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Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, pelas 
vinte e uma horas, reuniu-se na sede da Junta, em sessão ordinária, a 
Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto Um: Relatório de Atividades de 1 de Setembro a 30 de Novembro de 
2013. 
Ponto Dois: Análise e Votação do Plano de Atividades do Orçamento, Mapa 
de Pessoal, Planos Plurianual de Investimentos (PPI) e Plano de Ações mais 
relevantes (PPA). 
Ponto Três: Ratificação e votação do acordo coletivo da entidade 
empregadora pública (Junta de Freguesia da Quinta do Conde). 
Estavam presentes nesta sessão João Carlos do Carmo Valente (Presidente 
da Mesa da Assembleia da Coligação Democrática Unitária CDU), Carlos 
Alberto Polvora 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, Silvia Raquel Santos 
Taveira Lameirinha e João Manuel Varela Laranjeira (Bancada da Coligação 
Democrática Unitária CDU), Genoveva das Dôres Serrano Baião da 
Purificação, Julio Manuel Duque Pimenta, Paula Lopes de Almeida Costa, 
José António Cerqueira dos Santos, Andredina Gomes Cardoso e Paulo 
Alexandre Mestre Bandarra (Bancada do Partido Socialista PS), Sérgio 
Gonçalves Cabrita (Bancada do Partido Social Democrata PPD/PSD), Igor 
Queiroz Feio (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 oito 
documentos entregues para o período de antes da ordem do dia. 
A Mesa deu conhecimento aos membros da Assembleia do registo de 
correspondência recebida e, não havendo dúvidas sobre a mesma, 
prosseguiu os trabalhos. 
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O Presidente da Mesa passou, de imediato, ao Período de Antes da Ordem 
do Dia (PAOD) registando-se a entrada de oito documentos na Mesa, os 
quais se encontram anexos a esta Ata, designados por Anexo Um até Anexo 
oito , ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos). 
Todos os documentos foram lidos pelos respetivos proponentes, antes da 
leitura do Anexo  Cinco  O membro José Braga da bancada da CDU iniciou a 
sua alocução saudando todos os presentes, manifestando desde logo a sua 
solidariedade para com as freguesia e suas populações, insurgindo-se contra 
a nova lei do Regime Jurídico das autarquias locais que distribuirá pelas 
freguesias em 2014 menos cerca 40 milhões de euros comparativamente ao 
ano de 2013, explicando que com a presente lei o governo irá transferir mais 
competências próprias para as juntas de freguesia, contudo não transferirá 
mais dinheiro, nem meios humanos, ou qualquer tipo de máquinas. Elucidou 
que o atual governo levará a cabo um autêntico embuste, uma falácia e um 
engano, a fim de asfixiar o financeiramente o poder local informado que em 
momento oportuno o membro Leonor Fortunato da bancada da CDU passará 
á leitura da moção “em defesa do poder local” constante no Anexo Cinco . 
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 Helder Gaboleiro, 
do MSU, que se referiu ao documento constante do Anexo Um e Quatro  
como sendo importante a quadra natalícia em especial a de 2013 face às 
contrariedades que as populações suportam, transitou para o Anexo Dois  
como não tendo nada a expressar, referiu-se ao documento constante no 
Anexo Três  como sendo um problema detetado por si já que a Quinta do 
Conde na sua opinião tem problemas de limpeza. Passou para o documento 
constante no Anexo Cinco  verbalizando rever-se nas dificuldades da 
extinção das freguesias em especial as localizadas nos meios rurais, referiu-
se ao Anexo Seis   como sendo efetivamente um problema que este atual 
governo criou, em que a população formada é composta na sua maioria por 
jovens licenciados. De igual modo o convite endereçado aos jovens a emigrar, 
contribuiu para o afastamento das populações das mesas de voto por 
estarem descontentes com a falta de soluções para o seus familiares, no que 
concerne ao  Anexo Sete  aludiu que não dispõe de qualquer objeção de 
Nelson Mandela em quanto pessoa contudo este defendeu sempre a luta não 
armada algo que não foi inteiramente concretizado tendo tempo ainda para 
fazer referencia ao ANC Congresso Nacional Africano, por fim mencionou o 
Anexo Oito  como sendo uma perda e uma dor imensurável para as familias 
das vitimas e que o Movimento Sesimbra Unida presta as devidas 
condolências aos familiares das vitimas e que espera que em breve se 
consiga desvendar o que se passou naquela noite fatídica. 
O Presidente da mesa deu a palavra ao membro Maria Feliciana Mota da 
bancada do Bloco de Esquerda que referiu encontrar-se em condições para 
votar os documentos que deram entrada no período antes da ordem do dia. 
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Ainda continuando a apreciação dos documentos do PAOD, o membro Igor 
Feio do Grupo político local do CDS/PP, destacou a boa execução de alguns 
documentos. Contudo, mencionou que outros em nada beneficiam a 
freguesia da Quinta do Conde, devendo as preocupações passarem a incidir 
apenas em questões relacionadas com a Freguesia já que as matérias 
referentes ao Orçamento de Estado deverão ser tratadas nos seus locais 
próprios. Propondo consequentemente a alteração do documento, constante 
no Anexo Seis . Questionando desde logo o presidente da mesa a bancada 
da CDU autor do documento se pretende diligenciar alguma alteração, ao que 
foi desde logo rejeitada qualquer modificação do documento em causa. A 
mesa deu a palavra ao Grupo Politico Local do PSD. 
Sergio Cabrita do Grupo Politico Local do PSD que se mostrou de acordo 
com as Saudações apresentadas Anexo Um e Dois  tendo de seguida citado 
o Anexo Três  apontando a escassez de limpeza de alguns contentores do 
lixo explicou de seguida que se revia no explanado pela anterior intervenção 
relativamente aos Anexos Quatro e Cinco , Descreveu o documento 
seguinte Anexo Seis  como não se revendo no mesmo logo mostrou intenção 
de o votar contra, transitou para o Anexo Sete  que se mostrou a favor do 
mesmo mas com intenção de não o votar favoravelmente, por fim aludiu 
quanto ao Anexo Oito  como uma ocorrência medonha.   
O membro Genoveva da Purificação, do Grupo Politico Local do PS iniciou a 
sua exposição presumindo a existência de apenas um documento 
relacionado com os “votos de boas festas” subscrito por todas as força 
politicas, confirmado aquando da reunião de conferência de representantes, 
questionando assim a existência do Anexo Um e Quatro,  tomou desde logo 
a palavra o presidente da mesa que esclareceu quanto aos anexos entrados 
no PAOD da inteira responsabilidade das bancadas, no caso concreto do 
Anexo Um  a bancada do MSU tornou o documento próprio por não ter dado 
entrada em tempo útil de ser distribuído pelas restantes bancadas tal como 
havia sido acordado em reunião de conferencia de lideres dando origem a 
existência de um novo documento constante no Anexo Quatro  com o 
objetivo de se tornar unânime. Prosseguiu o membro da bancada do PS 
mencionando não ter nada a referir quanto ao Anexo Seis  passando a 
aclarar o seu sentido de voto relativamente ao Anexo Sete e Oito.  
A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU informou que 
a CDU irá votar a favor o Anexo Um e Dois , já no que respeita ao Anexo 
Três  “moção pela melhoria da limpeza Urbana da Quinta do Conde” 
apresentada pela bancada do PS, advertiu para a sua incongruência, 
referindo-se concretamente ao terceiro paragrafo que menciona os brutais 
cortes financeiros às autarquias e ao condicionamento das novas 
contratações por parte do atual governo, continuou se prenunciando quanto á 
Câmara Municipal de Sesimbra que apresenta no seu quadro de pessoal o 
mesmo numero trabalhadores que tinha em 2005, mas a população do 
concelho conta com mais de 13 mil habitantes. Aproveitou para referir ainda 
que Câmara Municipal recebeu do Orçamento de Estado em 2013 menos 
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219.602€ do que em 2005, concluindo a sua posição quanto ao parágrafo o 
concelho de Sesimbra tem mais habitantes, menos dinheiro e os mesmos 
trabalhadores do que em 2005, avizinha-se um ano de 2014 a situação será 
mais grave com as leis 73/2013 e 75/2013 Setembro. No ultimo parágrafo 
desta Moção é solicitado á Câmara Municipal de Sesimbra uma intervenção 
célere e determinada apresentando-se como uma incoerência, pois se por um 
lado o PS reconhece as restrições ao nível de meios humanos e financeiros, 
por outro lado exige uma intervenção célere e determinada, com que meios. 
Sendo assim a bancada da CDU vai-se abster neste Anexo Três , A CDU vai 
votar favoravelmente os Anexos Quatro, Cinco, Seis, Sete e Oito . 
Questionado se pretende efetuar alguma alteração ao documento numero 
Anexo 6 sendo desde logo proposto pela bancada da CDU um intervalo, ao 
que a mesa colocou às restantes bancadas se pretendem o mesmo tendo 
sido aceite efetuar um intervalo de 5 minutos.  
Retomados os trabalhos á dado pelo presidente da mesa a palavra ao 
membro Helder Gaboleiro, do MSU, que se pronunciou quanto ao 
afastamento da Luta não Armada por parte de Nelson Mandela que tinha 
como imagem “Gandhi” fazendo de novo referencia ao braço armado do ANC 
explicando que á época este movimento teria outro nome.  
De seguida deu-se a palavra Sérgio Cabrita da bancada do PSD que disse 
concordar com o que foi dito por Hélder Gaboleiro da bancada do MSU, 
nomeadamente em que é dito que Nelson Mandela nunca esteve envolvido 
na luta armada. 

Foi dada a palavra a Genoveva Purificação da bancada do PS que se 
prenunciou quanto ao descontentamento referente á limpeza urbana da 
Quinta do Conde, nomeadamente a falta de lavagem de alguns contentores e 
de ruas que não são limpas, concordou ainda com a bancada da CDU na 
Saudação a Nelson Mandela pede para ser retirada a palavra “forças 
armadas”, uma vez que foi um homem de paz e não de guerra, esteve ainda 
de acordo com a interrupção solicitada pela bancada da CDU, para análise 
dos documentos, no entanto sugeriu que em futuras Assembleias todas as 
bancadas tivessem tempo para analisar os documentos antes das suas 
intervenções, passando de seguida para o assunto referente constante no 
Anexo Sete  assim como o seu sentido de voto. 
Teve a palavra o membro José Santos membro da bancada do PS que se 
referiu quanto á limpeza e recolha de lixo como sendo uma opção do 
executivo camarário já que este optou por reduzir substancialmente o numero 
de horas extraordinárias refletindo-se na limpeza da vila. 
Teve a palavra de seguida o membro José Braga representante da bancada 
da CDU não está de acordo com a proposta apresentada pela bancada do 
PSD, CDS/PP, MSU e PS que propõem que seja retirado do voto de pesar a 
parte do texto em que a CDU afirma que Nelson Mandela conduziu a Luta 
armada do ANC contra o apartheid, isto é um facto histórico e nós não 
aceitando os argumentos das forças politicas acima indicadas afirmando que 
Nelson Mandela renunciou á Luta armada, e que nunca foi um guerrilheiro, 
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Nelson Mandela explicou ainda foi guerrilheiro optou pela luta armada para 
combater o regime odioso do apartheid em defesa do seu povo, sendo um 
facto histórico e verdadeiro, advertiu lendo uma revista onde Nelson Mandela 
“os únicos homens em termos de partido existentes na altura da luta armada, 
onde ele sentiu apoio foi do Partido Comunista sul-africano na luta contra o 
apartheid”, notabilizou assim em forma conclusiva a CDU não aceita 
alterações ao voto de pesar. 
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 unanimidade 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 maioria (com 9 

abstenções da CDU e 10 votos a favor do 
PS,BE,MSU,PSD e CDS/PP) e sem declarações 
de voto; 

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

Documento incluído no Anexo Cinco : Aprovado por maioria (com 2 
abstenções do PSD e CDS/PP e 17 votos a 
favor da CDU,BE,PS e MSU) e sem declarações 
de voto; 

Documento incluído no Anexo Seis : Aprovado por maioria (com 7 
abstenções do PS e MSU, 2 votos contra do 
PSD e CDS/PP  e dez votos a favor da CDU e 
BE) e 

Documento incluído no Anexo Sete : Aprovado por maioria (com 8 
abstenções do PS e MSU e BE, e 11 votos a 
favor da CDU, PSD e CDS/PP) e sem 
declarações de voto;  

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

 
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 se registaram inscrições para intervenção na Assembleia.  
Sendo assim encerrou-se o período destinado à inter venção dos 
cidadãos passando-se à discussão do Período da Orde m do Dia.  
Passou-se de imediato à discussão do Primeiro ponto da Ordem de 
Trabalhos , ou seja, Relatório de Atividades de 01/09/2013 a 30/11/2013.  
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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 iniciou a sua alocução dizendo que este 
período foi transversal a 2 mandatos isto é foi a parte final de um mandato 
pelo meio houve eleições e seguiu-se o inicio do mandato seguinte mas se 
isso não bastasse houve também a introdução de nova legislação que criou 
aqui umas condicionantes e por outro lado foi o período em que procedeu á 
abertura do Skate Parque coincidente com o aniversário da Junta de 
Freguesia da Quinta do Conde e também com a inauguração de uma 
escultura alusiva ao centenário do nascimento de Álvaro Cunhal foi um 
período de muita atividade também antecipamos e a freguesia beneficiou 
com isso na abertura do parque da ribeira e portanto no essencial foram 
estas as obras mais marcantes ainda assim estou disponível para esclarecer, 
e apesar de terem os documentos nas mãos as dúvidas que substituírem. 
Foi dada a palavra ao membro Sérgio Cabrita da bancada do grupo politico 
local do PSD que comentou o documento apelidando-o de propaganda 
politica enchendo-se algumas páginas, transitou para o assunto da 
inexistência de protocolo com as escolas e por fim questionou qual a 
frequência em que é emitida a Radio da Quinta do Conde.  
De seguida a mesa passou a palavra ao membro Genoveva da Purificação, 
do Grupo Politico Local do PS questionou no que concerne às fotocópias 
retiradas pela Junta de Freguesia. 
Teve a palavra o membro Vitor Jesus da bancada do grupo politico local da 
CDU informando que a Bancada da CDU saúda a Junta de Freguesia por se 
ter associado às comemorações do centenário do nascimento de Álvaro 
Cunhal com a inauguração no dia 10/11/2013 de um mural, junto á Escola 
Básica Integrada da Quinta do Conde. Enaltece ainda a inauguração do 
Skate Parque, e por último salientar as comemorações do 28º. Aniversário da 
criação da Freguesia da Quinta do Conde. 
 
De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que 
esclareceu na generalidade as questões levantadas pela bancada do PS e 
passou a informar que o relatório poderá ser mais ou menos descritivo no 
caso do documento presente ele é bastante descritivo em muitas das suas 
ações é uma politica assumida pois é prestada toda a informação não se 
ocultando logo será natural que existam noticias mais sintéticas em 
detrimento de outras proferiu por fim que o executivo que representa peca 
antes por excesso do que por defeito. 
 
O Presidente da Mesa, verificando não existir mais pedidos de 
intervenção deu por encerrada a discussão do primei ro ponto da Ordem 
de Trabalhos, Passou-se à discussão do segundo pont o da Ordem de 
Trabalhos, Análise e Votação do Plano de Atividades , do Orçamento, 
Mapa de pessoal, Planos Plurianual de Investimentos  e Plano de Ações 
mais relevantes.  
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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 
enumerando as atividades e eventos que pensa repetir, o primeiro será o 
concerto de ano novo que se realizará no Grupo Desportivo e Cultural do 
Casal do Sapo no primeiro Sábado do ano, pretende também assinalar o dia 
internacional da mulher o 25 de Abril que este ano celebra o seu 40º. 
Aniversário, o 3º, prémio de ciclismo juvenil da Quinta do Conde, o dia 
mundial da criança, criar uma feira da saúde, a festa da família e das 
tradições, também o dia internacional do idoso e assim como os Santos 
Populares e do festival do Caracol. 
 
A mesa passou a palavra ao membro Helder Gaboleiro da bancada do MSU 
que se referiu á Loja do Cidadão, como uma mais valia para a vila devendo 
ser efetuado protocolo com a Câmara Municipal para a sua implementação. 
Informou relativamente aos restantes pontos não ter nada a acrescentar. 
De seguida foi dada a palavra Feliciana Mota da bancada do BE, que 
solicitou ao Sr.º Presidente da Junta de Freguesia a listagem discriminada de 
todas as Instituições sem fins lucrativos que recebem apoios do Orçamento 
da Junta de Freguesia assim como os respetivos valores anuais atribuídos, 
tendo entregue declaração de voto constante no Anexo Dez . 
De imediato teve a palavra o membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD 
informando que concorda com todos os documentos, não tendo assim nada a 
comentar. 
Teve de seguida a palavra o membro Genoveva Purificação bancada do PS 
solicitando vários esclarecimentos de algumas rubricas apresentadas. 
De seguida interveio o membro José Braga da bancada da CDU, explicando 
desde logos que os documentos em analise são os documentos possíveis 
tendo em conta os cortes quer da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, 
quer da Câmara Municipal de Sesimbra com um total de 200,000€ por o ano 
de 2014; passou a descriminar as transferências através do Fundo 
Financiamento das freguesias, enumerando o caso concreto da Junta de 
Freguesia da Quinta do Conde que irá receber em 2014 menos 16,667,00 do 
que recebeu em 2010, e menos 6,665,00€ do que recebeu em 2011.  
Explicou que já havia referenciado no PAO com o documento apresentado na 
Moção em Defesa do Poder local, que a publicação da nova Lei das Finanças 
Locais e do regime jurídico das autarquias nomeadamente a lei apresentada, 
que atribui mais competências às Juntas de Freguesia, com menos dinheiro e 
com os mesmos meios humanos e materiais será evidente que a Junta de 
Freguesia não poderá fazer mais obra ou cumprir com as competências 
delegadas na anterior lei, portanto por todas estas razões a bancada da CDU 
tenciona votar favoravelmente os documentos em causa.  
De seguida o Presidente da Junta de Freguesia informa que não respondeu á 
questão da frequência da rádio e que obviamente não tem que responder a 
questões dessa natureza, aliás os membros da assembleia de Freguesia, 
também tem a obrigação de conhecer a própria freguesia. 



 
 

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 8  

 
 
 
 

O presidente da mesa deu a palavra ao membro Júlio Pimenta pela bancada 
do PS que efetuou uma declaração de voto conforme Anexo Onze.  
De seguida entreviu Afonso Esteves pela bancada da CDU efetuando una 
declaração de voto conforme Anexo Nove.  
O Presidente da Mesa, interveio de seguida para, em cumprimento do 
Regimento, solicitar aos membros presentes autorização para prolongar os 
trabalhos por mais uma hora.  
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 (12) votos a favor dos Grupos Políticos Locais  da CDU, MSU,PSD e 
CDS/PP, e sete (7) abstenções, do Grupo Político Lo cal do PS e  BE com 
três declarações de voto do PS, BE e CDU.  
Desta forma deu-se por encerrado o segundo ponto da  Ordem de 
Trabalhos, Apreciação e Votação do Análise e Votaçã o do Plano de 
Atividades, do Orçamento, Mapa de pessoal, Planos P lurianual de 
Investimentos e Plano de Ações mais relevantes. Pro sseguindo-se para 
o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, Ratificação  e votação do 
acordo coletivo da entidade empregadora publica (Ju nta de Freguesia 
da Quinta do Conde).   
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
que considerou que face á legislação que impunha alteração ao horário dos 
trabalhadores da junta de Freguesia nós estabelecemos com a estrutura 
representativa dos trabalhadores um acordo, neste caso o acordo coletivo da 
entidade empregadora pública, avertiu que a Junta de Freguesia da Quinta 
do Conde foi a primeira autarquia do concelho a subscrever o acordo com o 
S.T.A.L., no dia da subscrição foi enviado para o secretário de estado a 
respetiva ratificação e publicação, foi entendimento colocar o presente ponto 
na assembleia de Freguesia de forma que o mesmo seja ratificado. 
De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra ao membro José Braga da CDU 
comunicando que a sua bancada se encontra de acordo com proposta que é 
apresentada considerando que o horário de 35 horas que o Governo 
pretende substituir par 40 horas se trata de  um direito, uma conquista dos 
trabalhadores, que a seguir ao 25 de abril através da luta, os trabalhadores 
conseguiram este horário, trata-se ainda do horário que é praticado no sector 
privado, argumentando o governo que o limite das 40 horas, não é limite o 
mínimo permitindo horários abaixo das 40 horas, já o sector privado utiliza-se 
o horário máximo de 40 horas o que não é impeditivo de haver sectores que 
tenham menos de 40 horas. Comenta que por as razões apresentadas o 
acordo repõe justiça no horário de trabalho entre os trabalhadores da 
administração local e por estas razões a CDU irá votar favoravelmente o 
documento. 
Foi dada a palavra ao membro da bancada da CDU João Laranjeira que 
passou de imediato à leitura da declaração de voto apresentada no Anexo 
Doze. 
 



 
 

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 colocou a Ratificação e votação do acordo 
coletivo da entidade empregadora publica (Junta de Freguesia da Quinta 
do Conde).  
 à votação, que foi aprovada por unanimidade, com uma declaraçã o de 
voto da CDU, desta forma deu-se por encerrado o ter ceiro ponto da 
Ordem de Trabalhos, Ratificação e votação do acordo  coletivo da 
entidade empregadora publica (Junta de Freguesia da  Quinta do Conde).  
prosseguindo-se para o quarto ponto da Ordem de Tra balhos, 
Informações.  
O Presidente da Mesa iniciou os trabalhos, passando a palavra ao Presidente 
da Junta que uma das informações que pretendia transmitir se refere ao 
próximo Sábado dia 04 de Janeiro com a realização no Grupo Desportivo e 
Cultural do Casal do Sapo o concerto de ano novo com a participação de 
diversos grupos do movimento associativo local e também das escolas 
convidando de seguida todos os membros da assembleia a participar neste 
evento. 
A mesa deu a palavra ao membro do executivo Fernando Patricio aclarando a 
falta de sentido na alteração ao documento Anexo Sete , aconselhado ao 
visionamento do filme de “Stiven Biko”  a fim de melhor ser entendia a lute de 
então. 
Sucessivamente foi dada a palavra a Genoveva Purificação da bancada do 
PS questionando ao Presidente da Junta de Freguesia qual a razão de não 
se ter realizado o quarto concurso de presépios tendo encerrado o seu 
discurso com votos de boas festa. 
A mesa da assembleia facultou a palavra ao membro Afonso Esteves do 
grupo politico local da CDU que se referiu como existindo já um local próprio 
para o estacionamento de pesados, junto às instalações do ADQC, 
recapitulou que ao fim de semana a vila encontra-se repleta de carros 
pesados espalhados pelos estacionamentos.  
De seguida o membro José Braga proferiu em nome da Bancada CDU os 
desejos de um bom Natal e um Bom ano 2014 dentro do possível para todos 
os portugueses assim como para as bancadas das forças políticas presentes, 
aos membros do executivo da assembleia para o público. 
Teve a palavra o Presidente da Junta de Freguesia que salientou a forma 
simpática como esta Assembleia decorreu e antes de terminar desejou ainda 
a todos um bom ano novo, que 2014 fazendo votos para que não seja o 
anunciado já que todos terão a obrigação de que o novo ano seja melhor 
para todos. 
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 zero horas e cinquenta minutos desejando a todos os presentes 
uma Boa Noite e Boas Festas. 
 



 
 

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 10  

 
 
 
 

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 após a sessão visto 
que a mesma teve inadvertidamente uma ausência na gravação. 
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 

  

Afonso Manuel Carmo Rocha Esteves   
Leonor Duarte Coelho Fortunato 
João Manuel Varela Laranjeira 
Silvia 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 
Andredina Gomes Cardoso 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PSD,  
 
Sérgio Gonçalves Cabrita   
 

GRUPO POLITICO LOCAL DO CDS/PP,  
 
Igor Queiroz Feio   
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO BE,  
 
Maria Feliciana Esteves Mota   
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO MSU,  
 
Helder Fernando Marques Gaboleiro   
 
 

 
 

Sessão de 27-12-2013  


