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Aos vinte sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte 
e uma horas, reuniram no Pavilhão do Grupo Desportivo e Cultural do Casal 
do Sapo, em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 
Ponto Um Apreciação do relatório de atividades de 16 de Março a 31 de 
Maio de 2014. 
Ponto Dois: Informações. 
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, Isabel Maria de Brito Pereira, 
Vitor Nuno de Oliveira Gonçalves de Jesus, Sílvia Raquel Santos Taveira 
Lameirinha e João Manuel Varela Laranjeira (Bancada da Coligação 
Democrática Unitária CDU), Genoveva das Dores Serrano Baião da 
Purificação, Júlio Manuel Duque Pimenta, Paula Lopes de Almeida Costa, 
António José Barros Godinho, Paulo Alexandre Mestre Bandarra e Faustino 
Marques (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 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 pela 2ª. 
Secretária Susana Oliveira, o Presidente da Mesa apresentou cumprimentos, 
desejando as maiores felicidades para o desempenho de funções a todos os 
participantes na sessão, deu de seguida a palavra ao Primeiro Secretário que 
passou a ler uma Saudação ao Movimento Associativo, designado por Anexo 
Oito de seguida o Presidente da mesa 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 
sete documentos entregues para o período de antes da ordem do dia.  
De seguida, foi colocada à apreciação e votação da Ata da Sessão 
Extraordinária de 28 de Março de 2014,que foi aprovada por unanimidade, a 
mesa avançou para a apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária de 
01 de Abril de 2014, aprovada igualmente por unanimidade.  
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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 sete documentos na Mesa, os 
quais se encontram anexos a esta Ata, designados por Anexo Um até Anexo 
Sete, ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos). Após a leitura do 
Anexo Sete, o Presidente da Mesa propôs um minuto de silêncio pelo 
falecimento do Presidente de Anafre Cândido Moreira que foi aprovado e 
realizado. 
O Presidente da Mesa deu a palavra a José Braga do grupo político da CDU 
para fazer uma declaração politica Anexo Nove. 
O membro do grupo político do PSD solicitou a palavra para fazer uma 
declaração para ata designada por Anexo Dez, leu de seguida uma 
informação designada por Anexo Onze. 
Seguiu-se um intervalo de 5 minutos para reflexão dos documentos 
apresentados, após esse período, o Presidente da Mesa deu continuidade 
aos trabalhos. Procedeu-se, então à apreciação na generalidade, dos 
documentos propostos. 
Tendo tomado a palavra o membro Hélder Gaboleiro do MSU, pronunciando-
se em relação ao Anexo Um, que, como dirigente associativo concorda com 
algumas das palavras descritas não se revendo no entanto em todas, quanto 
ao Anexo Dois, mostrou concordância com o mesmo, no Anexo Três, têm 
algumas dúvidas porque o PSD enquanto governo umas vezes dá com uma 
mão e tira com a outra, concorda com os Anexos de Quatro a Sete.  
De seguida falou Maria Feliciana Mota do BE dizendo que concorda com o 
Anexo Um, quanto ao Anexo Dois, pelo que sabe já existe um projeto para o 
parque de merendas, sobre o Anexo Três, lamenta mas o PSD escreve mas 
depois não executa, concorda finalmente com os Anexos de Quatro a Sete.  
Durante a apreciação dos documentos do PAOD, o membro Paulo 
Bernardino do CDS/PP, informou não ter nada a dizer. 
O membro Sérgio Cabrita do PSD também verbalizou não ter nada a dizer. 
Seguidamente o membro António Godinho do PS iniciou a sua exposição 
advertindo que concorda com o Anexo Um e Dois, não concordando com o 
Anexo Três, por fim comunicou a sua concordância  para os Anexos de 
Quatro a Sete.  
A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU, proferindo 
que concorda com o Anexo Um, quanto ao Anexo Dois lembra que a 
organização das autarquias assenta em plano de atividades e orçamentos, 
numa só palavra planeamento, a proposta do PSD propõe uma data de 
execução demasiado breve (3 meses), o que é impossível, por outro lado 
este parque de merendas está previsto para o Parque da Ribeira, apesar de 
tudo a CDU irá aprovar esta proposta. Quanto ao Anexo Três, a CDU não 
tem elementos necessários para fundamentar uma posição rigorosa, no 
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Anexo Quatro, aclarou a aprovação do mesmo, no Anexo Cinco a CDU 
elucidou que a Câmara Municipal de Sesimbra tem neste momento no seu 
quadro de pessoal menos trabalhadores do que tinha em 2005 e a população 
do concelho tem desde essa data mais cerca de 13000 habitantes, lembrou 
ainda que o acordo entre o governo de José Sócrates, o PSD e CDS/PP com 
a troika impuseram às autarquias um corte nas suas receitas, sabe-se ainda 
que a Amarsul passou a encerrar aos Domingos e Feriados  sendo o estado 
o sócio maioritário da mesma, naturalmente que todas estas medidas 
constituíram um ataque aos serviços públicos, recordou que  na sua bancada 
todos são fregueses logo é sentido principalmente às Segundas Feiras o lixo 
acumula-se nos contentores, por todas estas razões a  bancada da CDU irá 
abster-se. Quanto ao Anexo Seis, A Câmara Municipal de Sesimbra está a 
fazer tudo o que é possível para arranjar a Rua Luis de Camões, a não 
concretização desse arranjo deve-se às dificuldades financeiras da mesma, 
recordou aos eleitos do PS que os sucessivos governos inclusive o de José 
Sócrates retirou receitas às Câmara Municipais, recordando o orçamento de 
2014, com um corte feito à Câmara Municipal de Sesimbra  de 200.000,00€. 
Os eleitos da CDU por todo o país são reconhecidos por resolver os 
problemas das populações e quando não o conseguem é por existirem 
dificuldades e por o conjunto de considerações apresentadas, informou que o 
sentido de voto será contra proposta. Por fim mostrou concordância quanto 
ao Anexo Sete. 
O membro Sérgio Cabrita do PSD pediu a palavra advertindo para a proposta 
apresentada no Anexo Três, como bem fundamentada contudo irá retirá-la e 
apresenta-la novamente na próxima Assembleia de Freguesia.  
De seguida tomou a palavra António Godinho, que comentou as declarações 
da CDU em relação aos Anexos Cinco e Seis, lembrando que as próprias 
famílias tiveram que se ajustar aos novos orçamentos, tendo a Câmara 
Municipal de Sesimbra de fazer o mesmo, estudando e concretizando as 
prioridades para a população. 
O Presidente da Mesa aludiu a todas as bancadas a possibilidade de se 
associarem ao Anexo Quatro, tendo o mesmo sido aprovado. 
Por fim Presidente da Assembleia de Freguesia destacou 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 1 
abstenção do MSU e 18 votos a favor CDU, PS, BE, PDS e CDS/PP) e sem 
declarações de voto; 
Documento incluído no Anexo Dois: Aprovado por unanimidade e com 
declaração de voto da CDU 
Documento incluído no Anexo Três: Documento retirado; 
Documento incluído no Anexo Quatro: Aprovado por unanimidade e sem 
declaração de voto; 



 
 

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 4  

 
 
 
 

 
Documento incluído no Anexo Cinco: Aprovado por maioria (com 9 
abstenções da CDU e 10 votos a favor PS, BE, PDS e CDS/PP) e sem 
declarações de voto; 
Documento incluído no Anexo Seis: Aprovado por maioria (com 9 votos 
contra da CDU e 10 votos a favor PS, BE, PDS e CDS/PP) e com declaração 
de voto da CDU 
Documento incluído no Anexo Sete: 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. 
Registaram-se os seguintes cidadãos Adélia Oliveira, Fernando Osório, 
Emídio Mendes, Zita Osório e Maria José da Conceição. 
Foi dada a palavra a Adélia Oliveira afirmando conhecer o Presidente da 
Junta de Freguesia, que só se fala na Quinta do Conde, devendo-se a 
construção da zona aos moradores pediu ainda ao Sr. Presidente da Junta e 
que não se esquecesse o Casal do Sapo. 
De seguida teve a palavra Fernando Osório residente no Casal do Sapo há 
35 anos, explicando desde logo que nada existia á época, elucidou que o 
próprio conjuntamente com os seus vizinhos construíram o espaço sendo por 
vezes multados, contudo actualmente continuam a existir carências, 
comunicou que além disso havia efectuado o pagamento do alvará há 4 anos 
questionando o que se passa, visto a comissão da AUGI 43 nada informar, 
declarou igualmente ser do seu agrado ter um parque para merendas no 
Casal do Sapo terminou pedindo ao Sr. Presidente da Junta esclarecimentos.  
A mesa deu de seguida a palavra a Emídio Mendes, informando o mesmo 
que reside no Casal do Sapo há 30 anos comentando que são necessárias, 
passadeiras junto às escolas com o fim de facilitar o atravessamento das 
crianças e também para os idosos em segurança.  
Zita Osório tomou a palavra, pronunciando-se quanto á limpeza, expondo que 
não é só à Segunda Feira que existe muito lixo, questionou porque não segue 
a autarquia o exemplo de Fernão Ferro, visto que a recolha do lixo, é paga no 
recibo da água assim como a rubrica para os resíduos sólidos. 
Maria José da Conceição seguiu-se nas intervenções do publico 
esclarecendo que reside no Casal do Sapo há 20 anos, indicando existirem 
muitas carências  no Casal do Sapo, algumas já explanadas a sua residência 
localiza-se na zona da Augi 44 onde as ruas só têm buracos e manilhas. 
De seguida o Presidente da Mesa da Assembleia questionou o Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia  se pretendia prestar algum esclarecimento, acabando 
o mesmo por aproveitar para cumprimentar todos os presentes declarando 
em relação às questões que foram colocadas que a Junta de Freguesia da 
Quinta do Conde já realizou várias reuniões com o seu actual executivo no 
Casal do Sapo, realizou-se no dia 4 Janeiro do corrente ano um Concerto de 
ano novo na sala onde se realiza a  presente Assembleia, marcando 
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presença alguns membros da Assembleia de Freguesia, afirmou que o atual 
executivo da Junta de Freguesia apresenta uma postura diferente de outras 
que a antecederam, para o Casal do Sapo, não sendo tudo mau na 
localidade, dando o exemplo da Associação onde se realizou assembleia e o 
parque infantil construídos na base do voluntarismo, mas também com capital 
da autarquia.  
Relativamente às obras de urbanização comentou o Sr. Presidente da Junta 
conhecer a história e do processo  explanando que o Casal do Sapo  iniciou o 
seu processo antes da Quinta do Conde, contudo foi ultrapassado, já que o 
loteamento  começado em 1967/68 teve uma estagnação durante vários anos, 
tendo no ano de 1997 visto ser aprovado o seu Plano de Urbanização e 
quase em simultâneo houve eleições e o concelho mudou de força politica 
deixando de ser CDU, para ser PS, havia á época condições para avançar, 
sendo constituídas no ano 2000 as AUGI que são as representantes dos 
moradores  que nada fizeram, no ano de 2006 na sala do Pavilhão Desportivo 
do Casal do Sapo foram reconstituídas novas AUGI, sendo criadas 
espectativas que na actualidade não se encontram realizadas, contudo 
afirmou que foram dados passos decisivos no bom sentido, aproveitou ainda 
para transmitir que a Junta de Freguesia é um parceiro com pouca 
intervenção nas AUGI, mas que mesmo assim no inicio do ano a Junta de 
Freguesia enviou ofícios para as atuais seis AUGI pedindo reuniões, com 
duas reuniu de imediato, a AUGI 43 informou que agendaria uma data, o que 
não aconteceu até agora e das outras não foi proferida qualquer resposta. A 
Junta de Freguesia, tem alguma influência, querendo ajudar, solicitando a 
presença nas assembleias gerais nas AUGI, obviamente sem direito a voto, 
recordou que as questões colocadas são da responsabilidade das AUGI, 
quanto às passadeiras e apesar de ser da responsabilidade das AUGI, 
poderá existir algum apoio por parte da autarquia que representa. Por fim 
reentrou a Junta de Freguesia dispor de meios modestos, porem os mesmos 
estão para servir a sua freguesia, neste caso a Quinta do Conde. 
Encerrou-se assim o período destinado à intervenção dos cidadãos 
passando-se à discussão do Período da Ordem do Dia. 
Passou-se de imediato à discussão do Primeiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, ou seja, Apreciação do relatório de atividades de 16 de Março 
a 31 de Maio de 2014. 
Tendo o Presidente da Mesa passado a palavra ao membro Hélder Gaboleiro 
do MSU que disse ter algumas questões a colocar, iniciando a sua alocução 
referindo-se ás atividades que irão acontecer no anfiteatro, louvando a 
reabilitação da infraestrutura, já que apenas o espaço verde envolvente teria 
tratamento,  questionou  de seguida a reunião acontecida a 4/4/2014 no 
Centro Distrital de Setúbal, principalmente com os inconvenientes da 
transferência do atendimento do RSI da Junta de Freguesia para a Igreja 
Nossa senhora da Esperança,  não entendendo o exposto. Quanto à 
organização do III Prémio de Ciclismo Juvenil explicou que é uma iniciativa 
na sua opinião a continuar, mas analisando o que foi feito na preparação, 
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levantou questões, relacionadas a representação do comércio não existiu, 
porque o comércio da Quinta do Conde poderia tirar mais dividendos do 
ponto de vista económico, assim como a representação de Associações 
locais. 
De seguida tomou a palavra Maria Feliciana do BE dizendo que queria 
começar por propor à Mesa que esta discussão fosse feita por temas, 
tornando mais fácil a sua discussão. O Presidente da Mesa como 
contraproposta sugere que na próxima conferência de representantes este 
assunto seja discutido. 
Continuando a sua intervenção Maria Feliciana do BE, referiu-se ao dia 
08/05/2014, como não sabendo o que se terá passado, contudo tem a 
informação das soluções, tendo existido um contexto relacionado  com uma 
jovem sem abrigo, que foi colocada em Cascais, porque não havia sítio para 
a colocar no concelho de Sesimbra, esperemos que numa próxima seja 
possível a solução estar na Quinta do Conde. Passou para o dia 04/04/2014 
requerendo explicações para o funcionamento do referindo guarda-noturno 
da Quinta do Conde. Também no dia 02/04/2014 faz referencia ao aluguer de 
fotocopiadoras questionando se não se pode junto de várias entidades 
requerer orçamentos. Interrogou ainda no dia 07/05/2014 a aprovação em 
reunião de Junta do valor de 4,00€ mais IVA por preço unitário na compra de 
250 pastas. 
Pedro Bernardino do CDS/PP informou não ter nada a comentar. 
Tomou a palavra Sérgio Cabrita do PSD, que afirmou ter várias questões a 
apresentar contudo o relatório vai de 16 de Março a 31 de Maio de 2014, 
infelizmente as questões que quereria colocar são após essa data. Contudo  
questionou quanto ao dia 07/05/2014 tendo sido realizada uma reunião no 
Hospital da Nossa Senhora da Arrábida, seguida de visita às instalações, 
interrogou quanto á existência de alguma mais-valia nessa reunião e que 
benefícios nos poderão atribuir. 
De seguida foi dada a palavra a Genoveva Purificação do PS, que lamenta o 
público não poder continuar a intervir, compreende que as regras são para 
cumprir, poderia ter sido dado essa benesse, já que as pessoas vão sem 
respostas. Questionou de seguida quanto com á descriminação dos assuntos 
apresentados no Relatório de Atividades, tendo algumas descrições 
demasiado sintéticas. Iniciou referindo-se ao dia 16/04/2014, da Universidade 
Sénior, tendo o conhecimento da existência de duas Universidades na sua 
opinião seria relevante compreender a qual delas se refere . Em relação à 
reunião com uma delegação da Câmara de Almada no dia 29/04/2014 sobre 
o Skate Parque, questionou se irá existir alguma parceria com a Câmara de 
Almada. Transitou para o dia 15/05/2014, reunião com os agrupamentos de 
Escolas da Básica Integrada e da Michel Giacometti, perguntou ao que se 
refere as inquietações sugeridas como tema da reunião. Passou para o dia 
04/04/2014 questionando o Sr. Presidente da Junta de quais são os 
inconvenientes do atendimento de Rendimento Social de Inserção ocorrer na 
Igreja de Nossa Senhora da Esperança, quando a mesma só cede o espaço. 
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Referiu-se de seguida ao dia 19/03/2014 quanto á existência de uma reunião 
com a Comissão Municipal de Toponímia com o vereador Américo Gegaloto 
interrogando a sua finalidade.  
Em relação ao dia 28/05/2014 foi demonstrada alguma preocupação visto 
que, sairão dez militares do quartel da GNR, questionado se os mesmos 
serão substituídos. 
O Presidente da Mesa em resposta ao PS comunicou a existência de um 
regimento, que é apoiado na actual legislação, essa legislação é para cumprir, 
e nós cumprimo-la, continuo notificando a mesma bancada para a revisão do 
regimento, existindo uma comissão logo devem ser colocadas essas 
situações durante as reuniões de trabalho. 
De seguida deu a palavra a Vitor Jesus da bancada da CDU que iniciou a sua 
alocução referindo-se  ao relatório de atividades a CDU, salientando alguns 
pontos, relativos ao  mês de Abril passando a enunciar a reunião de parceiros 
da Universidade Sénior, a sessão de esclarecimento da mesma no CIPA com 
mais de 100 interessados e a assinatura do protocolo entre a Junta de 
Freguesia, Câmara Municipal de Sesimbra, Centro Cultural Social e 
Recreativo a Voz do Alentejo, Centro Comunitário da Quinta do Conde e os 
Agrupamentos de Escolas Michel Giacometti, Escolas da Quinta do Conde e 
Escolas da Boa Água, a CDU não pode deixar de mais uma vez tentando 
esclarecer cabalmente este assunto que foi a única força politica que 
inscreveu a criação da Universidade Sénior no seu programa eleitoral. 
Também fazer referência à 1ª. Feira da Saúde da Quinta do Conde que se 
realizou no parque da vila, salientando o conjunto escultórico relativo ao “ 25 
de Abril e a Liberdade” na rotunda da Cova dos Vidros e a festa dos 40 anos 
do 25 de Abril que decorreu no Parque da Vila. 
De seguida teve a palavra o membro José Braga da bancada da CDU que 
respondendo à questão levantada pela bancada do PS sobre a Universidade 
Sénior, relembrou que esteve em várias reuniões e Assembleias de 
Freguesia em que este assunto foi devidamente esclarecido, referiu-se ainda 
as várias entidades que assinaram o protocolo para a criação da 
Universidade Sénior, lembrando mais uma vez que a CDU foi o único Partido 
Politico que tinha inscrito no seu programa eleitoral a criação da Universidade 
Sénior. 
O Presidente da Mesa com base no regimento colocou á votação a 
continuidade dos trabalhos para além das 00H00, não se tendo registado 
qualquer oposição foi dada continuidade aos trabalhos. 
A mesa deu a palavra ao membro Genoveva Purificação do PS que afirmou 
não ter dúvidas quanto ao processo da criação da Universidade Sénior, 
reentrou a questão colocada quanto a qual a Universidade incluída no 
relatório de atividades. 
O Presidente da Mesa deu de seguida a palavra ao Presidente da Junta de 
Freguesia que informou que irá esclarecer alguns assuntos colocados, 
contudo advertiu para algumas das intervenções revelarem o 
desconhecimento da Freguesia, contudo esse é um exame de consciência 
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que os membros deveram fazer. Em relação à reunião no Centro Distrital de 
Setúbal, sobre a transferência do RSI da Junta de Freguesia para a Igreja de 
Nossa Senhora da Esperança, tratou-se de uma questão ética, da separação 
de poderes entre o estado e a igreja. Passou o Sr. Presidente a recordar a 
Constituição da República Portuguesa, informando nada ter contra a igreja 
católica, tendo mesmo muitos amigos católicos, contudo será diferente 
obrigar as pessoas independentemente da sua opção religiosa terem que se 
deslocar a uma Igreja Católica por motivos do RSI, trata-se claramente de  
uma situação ilegal e inconstitucional, dessa forma é urgente a restituição da 
legalidade, continuando o executivo da junta a debater-se com o apoio do 
RSI a ser  efetuado em espaço publico que a Quinta do Conde dispõe. 
Transitou para o tema relativo ao prémio de ciclismo e ao alargamento e à 
participação de associações e ao comércio local, chamando ainda a atenção 
dos elevados custos com a segurança e a possibilidade de vir a alterar o 
itinerário, evitando inconvenientes aos Quintacondenses, relativamente ao 
transporte da jovem, informou que foi transportada para junto do único 
familiar que estava disponível para a acolher. Passou a elucidar quanto ao 
Guarda-noturno que já se encontra em funcionamento e até já aumentou o 
número de licenças, sendo as pessoas que contribuem voluntariamente 
estabelecendo um valor para a vigilância às suas casas, a própria Junta de 
Freguesia estabeleceu um acordo, no que toca ao aluguer explicou ter a ver 
com as fotocopiadoras e com o sistema de renting, encontrando-se também 
em execução a revisão dos os seguros, recebendo propostas para depois ser 
tomada uma decisão, relativamente aos custos das pastas aclarou que se 
trata das pastas oferecidas a todos os membros. Transitou para o assunto 
relativo ao Hospital Nossa Senhora da Arrábida localizado à entrada de 
Azeitão, tendo sido promovida uma reunião a fim de efectuar um convite á 
participação na 1ª. Feira da Saúde que se realizou no Parque da Vila, a mais 
valia foi compreender as valências de saúde prestadas, assim como dos 
protocolos que tem com os vários subsistemas de saúde. Quanto à questão 
do Skate Parque e da reunião com os técnicos da Câmara Municipal de 
Almada, teve a ver com questões de troca de informação sobre o mesmo. 
Referiu-se de seguida quanto ás reuniões com os agrupamentos das escolas 
teve a ver com a sobrelotação dos mesmos e ausência de pessoal não 
docente. Foi salientado ainda as muitas atividades que são efetuadas pelos 
agrupamentos de Escolas da Quinta do Conde neste mês de Junho. Quanto 
à questão da diminuição dos efetivos da GNR foi uma informação prestada 
por um dirigente da Associação de Quadros dos Profissionais da GNR, 
também, informou o Sr. Presidente que existem quatro lugares por preencher 
devido a transferências e caso venham os outros seis elementos a ser 
transferidos dará lugar a uma situação preocupante. 
Foi dada a palavra de seguida ao membro Genoveva Purificação do PS que 
requereu resposta à questão relativa á reunião que teve com o vereador 
Américo Gegaloto. Disse ainda ter elogiado o Sr Presidente da Junta como se 
recordará, tendo-o em grande conta, contudo  lamentou a inexistência de 
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convite ao PS para a inauguração da Estatua do 25 de Abril na rotunda da 
Cova dos Vidros.  
Aproveitou para informar que relativamente á questão da Igreja esta só cede 
o espaço e que a mesma quando ajuda as pessoas não lhe pergunta qual a 
sua religião, a Igreja não recebe qualquer dividendo por ter nas suas 
instalações o atendimento do RSI. 
Foi dada a palavra ao membro Sérgio Cabrita do PSD que questionou quanto 
ao Hospital Nossa Senhora da Arrábida , caso as pessoas da Quinta do 
Conde pagassem uma quota mensal que benefícios poderão obter. 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia 
que a passou a transmitir que serviu a  reunião com o vereador Américo 
Gegaloto  para tratar de questões de toponímia, sendo a ata muito extensa  
incide essencialmente nas ruas da freguesia do Castelo, quanto á  Quinta do 
Conde abordou apenas pequenos troços de Rua, abordou de seguida o tema 
relativamente ao convite sobre a inauguração do conjunto escultórico do “ 25 
de Abril e a Liberdade”, explicando que não existiram convites personalizados 
para ninguém, mesmos foram apenas públicos. 
Deu-se assim por encerrada a discussão do primeiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação do relatório de atividades de 16 de Março a 31 de 
Maio de 2014 e passou-se à discussão do segundo ponto da Ordem de 
Trabalhos, Informações. 
O Presidente da Mesa abriu este ponto da Ordem de Trabalhos dando a 
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que preferiu intervir no final da 
intervenção das bancadas. 
Foi dada a palavra às bancadas do MSU, BE, CDS/PP e PSD que disseram 
nada ter a dizer neste ponto. 
De seguida a mesa passou a palavra ao membro Genoveva Purificação do 
Partido Politico PS, que reentrou o assunto relativo à rotunda da Cova dos 
Vidros  que afirmou estar muito bonita contudo falta-lhe iluminação, e de noite 
não se poderá contemplar a sua beleza . Transitou para o assunto da Avª. 1º. 
De Maio entre a Rua Teófilo Braga e Rua José Caldas existindo passeios que 
estão por executar, nesse mesmo espaço são lá colocados carros, obrigando 
os peões a andarem no meio da via para conseguirem passar.  
Referiu-se de seguida quanto às passadeiras, na freguesia elas existem mas 
não se encontram visíveis, informou ainda que todos os assuntos referidos 
têm fotografias, e encontra-se a sua bancada disponível para as ceder se 
assim o entenderem, na última assembleia foi também abordado o assunto 
do abate dos pinheiros e que seria necessário fazê-lo, a questão é estarem 
colocadas na via pública até porque existem espaços para esse efeito.  
Por fim questionou o Presidente da Assembleia, quanto á última conferência 
de representantes tendo informando que iria chegar com atraso contudo não 
existiu quórum para essa reunião, disse compreender a dificuldade de marcar 
nova conferência, fazendo o pedido para no futuro se realizar este tipo de 
conferências, reconheceu que a falta de quórum não se deve á mesa. Aludiu 
quanto ao Skate Parque quanto á falta de uma placa com informação dos 
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números de emergência em caso de algum acidente. Pronunciou-se quanto 
ao Jardim do Pinheiro Manso, é lamentável estado de abandono, pois trata-
se de uma referência da Quinta do Conde, também o Parque da Ribeira, que 
foi a bandeira de campanha, inaugurado antes das eleições, encontra-se num 
estado de abandono .  
Junto ao cemitério aludiu á existência de vários buracos. Questionou ainda a 
possibilidade de o piso sintético da escola de Santana desactivada ser 
aplicado no campo da escola do Casal do Sapo, assim como de qual a 
possibilidade de alcatroar o espaço em frente à mesma Escola, já que os 
acessos tornam-se difíceis para as crianças aquando na estação do Inverno. 
António Godinho da bancada do PS informa que já identificou dois postes de 
alta tensão com ninho de cegonhas questionando ao que é que a Junta 
pretende fazer para com esta situação. 
Tomou a palavra Júlio Pimenta da bancada do PS que interrogou se as obras 
que se fazem na Quinta do Conde são fiscalizadas. 
De seguida teve a palavra o membro Genoveva Purificação do PS que 
congratulou as reuniões relativas á alteração do regimento, em relação aos 
documentos que são entregues até às 12H00, será um ponto a alterar para 
que todas as bancadas tenham acesso aos mesmos.  
O Presidente da Mesa antes de passar à bancada da CDU informou querer 
comentar a questão que o PS colocou sobre a conferência de representantes 
devendo as reuniões ser reatadas, pois é lá que se discute e torna mais fácil 
a realização das Assembleias de Freguesia, contudo cabe às bancadas com 
assento a responsabilidade de comparecer ás reuniões marcadas. 
Foi dada a palavra ao membro José Braga da CDU informando que o Grupo 
de trabalho para a alteração do regimento está embutido num espirito 
construtivo, o tipo de trabalho será de adequar o regimento à atual legislação, 
salientou ainda o trabalho do membro da mesa designado para esta 
comissão, o 1º. Secretário Carlos Pólvora, disse ainda aguardar concluir o 
Regimento em Setembro. 
De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que 
convidou todos os presentes para um debate a realizar no dia 28/06/2014 na 
Junta de Freguesia subordinada ao tema Coesão Territorial na Logica da 
Sustentabilidade, esclareceu que participou no dia 21 de Junho na Cidade de 
Almada a uma homenagem ao Grupo Voz do Alentejo, salientou o programa 
bastante ambicioso de eventos que nos meses de Julho e Agosto às sextas e 
sábados se vão realizar no anfiteatro da Boa Agua, expôs ainda o Festival do 
Caracol que se vai realizar junto á Junta de Freguesia, aproveitou para 
informar que ao fim de 15 anos foi possível efetuar a limpeza de uma casa de 
uma moradora coletora da Quinta do Conde, tendo sido recolhidos cerca de 
dezoito contentores de lixo, foi difícil o consenso dos filhos, e no próprio dia 
em que se estava a recolher o lixo com mandato judicial, os mesmos estavam 
divididos quanto ao internamento da senhora em questão, afirmou ainda ter 
estado na Assembleia da Republica a acompanhar a Direção do Centro 
Comunitário onde foi entregue um dossier com mais de 5 mil assinaturas a 
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pedir a construção de um lar de idosos. Comunicou também que a Junta de 
Freguesia passou a fazer parte de um grupo de trabalho do plano de 
mobilidade e transporte intermunicipal para a 3ª. Travessia do Tejo, teve 
oportunidade para transmitir que a Junta de Freguesia contribuiu com 
3.000,00€ num total de 6.000,00€ para o conjunto escultórico o “25 de Abril e 
a Liberdade”. 
Referiu-se de seguida quanto aos passeios da Av. 1º de Maio transmitindo 
que se trata de uma responsabilidade da Câmara Municipal de Sesimbra, 
contudo existiram um estudo sobre a execução desses passeios. Em relação 
às passadeiras como Presidente da Junta disse ter conhecimento de algumas 
estarem invisíveis, tendo vindo a reivindicar a pintura das mesmas e a sugerir 
novas passadeiras. No respeitante às árvores informou da necessidade de 
executar um estudo para as novas plantações referiu-se de seguida 
relativamente ao Skate Park onde participou  existirem em execução dois 
conjuntos de placas identificativas a ser colocadas no recinto do mesmo. 
Quanto ao parque da Ribeira transmitiu que não foi construído nos 3 meses 
que antecederam as eleições tratando-se de um projeto muito mais antigo, 
tratando-se de um equipamento da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Sesimbra sendo que a Junta de Freguesia colabora quando solicitada, 
lembrou que o conceito do Parque da Ribeira não é o mesmo do Parque da 
Vila, e que obstante a um inverno rigoroso o mesmo resistiu muito bem. 
Sobre o piso sintético para o Casal do Sapo visto ser da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Sesimbra torna-se difícil a Junta de Freguesia 
determinar sobre o mesmo. Quanto ao assunto do acompanhamento das 
obras é óbvio que sempre existiu fiscalização, contudo estamos a falar de 
obras municipais, estado em causa a Avª. dos Aliados, informou o Sr 
Presidente que como o trabalho não foi bem executado, foi exigido a sua 
retificação e finalização.  
Passou a prestar informações para a existência de um Open de Damas 
Clássicas, o 1º. Open da Quinta do Conde que se realizará no dia 19/07/2014 
na ADQC.  
Comunicou de seguida que solicitou ao Secretário das Estruturas Transportes 
e Comunicações, a colocação das placas da Quinta do Conde nas estradas e 
nas Autoestradas, transmitiu por fim que também havia sido requerida 
reunião com o Secretário de Estado  a fim de tratar do assunto de 
financiamento das freguesias e continuando sem qualquer tipo de resposta. 
Quanto ao mapa judiciário existe uma preocupação por parte do executivo da 
Junta de Freguesia, visto que o mesmo irá entrar em vigor no dia 01/09/2014 
existindo informações da probabilidade de o Tribunal de Sesimbra vir a ser o 
mais prejudicado na área metropolitana de Lisboa.  
A Mesa questionou os Grupos Políticos sobre a existência de pedidos  
informações, tendo constatado que não existia mais nenhum pedido 
submeteu á aprovação da Ata em minuta que foi Aprovada por 
Unanimidade, concluiu agradecendo a presença do público e nada mais  
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havendo a dizer, encerrou a sessão pelas zero horas e quarenta e três 
minutos do dia 28 de Junho de 2014.  
Por ser verdade o constante desta Ata, vai a mesma ser assinada por todos 
os membros da Assembleia de Freguesia presentes na sessão, que assim o 
desejem, atestando a veracidade dos factos relatados. 
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MESA DA ASSEMBLEIA, 
 
João Carlos Carmo Valente   
Carlos Alberto Pólvora dos Anjos Cruz 
Susana Maria Grácio Freire de Oliveira 

  

 
 

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

  

Isabel Maria de Brito Pereira   
Afonso Manuel Rocha Esteves 
João Manuel Varela Laranjeira 
Sílvia Raquel Santos Taveira Lameirinha 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PS, 
 
Genoveva das Dores S.Baião Purificação   
Júlio Manuel Duque Pimenta   
Faustino Marques 
Paula Lopes de Almeida Costa 
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 27-06-2014 


