coligação Democrática Unitária CDU),
Braga, Afonso Manuel Carmo Rocha Esteves, 
Oliveira Gonçalves de Jesus, Sílvia Raqu
Manuel Varela Laranjeira (Bancada da Coligação Democrática Unitária CDU), 
Júlio Manuel Duque Pimenta, 
Gomes Cardoso; Paulo Alexandre Mestre Bandarra
Godinho e Faustino Marques
Gonçalves Cabrita (Bancada do Partido Social Democrata PPD/PSD),
Alexandre Cabrita Tavares Bernardino (Bancada do Centro Democrático 
Social CDS/PP), Maria Feliciana Esteves Mota (B
Esquerda BE), Hélder Fernando Marques Gaboleiro (Bancada do Movimento 
Sesimbra Unida MSU). 
A Junta de Freguesia fez
Antunes, pelo Secretário
Vogais Fernando José Mestre 
Silva, 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 
Secretária Susana Oliveira, o Presidente da m
desejando as maiores felicidades para o desempenho de funções a todos os 
participantes na sessão,
De seguida, foi colocada à apreciação e votação da At
de 10 de Abril de 2015,que
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ATA 

dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze
reuniram na cede do Centro Comunitário da Quinta do Conde

Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de 

Apreciação do relatório de atividades de 1 de Abril a 31 de Maio 

Apreciação e votação da retificação do Anexo I dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação de Competência entre a Câmara Municipal 
de Sesimbra e a Junta de Freguesia da Quinta do Conde; 

Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesia 
asa do Alentejo. 

Ponto Quatro: Informações. 

Estavam presentes nesta sessão João Carlos do Carmo Valente (Presidente
da Mesa da Assembleia da Coligação Democrática Unitária CDU), 
Cristina Pereira Lourenço Guerra (Primeiro Secretário da Coligação 

rática 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, Alberique José, Vitor Nuno de 
Oliveira Gonçalves de Jesus, Sílvia Raquel Santos Taveira Lameirinha e João 
Manuel Varela Laranjeira (Bancada da Coligação Democrática Unitária CDU), 
Júlio Manuel Duque Pimenta, José António Cerqueira dos Santos

Paulo Alexandre Mestre Bandarra, António José Barros 
e Faustino Marques (Bancada do Partido Socialista PS),

(Bancada do Partido Social Democrata PPD/PSD),
Alexandre Cabrita Tavares Bernardino (Bancada do Centro Democrático 

Maria Feliciana Esteves Mota (Bancada do Bloco de 
Esquerda BE), Hélder Fernando Marques Gaboleiro (Bancada do Movimento 

 
A Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente Vítor Rib
Antunes, pelo Secretário Carlos Alberto Pólvora dos Anjos Cruz 

s Fernando José Mestre Patrício, Ana Cláudia dos Santos Mateus da 
, 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. 

sana Oliveira, o Presidente da mesa apresentou cumprimentos, 
desejando as maiores felicidades para o desempenho de funções a todos os 
participantes na sessão,  
De seguida, foi colocada à apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária

,que foi aprovada por unanimidade.  
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nho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e 
reuniram na cede do Centro Comunitário da Quinta do Conde, em 

Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de 

Abril a 31 de Maio 

votação da retificação do Anexo I dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação de Competência entre a Câmara Municipal 

Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesia 

Estavam presentes nesta sessão João Carlos do Carmo Valente (Presidente 
da Mesa da Assembleia da Coligação Democrática Unitária CDU), Elsa 

(Primeiro Secretário da Coligação 
rática Unitária CDU), Susana Maria Grácio Freire de Oliveira (Segundo 

José da Costa Ferreira 
, Vitor Nuno de 

el Santos Taveira Lameirinha e João 
Manuel Varela Laranjeira (Bancada da Coligação Democrática Unitária CDU),  

José António Cerqueira dos Santos, Andredina 
, António José Barros 

(Bancada do Partido Socialista PS), Sérgio 
(Bancada do Partido Social Democrata PPD/PSD), Pedro 

Alexandre Cabrita Tavares Bernardino (Bancada do Centro Democrático 
ancada do Bloco de 

Esquerda BE), Hélder Fernando Marques Gaboleiro (Bancada do Movimento 

se representar pelo Presidente Vítor Ribeiro 
dos Anjos Cruz e pelos 

dos Santos Mateus da 
, Teresa de Fátima da Silva Lopes Martinho Lourenço e António Mestre 

participantes pela 2ª. 
esa apresentou cumprimentos, 

desejando as maiores felicidades para o desempenho de funções a todos os 

ssão Ordinária 
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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, 
do Dia (PAOD) registando
quais se encontram anexos a esta Ata, designados por 
Cinco , ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos). 
Após leitura pelos proponentes
disponibilidade da direção do Centro Comunitário na 
efetuando um intervalo. 
Com o início dos trabalhos
Marques do PS, que iniciou a sua exposição
Anexo Quatro ; retirando no 
seguida, o membro Júlio Pimenta passou a comentar o 
sendo rude na forma de transmitir as circunstâncias da Feira Festa.
membro Sérgio Cabrita do grupo político do PSD que aproveitou o 
Um para saudar o movimento associativo,
Dois como sendo um 
menos 24horas de antecedência
reunião de representantes a necessidade de rever o regimento quanto ao 
prazo de entrega dos documentos do período antes da ordem do dia. 
A mesa passou a esclarecer que regimentalmente poderá entregar os 
documentos até trinta minutos antes da sess
ainda que as bancadas são livres de 
documentos em causa. 
Durante a apreciação dos documentos do PAOD, o membro Pedro 
Bernardino do CDS/PP 
aproveitamento político, já que a rua 
primeira fase concluída e a Av. de Negreiros encontra
deferimento, mencionou o 
apresenta infrações e acusações implícitas de grande gravidade. 
tomado a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, nada acrescentou em 
relação ao Anexo Um , 
Passou para o Anexo Três
tendo quaisquer melhorias 
pesada a linguagem utilizada no 
no passado o Sr. Presidente da 
melhorias na estrutura “Feira Festa” 
mudança já que “existem
por fim que o assunto mencionado no anexo em causa deverá ser vist
uma crítica construtiva. 
A mesa esclareceu da legislação em que se apoiam as astas publicas 
espaço público. De seguida falou Maria Feliciana Mota do BE 
se encontra em condições de vot
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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 cinco documentos
quais se encontram anexos a esta Ata, designados por Anexo Um 

ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos).  
proponentes, o Presidente da Mesa passou a agradecer 

da direção do Centro Comunitário na cedência
intervalo.  

rabalhos, foi cedida a palavra ao membro Faustino 
iniciou a sua exposição efetuando uma alteração ao 

retirando no parágrafo oitavo a frase “proposta do vereador”
o membro Júlio Pimenta passou a comentar o Anexo Cinco

rude na forma de transmitir as circunstâncias da Feira Festa.
Cabrita do grupo político do PSD que aproveitou o 

saudar o movimento associativo, passou de imediato 
 documento que necessitaria de uma análise

menos 24horas de antecedência, aproveitando para requer em próxima 
reunião de representantes a necessidade de rever o regimento quanto ao 
prazo de entrega dos documentos do período antes da ordem do dia. 

sou a esclarecer que regimentalmente poderá entregar os 
documentos até trinta minutos antes da sessão marcada, a mesa
ainda que as bancadas são livres de fazerem-se chegar mutuamente 
documentos em causa.  
Durante a apreciação dos documentos do PAOD, o membro Pedro 
Bernardino do CDS/PP mencionou o Anexo Três como tendo 
aproveitamento político, já que a rua Luís de Camões já dispõe da 
primeira fase concluída e a Av. de Negreiros encontra-se em

mencionou o Anexo Cinco como sendo um documento que a 
apresenta infrações e acusações implícitas de grande gravidade. 
tomado a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, nada acrescentou em 

, tendo concordado com o descrito no 
Anexo Três  descrevendo as artérias em causa como não 

melhorias relativamente ao piso. Por fim reconheceu ser 
pesada a linguagem utilizada no Anexo Cinco assim como considerou que 

Presidente da Junta diligenciou a necessidade de efetuar 
“Feira Festa” visto que se observou a necessidade de 

existem” elogios mas também críticas da população
mencionado no anexo em causa deverá ser vist

uma crítica construtiva.  
a legislação em que se apoiam as astas publicas 

De seguida falou Maria Feliciana Mota do BE informando
se encontra em condições de votar os documentos do PAOD.  
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A Mesa deu conhecimento aos membros da Assembleia do registo de 
correspondência recebida e, não havendo dúvidas sobre a mesma, 

de imediato, ao Período de Antes da Ordem 
documentos na Mesa, os 

Anexo Um até Anexo 

passou a agradecer a 
cedência da sua Sala, 

ao membro Faustino 
efetuando uma alteração ao 

“proposta do vereador”, de 
Anexo Cinco  como 

rude na forma de transmitir as circunstâncias da Feira Festa. O 
Cabrita do grupo político do PSD que aproveitou o Anexo 

de imediato para o Anexo 
análise de pelo 

para requer em próxima 
reunião de representantes a necessidade de rever o regimento quanto ao 
prazo de entrega dos documentos do período antes da ordem do dia.  

sou a esclarecer que regimentalmente poderá entregar os 
mesa e informou 
mutuamente os 

Durante a apreciação dos documentos do PAOD, o membro Pedro 
como tendo por base um 

de Camões já dispõe da sua 
se em fase de 

sendo um documento que a 
apresenta infrações e acusações implícitas de grande gravidade. Tendo 
tomado a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, nada acrescentou em 

tendo concordado com o descrito no Anexo Dois. 
descrevendo as artérias em causa como não 

fim reconheceu ser 
assim como considerou que 

Junta diligenciou a necessidade de efetuar 
a necessidade de 

elogios mas também críticas da população, referiu 
mencionado no anexo em causa deverá ser visto como 

a legislação em que se apoiam as astas publicas sobre 
informando que 
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A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU
desde logo que o Anexo Um
Sesimbra num âmbito geral. Q
condicionamento à liberdade pois os órgãos de comunicação social 
continuam a encobrir participação de cerca de cem mil pessoas na “Marcha 
Nacional” em Lisboa.  
Passou para o Anexo Três
grandes opções do plano da Camara Municipal de Sesimbra para o 
2015, proferindo que a bancada do PS terá obrigação de conhecer o 
documento, não tendo essa bancada enquanto governação resolvido os 
problemas da Rua Luís
descrevendo as obras que se encontram inscritas no documento e 
questionou de qual o motivo para a apresentação de uma moção com tema 
da Rua Luís de Camões, considerou portanto que se trata de um mero 
oportunismo politico por parte do PS em 
Quinta Condenses não exist
apresentação do documento em causa
sendo um documento com o 
parágrafo, o restante texto hostiliza a comissão organizadora da Feira Festa, 
a Camara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia na pessoa do Sr. 
Presidente, denegrindo as entidades e o evento em si 
ser ridículo o texto que 
Junta de Freguesia subiu ao palco. Narrou o parágrafo sétimo “
feira festa organiza e contrata os artistas
quinto ” existem alguns exemplos de viciação quer na contratação de artistas
requereu o membro José Braga da bancada CDU
acusações graves constantes no 
apresentar provas sustentadas
parágrafo sétimo do mesmo documento “ 
a preços altamente especulativos
pertencente ao MSU que apresente o estudo em que se baseou para efetuar 
tal acusação terminou informando o membro José Braga que a sua bancada 
tenciona votar contra o documen
Usou da palavra o membro Afonso 
informou que no tocante ao 
composta por instituições tomará uma posição no que respeita às acusações 
implícitas já que o anexo em causa desonra o movimento associativo da 
Quinta do Conde. O Membro 
bancada do PS pois decorrido
mesma rua da Vila, logo presumiu que todas as restantes artérias se 
encontrem perfeitas. 
Foi facultada a palavra
conhecimento do início das 
mesmas sejam levadas
de Negreiros. 
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A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU
Anexo Um  saúda o movimento associativo do concelho de 

âmbito geral. Quanto ao Anexo Dois  aclarou que subiste o 
liberdade pois os órgãos de comunicação social 

continuam a encobrir participação de cerca de cem mil pessoas na “Marcha 

Anexo Três  fazendo desde logo referência ao documento 
grandes opções do plano da Camara Municipal de Sesimbra para o 
2015, proferindo que a bancada do PS terá obrigação de conhecer o 
documento, não tendo essa bancada enquanto governação resolvido os 

Luís de Camões ou da Av. de Negreiros. Terminou 
descrevendo as obras que se encontram inscritas no documento e 
questionou de qual o motivo para a apresentação de uma moção com tema 

de Camões, considerou portanto que se trata de um mero 
oportunismo politico por parte do PS em ano de eleições tentando eludir os 

não existindo na sua opinião qualquer raz
apresentação do documento em causa. Delongou o Anexo Cinco
sendo um documento com o título saudação que se faz apenas no primeiro 

nte texto hostiliza a comissão organizadora da Feira Festa, 
a Camara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia na pessoa do Sr. 
Presidente, denegrindo as entidades e o evento em si passando a exprimir

 enumera o número de vezes que o Sr. Presidente da 
ta de Freguesia subiu ao palco. Narrou o parágrafo sétimo “a comissão da 

feira festa organiza e contrata os artistas” que se relaciona com o parágrafo 
existem alguns exemplos de viciação quer na contratação de artistas

membro José Braga da bancada CDU que relativamente 
acusações graves constantes no Anexo Cinco deve a bancada do MSU 

sustentadas para o que descreve. Passou a citar o 
sétimo do mesmo documento “ no aluguer de terrado

a preços altamente especulativos” requerendo ao autor do documento 
pertencente ao MSU que apresente o estudo em que se baseou para efetuar 
tal acusação terminou informando o membro José Braga que a sua bancada 
tenciona votar contra o documento apresentado.  
Usou da palavra o membro Afonso Esteves da bancada da 

que no tocante ao Anexo Cinco a comissão da Feira F
composta por instituições tomará uma posição no que respeita às acusações 
implícitas já que o anexo em causa desonra o movimento associativo da 
Quinta do Conde. O Membro Vítor Jesus da mesma bancada saudou a 

decorrido um ano volta a apresentar uma moção da 
mesma rua da Vila, logo presumiu que todas as restantes artérias se 

a palavra ao membro Júlio Pimenta do PS que advertiu ter 
cio das obras na artéria em causa, contudo 

mesmas sejam levadas até ao seu término, assim como seja termina 
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A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU, proferindo 
do concelho de 

aclarou que subiste o 
liberdade pois os órgãos de comunicação social 

continuam a encobrir participação de cerca de cem mil pessoas na “Marcha 

fazendo desde logo referência ao documento das 
grandes opções do plano da Camara Municipal de Sesimbra para o ano de 
2015, proferindo que a bancada do PS terá obrigação de conhecer o 
documento, não tendo essa bancada enquanto governação resolvido os 

eiros. Terminou 
descrevendo as obras que se encontram inscritas no documento e 
questionou de qual o motivo para a apresentação de uma moção com tema 

de Camões, considerou portanto que se trata de um mero 
ano de eleições tentando eludir os 

indo na sua opinião qualquer razão para a 
Anexo Cinco  como 

apenas no primeiro 
nte texto hostiliza a comissão organizadora da Feira Festa, 

a Camara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia na pessoa do Sr. 
passando a exprimir 

ue o Sr. Presidente da 
a comissão da 

” que se relaciona com o parágrafo 
existem alguns exemplos de viciação quer na contratação de artistas” 

que relativamente às 
deve a bancada do MSU 

. Passou a citar o 
de terrado aos feirantes 

” requerendo ao autor do documento 
pertencente ao MSU que apresente o estudo em que se baseou para efetuar 
tal acusação terminou informando o membro José Braga que a sua bancada 

Esteves da bancada da CDU que 
ão da Feira Festa 

composta por instituições tomará uma posição no que respeita às acusações 
implícitas já que o anexo em causa desonra o movimento associativo da 

Jesus da mesma bancada saudou a 
esentar uma moção da 

mesma rua da Vila, logo presumiu que todas as restantes artérias se 

que advertiu ter 
rtéria em causa, contudo anseia que as 

como seja termina na Av. 
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Tomou a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU,
Presidente da Junta aquando da sua intervenção no aumento de 
intervenientes associativos, explanou ain
viciação da contratação de 
reflexão no que respeita 
Por fim o Presidente da Junta de Freguesia
presentes saudou a Sra. 
pronunciar-se quanto à forma como Feira Festa seria organizada
pela Junta de Freguesia 
Presidente da Junta Freguesia efetivamente subia ao palco divers
Recordou ainda a comissão organizadora
promoção de “touradas” e que tantos prejuízos t
que efetuou várias indemnizações
atitudes mensuráveis aproveito
vaca da referida tourada.  Mencionou as rendas obtidas pela Câmara 
Municipal referidas no 
matérias não delegáveis, trabalhando atualmente a comissão organizadora 
em conjunto com a Camara Municipal e a Junta de Freguesia e 
Feira sem dívidas a terceiros.
Possuiu a palavra o membro José Braga da CDU que passou a efetuar uma 
declaração política constante no 
MSU informou que pretende retirar o 
bancada. 
Encerrou-se a discussão dos documentos apresentados ao PAOD, 
efetuando-se a respetiva votação que obteve os seguintes resultados:
 
Documento incluído no 
declaração de voto; 
Documento incluído no 
abstenções do PSD e CDS/PP 
sem declarações de voto;
Documento incluído no 
do PS e MSU 1 abstenção do 
e sem declarações de voto;
Documento incluído no 
declaração de voto; 
Documento incluído no 
 
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.  
 
Foi dada a palavra a Américo
seria feita enquanto cidadão da Quinta do Conde, explan
político efetuado pelos autarcas do PS no mandato de 1997 a 2005.
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a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, que felicitou o 
Presidente da Junta aquando da sua intervenção no aumento de 
intervenientes associativos, explanou ainda ter dificuldade na demostração de 
viciação da contratação de artistas, pedido ao executivo da Junta uma 

ão no que respeita à realização da Feira Festa 
Presidente da Junta de Freguesia, que após cumprimentar os 

presentes saudou a Sra. Presidente do Centro Comunitário, e passou a 
se quanto à forma como Feira Festa seria organizada

pela Junta de Freguesia há cerca de doze anos onde por essa altura o Sr. 
Presidente da Junta Freguesia efetivamente subia ao palco divers
Recordou ainda a comissão organizadora ligada ao PS por épocas da 

” e que tantos prejuízos trouxe para Câmara Municipal 
indemnizações aos proprietários dos lotes ocupados, por 

aproveitou ainda para interrogar quanto ao destino
vaca da referida tourada.  Mencionou as rendas obtidas pela Câmara 
Municipal referidas no Anexo Cinco  como sendo um imperativo legal 
matérias não delegáveis, trabalhando atualmente a comissão organizadora 

conjunto com a Camara Municipal e a Junta de Freguesia e 
Feira sem dívidas a terceiros. 
Possuiu a palavra o membro José Braga da CDU que passou a efetuar uma 
declaração política constante no Anexo Seis. O membro Hélder Gaboleiro do 

informou que pretende retirar o Anexo Cinco  de autoria da sua

se a discussão dos documentos apresentados ao PAOD, 
se a respetiva votação que obteve os seguintes resultados:

Documento incluído no Anexo Um : Aprovado por unanimidade e sem 

Documento incluído no Anexo Dois : Aprovado por maioria (com 2
e CDS/PP e 17 votos a favor da CDU PS, 

sem declarações de voto; 
Documento incluído no Três:  Reprovado por maioria (com 7 votos

abstenção do BE e 11 votos contra da CDU, PSD
e sem declarações de voto; 
Documento incluído no Anexo Quatro : Aprovado por unanimidade e sem 

Documento incluído no Anexo Cinco : Retirado pelo seu autor Bancada MSU

se por encerrado Período de Antes da Ordem do Dia e  
se com o período da sessão aberta à intervenção dos  

Américo Gigoloto, que informou que a sua 
cidadão da Quinta do Conde, explanando

político efetuado pelos autarcas do PS no mandato de 1997 a 2005.
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que felicitou o 
Presidente da Junta aquando da sua intervenção no aumento de 

da ter dificuldade na demostração de 
o executivo da Junta uma 

que após cumprimentar os 
Presidente do Centro Comunitário, e passou a 

se quanto à forma como Feira Festa seria organizada unicamente 
cerca de doze anos onde por essa altura o Sr. 

Presidente da Junta Freguesia efetivamente subia ao palco diversas vezes. 
por épocas da 

para Câmara Municipal 
aos proprietários dos lotes ocupados, por 

nterrogar quanto ao destino da 
vaca da referida tourada.  Mencionou as rendas obtidas pela Câmara 

como sendo um imperativo legal de 
matérias não delegáveis, trabalhando atualmente a comissão organizadora 

conjunto com a Camara Municipal e a Junta de Freguesia e termina cada 

Possuiu a palavra o membro José Braga da CDU que passou a efetuar uma 
membro Hélder Gaboleiro do 

de autoria da sua 

se a discussão dos documentos apresentados ao PAOD, 
se a respetiva votação que obteve os seguintes resultados: 

unanimidade e sem 

: Aprovado por maioria (com 2 
PS, MSU e BE) e 

votos a favor 
e 11 votos contra da CDU, PSD e CDS/PP) 

: Aprovado por unanimidade e sem 

Bancada MSU 

se por encerrado Período de Antes da Ordem do Dia e  
se com o período da sessão aberta à intervenção dos  

a sua intervenção 
do o trabalho 

político efetuado pelos autarcas do PS no mandato de 1997 a 2005. 



Assembleia

Avenida da Cova dos Vidros 
Telefone: 21 210 83 70 
Página na INTERNET 

Endereço de Correio Eletrónico: 

 

 
 
 
 

 
 
O Presidente da mesa recordou o regimento onde a intervenção aberta aos 
cidadãos deve-se inserir na possibilidade da colocação de 
indagar, como terá sido efetuado pelo cidadão anterior
assuntos do PAOD.  
De seguida teve a palavra 
Junta quanto a uma reunião 
concretamente sobre uma proposta de criação da associação das 
coletividades do concelho de Sesimbra 
necessidade de a Quinta do Conde fazer parte da associação. 
A mesa deu de seguida a palavra a
ponto de situação da Av.
De seguida o Presidente da Mesa da Assembleia questionou o Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia se
o mesmo por se referir que participou em algumas
sobre a Av. Almirante Reis existindo vontade e empenho das Câmaras 
Municipais e das comissões de Administração das respetivas AUGIS de 
resolver os problemas das redes que são 
Passou a explicar que a 
abrangente do concelho de Sesimbra, sendo que o executivo detém alguns 
dirigentes associativos nomeadamente o Sr.
responsabilidades na federação das coletividades do Distrito de Setúbal, 
deverá o processo ser lançado a fim de convocar uma reunião constitutiva 
dessas coletividades do Concelho, essa iniciativa pode partir da Junta de 
Freguesia, mas também poderá partir de outra entidade. 
 
Encerrou- se assim o período destinado à intervenção dos cida dãos 
passando- se à discussão do Período da Ordem do Dia.
Passou- se de imediato à discussão do Primeiro ponto da Ord em de 
Trabalhos, ou seja, Apreciação 
31 de Maio de 2015.  
 
Tendo o Presidente da Mesa passado a palavra ao 
que por sua vez incumbiu o Sr. Secretário de abordar o tema da atividade do 
executivo, que destacou
iniciativas realizadas e descritas, marcando o executivo presença em vinte e 
quatro na Vila da Quinta do Conde e vinte e uma noutros locais. Realizou 
também o executivo trinta e duas
locais diferentes. Salientou o trabalho de valor e 
executivo com uma média 
do executivo na sua maioria
De seguida deu a palavra a 
alocução referindo-se ao relatório de atividades e 
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O Presidente da mesa recordou o regimento onde a intervenção aberta aos 
se inserir na possibilidade da colocação de questões, e não 

como terá sido efetuado pelo cidadão anterior, a replicação de 

seguida teve a palavra Lobo da Silva, que questionou o Sr. Presidente da 
Junta quanto a uma reunião efetuada com o movimento associativo mais 
concretamente sobre uma proposta de criação da associação das 

do concelho de Sesimbra ou Sesimbra alertando para a 
necessidade de a Quinta do Conde fazer parte da associação.  
A mesa deu de seguida a palavra a José Taveira, interrogando sobre 
ponto de situação da Av. Almirante Reis, zona de Sesimbra.  
De seguida o Presidente da Mesa da Assembleia questionou o Sr. Presidente 

Freguesia se pretendia prestar algum esclarecimento, acabando 
referir que participou em algumas reuniões 

sobre a Av. Almirante Reis existindo vontade e empenho das Câmaras 
Municipais e das comissões de Administração das respetivas AUGIS de 

das redes que são prévios ao asfaltamento da Avenida
a explicar que a associação de coletividades pretendida será 

abrangente do concelho de Sesimbra, sendo que o executivo detém alguns 
dirigentes associativos nomeadamente o Sr. Carlos Pólvora
responsabilidades na federação das coletividades do Distrito de Setúbal, 
deverá o processo ser lançado a fim de convocar uma reunião constitutiva 
dessas coletividades do Concelho, essa iniciativa pode partir da Junta de 

ambém poderá partir de outra entidade.  

se assim o período destinado à intervenção dos cida dãos 
se à discussão do Período da Ordem do Dia.  

se de imediato à discussão do Primeiro ponto da Ord em de 
Trabalhos, ou seja, Apreciação do relatório de atividades de 1

Tendo o Presidente da Mesa passado a palavra ao Sr. Presidente 
que por sua vez incumbiu o Sr. Secretário de abordar o tema da atividade do 

que destacou os dois meses em análise com oitenta e nove 
iniciativas realizadas e descritas, marcando o executivo presença em vinte e 
quatro na Vila da Quinta do Conde e vinte e uma noutros locais. Realizou 
também o executivo trinta e duas reuniões na Quinta do Conde e d

Salientou o trabalho de valor e persistente e a presença do 
executivo com uma média de uma iniciativa e meia por dia com a presença 
do executivo na sua maioria das vezes representada pelo Sr. Presidente.
De seguida deu a palavra a Vítor Jesus da bancada da CDU que iniciou a sua 

se ao relatório de atividades e passou a destacar
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O Presidente da mesa recordou o regimento onde a intervenção aberta aos 
questões, e não 
a replicação de 

, que questionou o Sr. Presidente da 
com o movimento associativo mais 

concretamente sobre uma proposta de criação da associação das 
ou Sesimbra alertando para a 

 
interrogando sobre qual o 

De seguida o Presidente da Mesa da Assembleia questionou o Sr. Presidente 
pretendia prestar algum esclarecimento, acabando 

 com assunto 
sobre a Av. Almirante Reis existindo vontade e empenho das Câmaras 
Municipais e das comissões de Administração das respetivas AUGIS de 

prévios ao asfaltamento da Avenida. 
associação de coletividades pretendida será 

abrangente do concelho de Sesimbra, sendo que o executivo detém alguns 
Pólvora com 

responsabilidades na federação das coletividades do Distrito de Setúbal, 
deverá o processo ser lançado a fim de convocar uma reunião constitutiva 
dessas coletividades do Concelho, essa iniciativa pode partir da Junta de 

se assim o período destinado à intervenção dos cida dãos 

se de imediato à discussão do Primeiro ponto da Ord em de 
relatório de atividades de 1  de Abril a 

Presidente da Junta 
que por sua vez incumbiu o Sr. Secretário de abordar o tema da atividade do 

e com oitenta e nove 
iniciativas realizadas e descritas, marcando o executivo presença em vinte e 
quatro na Vila da Quinta do Conde e vinte e uma noutros locais. Realizou 

reuniões na Quinta do Conde e doze em 
persistente e a presença do 

de uma iniciativa e meia por dia com a presença 
pelo Sr. Presidente. 

Jesus da bancada da CDU que iniciou a sua 
passou a destacar o IV 
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Prémio de Ciclismo Juvenil da Quinta do Conde realizado a 12 de Abril que 
contou cerca de 180 participantes
Referiu-se de seguida ao
Conde realizado dia 18 de abril 
oferta formativa alargada, generalista ou específica, de forma a criar 
condições para melhorar o desempenho do movimento associativo popular
Durante o Encontro foi 
uma recomendação, a dirigir ao governo, grupos parlamentares e autarquias 
locais. O encontro teve 
associações de âmbito concelhio
Recordou Fernanda Angius que deu uma palestra e
assistência com um momento de partilha de histórias, de conhecimentos 
literários e de proclamação de poesia
Pela Junta de Freguesia, com
movimento associativo e a comunidade educativa, 
programa de atividades, realizado no âmbito das comorações evocativas da 
conquista da liberdade, constituiu uma evidente manife
potencialidades dos Q
representativas. Continuou
inaugurado na Quinta do Conde 
peça escultórica. 
Descreveu Vítor Jesus como surpreendente o
no Feminino e ao Papel das 
Madalena Neves, Embaixadora de Cabo Verde em Portugal e Melne Martinez, 
1º Secretário da Embaixada de Cuba no nosso país, com a colaboração de 
Regina Marques, dirigente do M
Freguesia, concluindo o programa de atividades criado pela autarquia para 
assinalar o 25 de abril. 
Pronunciou-se quanto à
cumpriu a tradição do a
Freguesia em parceria com o movimento
Notabilizou a Escultura do movimento associativo
escultórica instalada numa das rotundas da Rua Serra da Arrábida 
homenageia o papel desen
social dos novos habitantes da Quinta do Conde e na construção da 
identidade local. 
Concluiu pronunciando
forte, de fácil compreensão, de forma a criar uma r
comunidade.  
De seguida tomou a palavra Maria Feliciana do BE 
de estágios e se os mesmos serão remunerados, assim como ao que se deve 
na informação financeira o pagamento de serviços sociais. 
A mesa deu a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU,
“Chave da Vila” como sendo uma escultura 
Castelo de Sesimbra, pediu de seguida informações quanto á reunião com 
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Prémio de Ciclismo Juvenil da Quinta do Conde realizado a 12 de Abril que 
contou cerca de 180 participantes. 

se de seguida ao encontro do Movimento Associativo na Quinta do 
Conde realizado dia 18 de abril que teve como objetivo proporcionar uma 
oferta formativa alargada, generalista ou específica, de forma a criar 
condições para melhorar o desempenho do movimento associativo popular
Durante o Encontro foi também aprovada uma saudação ao 25 de Abril e 
uma recomendação, a dirigir ao governo, grupos parlamentares e autarquias 

ncontro teve ainda como objetivo criar um organismo coletivo de 
associações de âmbito concelhio.  

rdou Fernanda Angius que deu uma palestra e passou a palavra à 
momento de partilha de histórias, de conhecimentos 

literários e de proclamação de poesia. 
ela Junta de Freguesia, com parceria da Câmara Municipal de Sesimbra, o 

ssociativo e a comunidade educativa, deu mote a um
programa de atividades, realizado no âmbito das comorações evocativas da 
conquista da liberdade, constituiu uma evidente manife
potencialidades dos Quinta Condenses e das suas organizações 
representativas. Continuou expressando sobre o dia da liberdade, onde foi 

na Quinta do Conde numa das suas principais entradas, uma 

Jesus como surpreendente o debate alusivo à “D
no Feminino e ao Papel das Mulheres na Sociedade”, com a participação de 
Madalena Neves, Embaixadora de Cabo Verde em Portugal e Melne Martinez, 
1º Secretário da Embaixada de Cuba no nosso país, com a colaboração de 
Regina Marques, dirigente do MDM realizado a 29 de Abril na Junta de 
Freguesia, concluindo o programa de atividades criado pela autarquia para 

 
à festa da família e das Tradições que na sua opinião 

cumpriu a tradição do acontecimento anual promovido pela Junta de 
parceria com o movimento associativo da Quinta do Conde.

a Escultura do movimento associativo como sendo uma peça
escultórica instalada numa das rotundas da Rua Serra da Arrábida 
homenageia o papel desenvolvido pelo movimento associativo na integração 
social dos novos habitantes da Quinta do Conde e na construção da 

Concluiu pronunciando-se quanto às mais-valias de uma identidade visual 
forte, de fácil compreensão, de forma a criar uma relação emocional com a 

De seguida tomou a palavra Maria Feliciana do BE questionando a realização 
de estágios e se os mesmos serão remunerados, assim como ao que se deve 
na informação financeira o pagamento de serviços sociais.  

palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, que 
“Chave da Vila” como sendo uma escultura idêntica à que se encontra no 

, pediu de seguida informações quanto á reunião com 
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Prémio de Ciclismo Juvenil da Quinta do Conde realizado a 12 de Abril que 

tro do Movimento Associativo na Quinta do 
teve como objetivo proporcionar uma 

oferta formativa alargada, generalista ou específica, de forma a criar 
condições para melhorar o desempenho do movimento associativo popular. 

aprovada uma saudação ao 25 de Abril e 
uma recomendação, a dirigir ao governo, grupos parlamentares e autarquias 

criar um organismo coletivo de 

passou a palavra à 
momento de partilha de histórias, de conhecimentos 

a Câmara Municipal de Sesimbra, o 
te a um extenso 

programa de atividades, realizado no âmbito das comorações evocativas da 
conquista da liberdade, constituiu uma evidente manifestação das 

ondenses e das suas organizações 
sobre o dia da liberdade, onde foi 

numa das suas principais entradas, uma 

debate alusivo à “Diplomacia 
e”, com a participação de 

Madalena Neves, Embaixadora de Cabo Verde em Portugal e Melne Martinez, 
1º Secretário da Embaixada de Cuba no nosso país, com a colaboração de 

29 de Abril na Junta de 
Freguesia, concluindo o programa de atividades criado pela autarquia para 

que na sua opinião 
romovido pela Junta de 

associativo da Quinta do Conde.  
como sendo uma peça 

escultórica instalada numa das rotundas da Rua Serra da Arrábida que 
volvido pelo movimento associativo na integração 

social dos novos habitantes da Quinta do Conde e na construção da 

valias de uma identidade visual 
elação emocional com a 

questionando a realização 
de estágios e se os mesmos serão remunerados, assim como ao que se deve 

que questionou a 
que se encontra no 

, pediu de seguida informações quanto á reunião com 
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moradores da Quinta do Conde 3 no que respeita ao espaç
abrangido pelo mesmo, de imediato questionou se a minuta de texto proposto 
já via sido enviada para a Associação Portuguesa de Profissionais de 
Restauração. Terminou perguntando se a atribuição de subsídios aos 
Serviços do Pessoal CMS em que pro
Freguesia.   
Pedro Bernardino do CDS/PP informou não ter nada a comentar.
Tomou a palavra Sérgio Cabrita do PSD, que 
com o relatório de atividades em análise.
De seguida foi dada a palavra a 
quanto à intensa atividade demostrada no relatório destacando o mês de Abril 
e Maio, e propôs que o relatório fosse ordenado por 
caso de alguns pontos a sintetização seria valorizada terminou da
parabéns ao executivo da Junta de Freguesia. 
O Presidente da Mesa deu de seguida a palavra ao Presidente da Junta de 
Freguesia que mostrou desde logo satisfação pela forma como o membro da 
Bancada da CDU Vítor
continuando a aclarar o motivo de algumas iniciativas disporem de um texto 
mais extenso, que se deve ao trabalho 
apresentado à assembleia. Referiu
Serviços Sociais sendo um pagamento multiplicado 
trabalhadores da Junta de Freguesia, explicou que da reunião com o 
presidente dos profissionais de bares e 
de vir a ser assinado um protocolo. 
moradores de edifícios
soluções de beneficiação do espaço público localizado a tardoz dos 
que em conjunto poderiam tornar o
os estágios aceites são 
Freguesia e são de 
remuneração. 
O Presidente da Mesa
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 pont o da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação 
Maio de 2015 e passou
trabalhos apreciação e v
Interadministrativos de delegação de competências entre a Camara 
Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesi
 
O Presidente da Mesa abriu este ponto da Ordem de Trabalhos dando a 
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia 
do contrato Interadministrativos
Municipal, mais concretamente nos
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moradores da Quinta do Conde 3 no que respeita ao espaç
abrangido pelo mesmo, de imediato questionou se a minuta de texto proposto 

para a Associação Portuguesa de Profissionais de 
Restauração. Terminou perguntando se a atribuição de subsídios aos 
Serviços do Pessoal CMS em que proporção é atribuída pela Junta de 

Pedro Bernardino do CDS/PP informou não ter nada a comentar.
Tomou a palavra Sérgio Cabrita do PSD, que mostrou encontrar
com o relatório de atividades em análise. 
De seguida foi dada a palavra a Júlio Pimenta do PS, que se pronunciou 

atividade demostrada no relatório destacando o mês de Abril 
e propôs que o relatório fosse ordenado por ordem cronológica e no 

caso de alguns pontos a sintetização seria valorizada terminou da
parabéns ao executivo da Junta de Freguesia.  
O Presidente da Mesa deu de seguida a palavra ao Presidente da Junta de 
Freguesia que mostrou desde logo satisfação pela forma como o membro da 

Vítor Jesus discursou sobre o relatório de a
o motivo de algumas iniciativas disporem de um texto 

mais extenso, que se deve ao trabalho já executado, logo o mesmo deve
assembleia. Referiu-se aos valores transferidos para os 

Serviços Sociais sendo um pagamento multiplicado pelo número
trabalhadores da Junta de Freguesia, explicou que da reunião com o 
presidente dos profissionais de bares e restaurantes se deveu à
de vir a ser assinado um protocolo. Referiu-se à reunião havida com os 

edifícios de habitação coletiva, com o fim de encontrar 
soluções de beneficiação do espaço público localizado a tardoz dos 
que em conjunto poderiam tornar o espaço mais atraente. Por fim aclarou que 

são em demasia para a capacidade da Junta de 
são de âmbito escolar, logo não dispõe 

O Presidente da Mesa com base no regimento colocou à
continuidade dos trabalhos para além das 00H00, não se tendo registado 
qualquer oposição foi dada continuidade aos trabalhos. 

se assim por encerrada a discussão do primeiro pont o da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação do relatório de atividades de 1 de Abr

e passou -se à discussão do segundo ponto da Ordem d
e votação da retificação do anexo 1 dos contratos 
de delegação de competências entre a Camara 

Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesi a da Quinta do Conde

O Presidente da Mesa abriu este ponto da Ordem de Trabalhos dando a 
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que no respeitante à

Interadministrativos, aclarou que se deveu a um lapso da Câmara 
mais concretamente nos valores das placas toponímicas, tratando
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moradores da Quinta do Conde 3 no que respeita ao espaço coletivo 
abrangido pelo mesmo, de imediato questionou se a minuta de texto proposto 

para a Associação Portuguesa de Profissionais de 
Restauração. Terminou perguntando se a atribuição de subsídios aos 

porção é atribuída pela Junta de 

Pedro Bernardino do CDS/PP informou não ter nada a comentar. 
mostrou encontrar-se de acordo 

se pronunciou 
atividade demostrada no relatório destacando o mês de Abril 

ordem cronológica e no 
caso de alguns pontos a sintetização seria valorizada terminou dando os 

O Presidente da Mesa deu de seguida a palavra ao Presidente da Junta de 
Freguesia que mostrou desde logo satisfação pela forma como o membro da 

Jesus discursou sobre o relatório de atividades, 
o motivo de algumas iniciativas disporem de um texto 

o mesmo deve ser 
se aos valores transferidos para os 

pelo número 
trabalhadores da Junta de Freguesia, explicou que da reunião com o 

à possibilidade 
reunião havida com os 

habitação coletiva, com o fim de encontrar 
soluções de beneficiação do espaço público localizado a tardoz dos edifícios 

espaço mais atraente. Por fim aclarou que 
para a capacidade da Junta de 

 de qualquer 

colocou à votação a 
continuidade dos trabalhos para além das 00H00, não se tendo registado 

se assim por encerrada a discussão do primeiro pont o da Ordem de 
do relatório de atividades de 1 de Abr il a 31 de 
se à discussão do segundo ponto da Ordem d e 
otação da retificação do anexo 1 dos contratos 

de delegação de competências entre a Camara 
a da Quinta do Conde . 

O Presidente da Mesa abriu este ponto da Ordem de Trabalhos dando a 
respeitante à retificação 

um lapso da Câmara 
valores das placas toponímicas, tratando-
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se assim de um assunto que necessita de procedimentos oficiais O 
Presidente da Mesa questionou 
tomar a palavra, não tendo existido inscrições 
retificação do anexo I dos contratos Interadministrativos que foram 
Aprovados por Unanimidade
 
Deu-se assim por encerrada a discussão do 
de Trabalhos, a preciação
contratos Interadministrativos
Camara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia  da Quinta do 
Conde e passou- se 
trabalhos Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesi a 
associad a da Casa do Alentejo.
 
De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
esclareceu ter sido sugerido pela própria Casa do Alentejo a possibilidade de 
a Freguesia se associar a esta por um valor simbólico de cem euros anuais, 
até porque a vila tem diversos cidadãos oriundos desse local do Pais logo 
benéfico para o local. Sugeri
adesão em causa fosse aprovada.
De seguida a mesa deu a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, que 
informou da sua posição favorável 
em vista a o referido pelo 
alentejana existente podendo trazer 
O Presidente da Mesa passou a palavra ao membro José Braga
da CDU que congratulou a proposta de adesão á casa do Alentejo
ter estado presente na iniciativa dessa casa que teve 
da Quinta do Conde, com grande afluência de visitantes
conhecer a freguesia. Tomou a palavra Sérgio Cabrita do PSD
adesão efetuando a proposta de a 
enquanto associada da casa do Algarve. 
PS que indicou a Vila como sendo uma das entradas do Alentejo, sendo o 
valor de associado simbólico não encontra a sua bancada qualquer 
inconveniente na proposta apresentada.
O Presidente da mesa 
associada da Casa do Alentejo que foi 
 
Deu-se assim por encerrada a discussão do 
Trabalhos, Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesi a 
associada da Casa do Alentejo 
de trabalhos Informações.
 
Foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia
Câmara Municipal de Sesimbra apresentou ao Desenvolvimento e Coesão 
Territorial na área Metropolitana de Lisboa um conjunto de treze intenções 
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se assim de um assunto que necessita de procedimentos oficiais O 
Presidente da Mesa questionou as quais as bancadas que pretenderiam
tomar a palavra, não tendo existido inscrições submeteu à a
retificação do anexo I dos contratos Interadministrativos que foram 
Aprovados por Unanimidade 

se assim por encerrada a discussão do segundo ponto da Ordem 
preciação  e votação da retificação do anexo 

Interadministrativos  de delegação de competências entre a 
Camara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia  da Quinta do 

se á à discussão do terceiro ponto da Ordem
Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesi a 

a da Casa do Alentejo.  

De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
esclareceu ter sido sugerido pela própria Casa do Alentejo a possibilidade de 
a Freguesia se associar a esta por um valor simbólico de cem euros anuais, 
até porque a vila tem diversos cidadãos oriundos desse local do Pais logo 
benéfico para o local. Sugeriu o Presidente da Junta de Freguesia 
adesão em causa fosse aprovada. 

deu a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, que 
informou da sua posição favorável quanto à adesão à Casa do Alentejo 
em vista a o referido pelo Sr. Presidente da Junta quanto á comunidade 
alentejana existente podendo trazer benefícios à freguesia. 
O Presidente da Mesa passou a palavra ao membro José Braga

que congratulou a proposta de adesão á casa do Alentejo
ter estado presente na iniciativa dessa casa que teve como exposição a Vila 

com grande afluência de visitantes permitindo a estes 
Tomou a palavra Sérgio Cabrita do PSD 

adesão efetuando a proposta de a Junta de Freguesia vir a fazer parte 
enquanto associada da casa do Algarve. De seguida falou Júlio Pimenta do 

que indicou a Vila como sendo uma das entradas do Alentejo, sendo o 
valor de associado simbólico não encontra a sua bancada qualquer 

nte na proposta apresentada. 
O Presidente da mesa submeteu de imediato á votação da adesão da Junta 
associada da Casa do Alentejo que foi Aprovada por Unanimidade

se assim por encerrada a discussão do Terceiro ponto da Ordem de 
Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesi a 

associada da Casa do Alentejo e passou- se ao Quarto ponto da Ordem 
de trabalhos Informações.  

oi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que informou que a 
Câmara Municipal de Sesimbra apresentou ao Desenvolvimento e Coesão 
Territorial na área Metropolitana de Lisboa um conjunto de treze intenções 
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se assim de um assunto que necessita de procedimentos oficiais O 
que pretenderiam 

aprovação da 
retificação do anexo I dos contratos Interadministrativos que foram 

ponto da Ordem 
otação da retificação do anexo I dos 
de delegação de competências entre a 

Camara Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia  da Quinta do 
discussão do terceiro ponto da Ordem  de 

Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesi a 

De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que 
esclareceu ter sido sugerido pela própria Casa do Alentejo a possibilidade de 
a Freguesia se associar a esta por um valor simbólico de cem euros anuais, 
até porque a vila tem diversos cidadãos oriundos desse local do Pais logo 

u o Presidente da Junta de Freguesia que a 

deu a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, que 
Casa do Alentejo tendo 

dente da Junta quanto á comunidade 

O Presidente da Mesa passou a palavra ao membro José Braga da bancada 
que congratulou a proposta de adesão á casa do Alentejo, visto ele 

exposição a Vila 
permitindo a estes 

 que saudou a 
Junta de Freguesia vir a fazer parte 

Júlio Pimenta do 
que indicou a Vila como sendo uma das entradas do Alentejo, sendo o 

valor de associado simbólico não encontra a sua bancada qualquer 

á votação da adesão da Junta 
por Unanimidade  

ponto da Ordem de 
Apreciação e votação da adesão da Junta de Freguesi a 

se ao Quarto ponto da Ordem 

que informou que a 
Câmara Municipal de Sesimbra apresentou ao Desenvolvimento e Coesão 
Territorial na área Metropolitana de Lisboa um conjunto de treze intenções 



Assembleia

Avenida da Cova dos Vidros 
Telefone: 21 210 83 70 
Página na INTERNET 

Endereço de Correio Eletrónico: 

 

 
 
 
 

sendo algumas das quais com incidência direta na Quinta do Conde 
destacando a intervenção ao 
Quinta do Conde e a ampliação das infraestruturas do ensino pré
básico na Quinta do Conde com a construção de uma escola do primeiro ciclo 
com capacidade para mais oito salas de aulas e um auditório com 
capacidade para cento e noventa e dois 
mais a nascente do Conde 2
esforçar-se para a construção de um 
O Presidente da Mesa facultou
da CDU que informou que 
de Assembleia quanto às
Gigoloto aquando da intervenção do publico, continuou o membro Afonso 
esteves da mesma bancada 
Cinco (retirado pelo seu autor)
entoação que deu ao documento em causa. O membro da Assembleia 
aproveitou para Informar ainda que se teria iniciado o torneio de futebol 
Sesimbra “SumerCup” o 
Pimenta da bancada do
autarquias da realização da Feira Festa
custos das esculturas colocadas na Vila, terminando e
documentos do PAOD são dados a conhecer a todas as bancadas da 
Assembleia Municipal. 
O presidente da mesa passou desde logo a aclarar 
envio dos documentos do PAOD 
Assembleia Municipal, 
Correio eletrónico próprio
Teve a palavra o Sr. Presidente da Junt
infraestruturas telefónicas e 
a imagem visual da vila, 
no momento, no caso da rotunda pelo lado poente da Quinta do Conde 
esclareceu que tem a intenção de vir a celebrar um protocolo com o fim de vir 
a homenagear os bombeiros no próximo ano com uma peça escult
nesse local. Por fim esclareceu que o custo da escultura em forma de chave 
colocada na vila rondou
Freguesia com a escultura de homenagem ao movimento associativo. No 
caso da feira festa destacou que 
Junho não possuiu o pagamento dos terrados do Mercado durante duas 
semanas. 
A Mesa questionou os Grupos Políticos sobre a existência de 
informações, tendo constatado que não existia mais nenhum pedido 
procedeu-se à leitura 
posteriormente a submeteu à
Unanimidade, concluiu 
presença do público e nada mais havendo a dizer, encerrou a sessão pelas 
zero horas e quinze minutos do dia 23 de Junho de 2015.
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sendo algumas das quais com incidência direta na Quinta do Conde 
destacando a intervenção ao nível da extensão dos serviços de 
Quinta do Conde e a ampliação das infraestruturas do ensino pré
básico na Quinta do Conde com a construção de uma escola do primeiro ciclo 
com capacidade para mais oito salas de aulas e um auditório com 
capacidade para cento e noventa e dois lugares, que se localizará na zona 
mais a nascente do Conde 2; desenvolveu que o seu executivo continua a 

se para a construção de um pavilhão multiusos na Quinta do Conde. 
facultou a palavra ao membro José Braga da bancada 

informou que procederá à defesa da honra em próxima
quanto às afirmações proferidas por o cidadão 

Gigoloto aquando da intervenção do publico, continuou o membro Afonso 
esteves da mesma bancada que aproveitou para se referir quanto ao 

(retirado pelo seu autor) requerendo desculpas para a afirmação e 
entoação que deu ao documento em causa. O membro da Assembleia 
aproveitou para Informar ainda que se teria iniciado o torneio de futebol 
Sesimbra “SumerCup” o qual terá torneios realizados no ADQC.

da bancada do PS que questionou ainda de qual o retorno para as 
autarquias da realização da Feira Festa, assim como qual o suporte dos 

as esculturas colocadas na Vila, terminando e pergunta
documentos do PAOD são dados a conhecer a todas as bancadas da 

 
O presidente da mesa passou desde logo a aclarar que o procedimento de
envio dos documentos do PAOD é feito para o correio eletrónico

 uma vez que cada grupo politica não dispõe de um 
próprio. 

Teve a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que se 
infraestruturas telefónicas e eléctricas como elementos que vêm 
a imagem visual da vila, visto que muitos desses cabos não têm qualquer uso 
no momento, no caso da rotunda pelo lado poente da Quinta do Conde 
esclareceu que tem a intenção de vir a celebrar um protocolo com o fim de vir 
a homenagear os bombeiros no próximo ano com uma peça escult

Por fim esclareceu que o custo da escultura em forma de chave 
vila rondou os três mil euros, custo idêntico para a Junta de 

Freguesia com a escultura de homenagem ao movimento associativo. No 
caso da feira festa destacou que para a Junta de Freguesia durante o mês de 
Junho não possuiu o pagamento dos terrados do Mercado durante duas 

A Mesa questionou os Grupos Políticos sobre a existência de 
, tendo constatado que não existia mais nenhum pedido 

leitura da ata em minuta pela primeira secretária que 
submeteu à aprovação e que foi Aprovada por 

, concluiu o Sr. Presidente da Assembleia agradecendo a 
presença do público e nada mais havendo a dizer, encerrou a sessão pelas 

quinze minutos do dia 23 de Junho de 2015.Por ser verdade o 

de Freguesia da Quinta do Conde 
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sendo algumas das quais com incidência direta na Quinta do Conde 
nível da extensão dos serviços de saúde na 

Quinta do Conde e a ampliação das infraestruturas do ensino pré-escolar e 
básico na Quinta do Conde com a construção de uma escola do primeiro ciclo 
com capacidade para mais oito salas de aulas e um auditório com 

lugares, que se localizará na zona 
; desenvolveu que o seu executivo continua a 

na Quinta do Conde.  
a palavra ao membro José Braga da bancada 

defesa da honra em próxima reunião 
afirmações proferidas por o cidadão Américo 

Gigoloto aquando da intervenção do publico, continuou o membro Afonso 
eferir quanto ao Anexo 

desculpas para a afirmação e 
entoação que deu ao documento em causa. O membro da Assembleia 
aproveitou para Informar ainda que se teria iniciado o torneio de futebol 

qual terá torneios realizados no ADQC. Falou Júlio 
que questionou ainda de qual o retorno para as 

assim como qual o suporte dos 
perguntando se os 

documentos do PAOD são dados a conhecer a todas as bancadas da 

o procedimento de 
eletrónico geral da 
não dispõe de um 

a de Freguesia que se referiu às 
m degradando 

visto que muitos desses cabos não têm qualquer uso 
no momento, no caso da rotunda pelo lado poente da Quinta do Conde 
esclareceu que tem a intenção de vir a celebrar um protocolo com o fim de vir 
a homenagear os bombeiros no próximo ano com uma peça escultórica 

Por fim esclareceu que o custo da escultura em forma de chave 
os três mil euros, custo idêntico para a Junta de 

Freguesia com a escultura de homenagem ao movimento associativo. No 
para a Junta de Freguesia durante o mês de 

Junho não possuiu o pagamento dos terrados do Mercado durante duas 

A Mesa questionou os Grupos Políticos sobre a existência de pedidos 
, tendo constatado que não existia mais nenhum pedido 

pela primeira secretária que 
Aprovada por 
agradecendo a 

presença do público e nada mais havendo a dizer, encerrou a sessão pelas 
Por ser verdade o 
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constante desta Ata, vai a mesma ser assinada por todos os membros da 
Assembleia de Freguesia pr
atestando a veracidade dos factos relatados.
 
 
 
MESA DA ASSEMBLEIA,
 
João Carlos Carmo Valente
Elsa Cristina Pereira Lourenço Guerra
Susana Maria Grácio Freire de Oliveira
 
 

GRUPO POLITICO LOCAL DA CDU,
 
José da Costa Ferreira Braga
Vitor Nuno de Oliveira Gonçalves de Jesus
Alberique José 
Afonso Manuel Esteves
João Manuel Varela Laranjeira
Sílvia Raquel Santos Taveira Lameirinha
 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PS,
 
Júlio Manuel Duque Pimenta
José António Cerqueira dos Santos
Andredina Gomes Cardoso 
Paulo Alexandre Mestre Bandarra
António José Barros Godinho
Faustino Marques 
 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PSD, 
 
Sérgio Gonçalves Cabrita
 

GRUPO POLITICO LOCAL DO CDS/PP, 
 
Pedro Alexandre Cabrita Tavares 
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO MSU,
 
Hélder Fernando Marques Gaboleiro
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO BE,
 
Maria Feliciana Esteves Mota
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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  
Elsa Cristina Pereira Lourenço Guerra  

  

Susana Maria Grácio Freire de Oliveira    

GRUPO POLITICO LOCAL DA CDU,  

da Costa Ferreira Braga  
Vitor Nuno de Oliveira Gonçalves de Jesus  

  

  
Afonso Manuel Esteves  
João Manuel Varela Laranjeira  
Sílvia Raquel Santos Taveira Lameirinha  

  

GRUPO POLITICO LOCAL DO PS,  

Júlio Manuel Duque Pimenta    
Cerqueira dos Santos    

Andredina Gomes Cardoso  
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 MSU,  

Hélder Fernando Marques Gaboleiro  

PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO BE,  

Maria Feliciana Esteves Mota    
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constante desta Ata, vai a mesma ser assinada por todos os membros da 
esentes na sessão, que assim o desejem, 

  


