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Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, pelas vinte e 
uma horas, reuniu-se na sede da Junta de Freguesia, em sessão 
extraordinária, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
 
Ponto 1: Apreciação e Votação do parecer sobre projeto lei 472 / XXI; 
Ponto 2: Apreciação e Votação do contrato interadministrativo com o 
Município de Sesimbra ao Abrigo da Lei 75/2013; 
Ponto 3: Apreciação e Votação do acordo de Execução com o Município de 
Sesimbra ao Abrigo da Lei 75/2013 
Ponto 4: Apreciação do Relatório de atividades de Dezembro de 2013 
Ponto 5: Apreciação do relatório de atividades do primeiro trimestre do ano de 
2014 
Ponto 6: 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, Beatriz Maria Diogo Vaz dos 
Santos, José António Cerqueira dos Santos, António José Barros Godinho e 
Paulo Alexandre Mestre Bandarra (Bancada do Partido Socialista PS), Sérgio 
Gonçalves Cabrita (Bancada do Partido Social Democrata PPD/PSD), 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 cinco 
documentos entregues para o período de antes da ordem do dia. 
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De seguida, procedeu à apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária de 
27 de Dezembro de 2013, após ter enumerado todas as correções efetuadas 
transitou para a votação, contando com onze votos a favor dos grupos 
políticos do BE,PSD e CDS/PP e CDU e com um voto de abstenção do grupo 
político da CDU, seis votos de abstenção do PS e um voto de abstenção do 
MSU. logo foi aprovada por maioria. Deu entrada uma declaração de voto 
relativa á ata aprovada por parte da Bancada do PS Anexo ?????Seis 
 A Mesa deu conhecimento aos membros da Assembleia do registo de 
correspondência recebida, não havendo dúvidas sobre a mesma, prosseguiu 
os trabalhos listando todos os documentos que foram entregues aos 
membros da Assembleia, por forma a verificar da correção e da entrega dos 
mesmos, tendo existido precaução no conjunto dos documentos entregues 
para o período de antes da ordem do dia. 
O Presidente da Mesa passou, ao Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD) 
registando-se a entrada de Cinco documentos na Mesa, os quais se 
encontram anexos a esta Ata, designados por Anexo Um até Anexo Cinco, 
ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos). 
Todos os documentos foram lidos pelos respetivos proponentes tendo-se 
efetuado um intervalo para análise dos mesmos. Sucedeu-se a apreciação, 
da generalidade, dos documentos propostos, tendo tomado a palavra o 
membro Maria Feliciana Mota da bancada do BE que referiu encontrar-se em 
condições para votar favoravelmente os documentos que deram entrada no 
período antes da ordem do dia, foi dado pela mesa a palavra a Hélder 
Gaboleiro, do MSU, que também disse encontrar-se em condições para votar 
favoravelmente os documentos que deram entrada. Continuando a 
apreciação dos documentos do PAOD, o membro Igor Queiroz Feio da 
Bancada do Centro Democrático Social PSD CDS/PP passou a reforçar o 
que já avia citado na última assembleia, narrando compreender o ponto de 
vista do Grupo Politico da CDU quando refere no seu Anexo Um a 
importância de saudar os jovens, contudo reconhece que se trata de um 
assunto não respeitante á Assembleia de Freguesia; continuo mostrando 
concordância quanto ao Anexo Dois e Anexo Cinco propondo às restantes 
bancadas a reconversão dos mesmos em documentos comuns, a todas as 
bancadas com assento na Assembleia de Freguesia. O Presidente da mesa 
interrogou desde logo todas as bancadas quanto á possibilidade destas 
sobrescreverem o Anexo Dois e Anexo Cinco ao que foi aceite por 
unanimidade  
A mesa deu de seguida a palavra ao membro Sérgio Cabrita do Grupo 
Politico Local do PSD/CDS PP que pediu esclarecimentos á Bancada do 
MSU quanto ao quarto parágrafo do Anexo Terceiro, aclarando para a 
gravidade do documento apresentado, já que o assunto se encontra no 
segredo de justiça. O membro Genoveva da Purificação do PS iniciou a sua 
alocução informando a intenção da sua bancada votar favoravelmente todos 
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os documentos exceto Anexo Um que apesar de se rever no documento, não 
concordou ver incluído o governo PS numa política “Contra-Revolucionária”.  
A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU advertindo a 
intenção de votar favoravelmente a totalidade dos documentos, aproveitando 
para demonstrar á bancada do PSD/CDS PP que os assuntos relacionados 
com o “orçamento de estado” envolvem diretamente o concelho de Sesimbra, 
demonstrando que o atual orçamento retira cerca de duzentos mil euros á 
Câmara Municipal de Sesimbra; transitou de seguida para o assunto constate 
no Anexo Um atestando que a Juventude estará a atravessar momentos de 
grande dificuldade, principalmente ao nível do desemprego e emigração 
forçada de quadros qualificados logo o assunto exposto no documento dirá 
respeito ao país mas também ao concelho e até mesmo às famílias 
Quintacondenses. O Presidente da Mesa facultou a palavra a Hélder 
Gaboleiro, do MSU, que se referiu á saudação constante no Anexo Terceiro, 
reiterando a postura assumida pela luta contra a corrupção, explanado que os 
factos descritos no documento se devem apenas a acontecimentos que se 
tornaram públicos, prosseguiu explicando que o parágrafo que se refere ao 
suborno nas autarquias seriam apenas rumores, terminando enaltecendo a 
postura do Sr. Presidente da Câmara Municipal como politico quanto á sua 
cooperação com as autoridades no caso concreto do documento assim como 
em outras matérias do passado. A mesa deu a palavra ao membro Sérgio 
Cabrita do Grupo Politico Local do PSD/CDS PP que compreende o 
constante no Anexo Terceiro no que respeita ao Presidente da Câmara, já a 
restante matéria deixará dúvidas para a falta de provas do constante. 
A mesa concedeu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU que se 
mostrou disponível para retirar a palavra “contra-revolucionária” do seu 
documento apresentado no Anexo Um questionado a bancada do PS se a 
medida tomada seria suficiente para votar favoravelmente. O membro 
Genoveva da Purificação do PS passou a sugerir a retirado o Partido 
Socialista do parágrafo em questão. 
Encerrou-se a discussão dos documentos apresentados no PAOD, 
efetuando-se a respectiva votação que obteve os seguintes resultados: 
 
Documento incluído no Anexo Um: Aprovado por Maioria com (com 8 

abstenções PSD, CDS/PP e PS e 11 votos a 
favor CDU,BE e MSU) e sem declarações de 
voto; 

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

; 
Documento incluído no Anexo Três: Aprovado por Maioria com (com 2 

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

 
Documento incluído no Anexo Quatro: Aprovado por Maioria com (com 2 

abstenções PSD, CDS/PP e 17 votos a favor 
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CDU,BE,PS e MSU) com uma declaração de 
voto da bancada da CDU ANEXO????Sete; 

 
 
 
Documento incluído no Anexo Cinco: Aprovado por unanimidade e sem 

declarações de voto; 
 
Desta forma deu-se por encerrado Período de Antes da Ordem do Dia e 
prosseguiu-se com o período da sessão aberta à intervenção dos 
cidadãos. 
Registou-se a inscrição de um cidadão para intervenção na Assembleia pelo 
que o Presidente da Mesa, recordou o facto de os fregueses deverem 
aproveitar este período para apresentar as justas reivindicações não o 
podendo efetuar em qualquer outro ponto da presente sessão, apresentando-
se e sintetizando o assunto em causa.  
A Mesa passou a palavra ao Sr. Arlindo Funina que advertiu que com a 
tomada de conhecimento da existência de um ponto da ordem de trabalhos 
relacionado com os limites territoriais entre os concelhos de Sesimbra e do 
Seixal, terá desde logo enviado documento por “correio eletrónico” para as 
Assembleias Municipal e de Freguesia, tendo este de seguida passado a ler 
extratos dessa correspondência entrada nesta assembleia a 21de Março de 
2014 entregando uma cópia a todas as bancadas. Continuou sugerindo a 
existência de uma bancada semelhante á do Seixal na Freguesia de Fernão 
Ferro para o assunto em específico. Por fim fez o reparo para a folha de rosto 
onde consta a certidão predial do prédio rustico quatro mil cento e trinta e 
cinco com uma dimensão de dois milhões cento e trinta e quatro mil 
seiscentos e onze metros quadrados e para uma segunda pagina com um 
mapa que define os cerca de trinta mil metros quadrados, explicou que caso 
não se altere a certidão predial tudo permanecerá inalterado.   
A mesa concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que 
após saudar e cumprimentar os presentes, aclarou que se encontra em fase 
de resolução matérias que se arrastam a cerca de cem anos, ou seja a 
confusão entre os limites do concelho do Seixal, Sesimbra e Almada tendo o 
decreto 213/72 pretendido resolver. Aclarou que após a publicação do 
decreto já no terreno haveria condições para o recusar, insistiu que no ano de 
1972 já os loteamentos se encontravam efetuados e da sua publicação 
resultou que ficassem lotes separados por uma linha delimitadora que os 
demarcaria entre concelhos.   Avançou o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia para o acordo estabelecido entre as Câmaras Municipais do Seixal 
e Sesimbra em 1980, como sendo a Av. Almirante Reis e a Rua da Bela vista 
os limites dos concelhos, assunto amplamente discutido em reuniões de 
Câmara. Elucidou por fim que será a Assembleia da Republica nas suas 
competências que terá de alterar a limitação dos territórios concelhios 
insistindo que será essa apreciação que será verificada no ponto primeiro da 
ordem de trabalhos. 
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Em conclusão comunicou a existência de contactos aquando do início do 
anterior mandato com a técnica da Câmara Municipal que indicou estar o 
problema sanado através da Carta Administrativa Oficial de Portugal porém 
com a realização dos censos de 2011 foi observada a existência de cerca de 
oitocentos moradores no concelho de Sesimbra que para o Instituo Nacional 
de Estatística pertenceriam ao Seixal, deste modo é importante a correção 
dos referidos limites acordados. Avançou esclarecendo que existe a 
ponderação por parte dos municípios sobre o que compete a cada um em 
caso de necessidade de reparação de qualquer infraestrutura dando o 
exemplo do que já existe entre Almada e Seixal no caso concreto da 
freguesia de Corroios. 
Progrediu no seu discurso apontando o Anexo Quatro como sendo um tema 
que o grupo parlamentar do PCP desencadeou para apreciação quanto ao 
mapa judicial, já que a previsão para o concelho de Sesimbra será do 
encerramento do tribunal de Sesimbra com 79% dos processos a serem 
transferidos para Alcácer do Sal informação facultada pela bastonária da 
ordem dos Advogados. 
Congratulou o Anexo Dois com o tema do dia da mulher com algum 
desanimo, já que as mulheres eleitas na Assembleia de Freguesia da Quinta 
do Conde não se fizeram representar na celebração dignificante Acolhida do 
dia 8 de Março na Junta de Freguesia, destacando o êxito da Acão com a 

presença de  Jadiyetu El Mohtar, dirigente da União das Mulheres 

Saharauis e a qualidade dos painéis apresentados. 
 
Encerrou-se assim o período destinado à intervenção dos cidadãos 
passando-se à discussão do Período da Ordem do Dia. 
Passou-se à discussão do Primeiro ponto da Ordem de Trabalhos ou 
seja, Apreciação e votação do parecer sobre projeto lei 472 / XXI  

O Presidente da mesa após reparo quanto aos documentos referentes ao 
ponto em causa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia sugerido 
desde logo com o objetivo de poupar algum tempo que estaria disponível 
para responder às questões levantadas pelas bancadas.  
Foi dada a palavra a Maria Feliciana Mota da bancada do BE, que informou 
nada ter a comentar. De seguida a palavra a Hélder Gaboleiro da bancada do 
MSU que reconhece a informação ser escassa quanto ao documento pois o 
Pinhal do General é constituído por três prédios distintos pelos dois 
concelhos, apesar da difusão administrativa acordada por ambos os 
Municípios á trinta anos vem sendo um assunto omitido, amplamente 
explicitado e reclamado pelo Sr. Arlindo Funina, reconhecendo que alguém 
deveria providenciar soluções aludindo para um entendimento entre os 
Presidentes de Câmara Seixal e Sesimbra já que ambos são eleitos pela 
CDU, apresentando como exemplo o caso da diocese de Setúbal que inclui 
todo o pinhal do General em na Paroquia da Quinta do Conde e o Casal do 
Sapo integrado na Paroquia de Fernão Ferro finalizou proferindo que se trata 
de uma situação que deverá ser resolvida.         
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Foi dada a palavra ao membro Igor Queiroz Feio da bancada do PSD/CDS 
PP que comunicou ter nada a comentar. 
A mesa cedeu a palavra ao membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD / 
CDS PP que confirmou não ter nada a comentar. 
De seguida o Presidente da mesa deu a palavra ao membro Genoveva da 
Purificação, da bancada PS que pretendia ver respondidas as questões 
levantadas por parte do Sr. Presidente da Junta de Freguesia ao que a mesa 
decidiu terminar a intervenção de todas as bancadas, dando de imediato a 
palavra ao membro José Braga da Coligação Democrática Unitária que se 
mostrou esclarecido quanto o documento apresentado.  
Consecutivamente a mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia que começou por especificar que os Presidentes de Câmara 
representam todos os munícipes, aclarando que no seu caso em particular 
representa todos os Quinta Condenses mesmo aqueles que não votaram em 
si não aceitando a denotação apresentada pela MSU de “Concelhos da CDU” 
explicou que se trata de concelhos onde existem pessoas esclarecidas que 
votaram numa determinada força. 
Continuou efetuando uma sinopse histórica desde 1867 onde á época não 
existiria conservatória do registo predial em Sesimbra, ao que o proprietário 
de então também presidente da Câmara Municipal do Seixal resolveu registar 
o Pinhal do General no concelho do Seixal, ou seja após a abertura do registo 
Predial em Sesimbra em 1960, o enredo já se encontrava efetuado, criando 
incómodos na atualidade. Destacou a existência do documento do primeiro 
ponto da ordem de trabalhos que deveria ser apreciado visto que se trata de 
um Projeto Lei que permanece na assembleia da república e que pretende 
resolver a problemática dos limites dos Concelhos, situação que se arrasta 
desde 1980.  
Teve tempo para esclarecer que a rede-limitação complexa apresentada pela 
bancada do MSU não se encontra em estudo, tendo existido um conjunto de 
moradores do Pinhal do General Seixal que por iniciativa própria nos anos 
noventa se dirigiram á Câmara de Sesimbra com o fim de requerem a 
integração do Pinhal do General no concelho de Sesimbra.  
A mesa deu consecutivamente a palavra ao membro Genoveva da 
Purificação, da bancada PS que passou a agradecer o esclarecimento 
prestado e explicou que é entendimento da sua bancada a necessidade do 
projecto que vem clarificar o assunto contudo propôs que após a aprovação 
do documento fosse efectuada uma cessão de esclarecimento aos 
comproprietários de forma a clarificar possíveis situações de dúvidas.  
Teve a palavra o Sr. Presidente da Junta a fim de aclarar o questionado ou 
seja nas possíveis duvidas das pessoas moradoras neste local, que nada 
terão de fazer neste momento, o que terão de continuar conceber será de 
caracter urbanístico com os Presidentes da Comissão de Administração da 
AUGI 71 FF e AUGI 18 do Pinhal do General Sesimbra, e administrativo ao 
nível das inscrições prediais que apesar de se encontrarem em curso 
poderiam ser mais céleres. 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á votação 
deste ponto da Ordem de Trabalhos, que foi aprovado por unanimidade. 
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Deu-se assim por encerrada a discussão do primeiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação e votação do Parecer sobre o projecto lei 472 / 
XXI e passou-se à discussão do segundo ponto da Ordem de Trabalhos, 
Apreciação e Votação do Contrato Interadministrativo com o Município 
de Sesimbra ao abrigo da Lei 75/2013 

Foi então dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, que iniciou a 
sua intervenção referindo-se á proposta doze de dois mil e catorze como 
esclarecedora contendo o mesmo texto já aprovado pelo executivo municipal 
e pela assembleia municipal, prosseguiu aclarando que se trata de um 
documento que pretende regularizar as leis 75/2013,que poderá vir a ter 
alterações com um contrato interadministrativo de delegação de 
competências de maior amplitude. Teve tempo para se referir á Lei como 
sendo confusa ou não tivesse o secretário de estado emitido um despacho 
interpretativo da mesma e que nada acrescenta às competências passiveis 
de ser delegadas nas Junta de Freguesia. 
A Mesa deu a palavra ao membro Maria Feliciana Mota da bancada do BE 
que transmitiu nada ter a comentar. De seguida passou a palavra ao membro 
Hélder Gaboleiro da bancada do MSU que afirmou nada ter a registar. 
A mesa transpôs a palavra para o membro Igor Queiroz Feio da bancada do 
PSD/CDS PP que comunicou ter nada a comentar. 
A mesa cedeu a palavra ao membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD / 
CDS PP que confirmou também não ter nada a comentar. 
De seguida o Presidente da mesa deu a palavra ao membro Genoveva da 
Purificação, da bancada PS que nada acrescentou e por fim foi de imediato 
dada a palavra ao membro José Braga da Coligação Democrática Unitária 
que se mostrou elucidado perante o documento apresentado.  
 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á votação 
deste ponto da Ordem de Trabalhos que foi aprovado por unanimidade. 
Deu-se assim por encerrada a discussão do segundo ponto da Ordem 
de Trabalhos, Apreciação e votação do contrato Interadministrativo com 
o Município de Sesimbra ao abrigo da Lei 75/2013 após intrevalo 
passou-se à discussão do terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, 
Apreciação e votação do acordo de Execução com o Município de 
Sesimbra ao abrigo da Lei 75/2013  
 

 
O Presidente da Mesa iniciou os trabalhos dando a palavra ao Presidente da 
Junta de Freguesia que desde logo esclareceu que o documento possui 
semelhanças com o anterior, já que o mesmo foi aprovado pelo executivo do 
Município e da Assembleia Municipal apelando a Assembleia de Freguesia 
para o voto favorável ficando disponível para eventuais esclarecimentos. 
De seguida interveio o membro Maria Feliciana Mota da bancada do BE que 
transmitiu nada ter a comentar; a mesa passou a palavra ao membro Hélder 
Gaboleiro da bancada do MSU que indicou não ter qualquer duvida. 
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A mesa transpôs a palavra para o membro Igor Queiroz Feio da bancada do 
PSD/CDS PP que informou estar elucidado assim como o membro Sérgio 
Cabrita da bancada do PSD / CDS PP que confirmou não ter nada a 
comentar. O Presidente da mesa deu a palavra ao membro Genoveva da 
Purificação, da bancada PS que nada aditou. 
Por fim foi dada a palavra ao membro José Braga da Coligação Democrática 
Unitária que esclareceu que quer o contrato quer o acordo de execução 
apresenta basicamente as mesmas competências, comparando com o 
protocolo de delegação de competências do anterior mandato, expondo que 
os eleitos da CDU assim como todos os Quintacondenses gostariam que a 
Câmara Municipal de Sesimbra delegasse na Junta de Freguesia mais 
competências já que este órgão possui grande proximidade às populações, e 
conhece os problemas da freguesia, podendo dessa forma agir com maior 
rapidez, porem para corresponder às possíveis competências a delegar teria 
que se munir de mais recursos humanos, mais meios mecânicos e materiais 
observando a bancada da CDU com preocupação essas necessidade face á 
actual legislação e politicas impostas às autarquias. 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se á votação deste ponto 
da Ordem de Trabalhos que foi aprovado por unanimidade. 
Deu-se assim por encerrada a discussão do terceiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação e votação do acordo de Execução com o 
Município de Sesimbra ao abrigo da Lei 75/2013 passando-se à 
discussão do quarto ponto da Ordem de Trabalhos, Apreciação do 
Relatório de Atividades de Dezembro de 2013. 
O Presidente da Mesa passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia que iniciou a sua dissertação considerando importante e vantajoso 
o recebimento oportuno dos duodécimos referentes às competências 
delegadas pela Câmara Municipal aclarando a importância do facto pois não 
será assim em todas as autarquias do Pais, continuo referindo-se ao 
documento de quarto ponto da ordem de trabalhos destacando um elemento 
de singular dignidade para a Freguesia da Quinta do Conde que se refere ao 
invento ocorrido no Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 que se designou 
de O “Partido Comunista Português os Católicos e a Igreja” verbalizando que 
este tipo de iniciativas deveria ser acolhido por outras forças politicas e em 
especial ao padre da paroquia da Vila da Quinta do Conde. Enumerou o 
Presidente da Junta de Freguesia algumas atividades que preencheram a 
sua agenda do curto período a que se refere o documento ficando disponível 
para esclarecimentos.  
A mesa deu a palavra ao membro Hélder Gaboleiro da bancada do MSU que 
informou não ter nada a acrescentar quanto ao documento em causa, de 
seguida interveio Maria Feliciana Mota da bancada do BE que transmitiu 
nada ter a explanar assim como o membro Igor Queiroz Feio da bancada do 
PSD/CDS PP que informou estar esclarecido, a mesa facultou a palavra para 
o membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD / CDS PP que questionou por 
quem se fez representar a Junta de Freguesia, quanto ao ponto três do 
documento, assim como qual o resultado das reuniões havidas com as 
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referidas Farmácias, interrogou de seguida quais os encerramentos ao nível 
da Saude na Quinta do Conde referidos, aludiu ainda ao Sr. Presidente que 
seria desnecessário informar que avia estado no palco aquando do “Natal do 
Hospital no Seixal”; teve tempo para de mencionar o assunto do novo quadro 
comunitário, aproveitando para informar que o seu partido irá em breve 
realizar um debate sobre a matéria. 
O Presidente da mesa deu a palavra ao membro Genoveva da Purificação, 
da bancada PS que informou nada ter a acrescentar sobre o relatório em 
causa. A mesa deu a palavra ao membro José Braga da Coligação 
Democrática que proferiu não ter nada a referir. 
O Presidente da Mesa passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia que admitiu existirem algumas sintetizações no documento, 
reportando-se de seguida á sua própria presença no “Concerto de Natal da 
escola Básica Integrada “; transitou para o assunto relacionado com a Saude 
informando que a Junta de Freguesia colaborou com a unidade de Saúde 
Familiar efetuando inquéritos aos utentes e que por comparação com o ano 
passado a prestação de cuidados de Saude na Quinta do Conde decaio 
consideravelmente, perdurou ainda no assunto advertindo para a visita da 
Assembleia Municipal no ano de 2013 ao centro de Saude da Quinta do 
Conde, que gerou alguma controvérsia em torno do assunto sobre o 
funcionamento das USF pois o Presidente da Junta questionou o modelo, 
igualmente proferiu que a passagem da área de influencia dos utentes para o 
Hospital de São Bernardo em Setúbal não acarretou melhorias já que este 
não dispõem de algumas especialidades. Comentou que a sua presença no 
Palco aquando do Natal dos Hospitais numa iniciativa que sendo tutelada 
pela Câmara do Seixal valoriza a Freguesia da Quinta do Conde. 
Descreveu o encerramento da Farmácia Quinta do Conde na Boa Agua como 
um prejuízo para a população, tendo desde logo a Junta de Freguesia pedido 
intervenção á direção geral de saúde de Lisboa e Vale do Tejo e 
paralelamente reuniu com as duas atuais Farmácias de Serviço resultando 
que o regime de permanências será distribuído por quatro Farmácias duas na 
Freguesia do Castelo e duas na Quinta do Conde contudo subsiste a 
inquietação por parte do Sr. Presidente quanto á distancia das farmácias a 
Sampaio. Proferiu o Sr. Presidente da Junta que dispõe de duvidas quanto á 
presença do Vereador com o Peloro da Proteção Civil na reunião com o tema 
segurança a fim de articular a implementação do guarda noturno.  
O Presidente da Mesa retomou a palavra informando que não havendo 
mais pedidos de intervenção, iria dar por encerrado o quarto ponto da 
Ordem de Trabalhos, Apreciação do Relatório de Atividades de 
Dezembro de 2013, prosseguindo-se para o quinto ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação do Relatório de Atividades do primeiro trimestre 
do ano de 2014 

O Presidente da Mesa iniciou os trabalhos dando a palavra ao Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia, aclarando desde logo que o primeiro trimestre terá 
sido opulento em actividade, tendo-se iniciado o ano com o Concerto de Ano 
Novo no Grupo Desportivo do Casal do Sapo representado pelo enérgico 
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movimento associativo da Freguesia, salientou de seguida o momento 
dignificante com o campeonato regional de Corta Mato iniciativa promovida 
pela Junta de Freguesia em articulação com associação, continuou 
informando da presença ativa por parte dos Presidentes de Junta e 
Assembleia de Freguesia no Congresso da Anafre tendo sido entregue uma 
proposta que foi aprovada e que possuía o fim de contestar a Lei de Finanças 
locais que em muito penaliza a Freguesia da Quinta do Conde. Salientou o 
assunto relativo ao abate de Pinheiros devidamente identificados e 
controlados que levou á produção de um comunicado por parte da Quercos 
que não abonou a favor da Quinta do Conde. Prontamente foi concretizada 
uma reunião com a Presidente do núcleo distrital do organismo referido a fim 
de demonstrar a existência de enumeras reclamações, relacionadas com o 
pólen, a lagarta pressionaria e os prejuízos causados pelos ramos que caem 
dos pinheiros, assim como demonstradas as boas práticas ambientais, com 
uma visita no terreno, tendo desde logo concluído os representantes do 
organismo que a Vila da Quinta do Conde dispõe de práticas defendidas pela 
Quercos.  
O presidente da mesa congratulou a atitude do organismo Quercos no 
sentido de remir a imagem da Vila da Quinta do Conde dando de seguida a 
palavra ao membro Hélder Gaboleiro da bancada do MSU que descreveu 
como positivo o plano encontrado pela Junta de Freguesia quanto ao 
Carnaval, questionou de seguida se já estariam agendadas reuniões relativas 
a assuntos como a Escola Secundária, Centro de Saúde , Transportes 
Públicos visto que existe uma descoordenação entre comboio/autocarros, 
interrogou ainda quanto aos Julgados de Paz. 
Teve consecutivamente a palavra o membro Maria Feliciana Mota da 
bancada do BE que transmitiu nada ter nada a acrescentar quanto ao 
documento. A mesa concedeu a palavra ao membro Sérgio Cabrita da 
bancada do PSD / CDS PP que informou faltar mencionar algumas entidades 
aquando da inauguração do Pré-Escolar da LAQC, questionou que esculturas 
foram colocadas assim como os locais e custos das mesmas. Pediu 
igualmente informações quanto á posição social da Piscina SportCity, por fim 
questionou o Presidente da Mesa assim como o Presidente da Junta quanto 
ao motivo do abandono da sala relativo ao congresso da ANAFRE. 
O Presidente da mesa deu a palavra ao membro Genoveva da Purificação, 
da bancada PS que declarou não ter estado presente nas festividades da 
Junta de Freguesia relativos ao dia da Mulher, contudo informou possuir 
informação do ocorrido através da ata, solicitou de seguida informações 
relativas às diligencias tomadas para a formação de uma banda filarmónica 
na Quinta do Conde, pediu também esclarecimentos relativos às reuniões 
decorridas com a escola de turismo de Setúbal para a criação de um 
concurso de um doce, passou para o assunto relativo ao corte de Pinheiros 
interrogando ao que se deve o facto de ficarem depositados nos terrenos 
materiais lenhosos.  
Por fim o membro da bancada do PS questionou de qual a primeira data para 
a criação da Universidade Sénior visto que anteriormente no plano de 
actividades não existia essa intenção.  
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Foi dada a palavra ao membro Vítor Jesus da bancada da Coligação 
Democrática Unitária que salientou o campeonato distrital de Corta Mato, 
como um notável acontecimento na Vila da Quinta do Conde que poderá 
conduzir a novos eventos desportivos do género, valorizou o Concerto de 
Ano Novo, e o dia internacional da Mulher patrocinado pela Junta de 
Freguesia que contou com a participação figuras distintas da área Jornalística 
e do MDM, terminou evidenciando vigésimo quarto congresso da ANAFRE 
que contou com cerca de oitocentos Delegados e duzentos observadores, 
fazendo-se representar a freguesia e a assembleia por Vítor Antunes e João 
Valente tendo sido apresentada pelo Presidente da Junta uma moção do um 
total de doze relativa às finanças locais. Aludiu de seguida aos cortes 
propostos e ao valor de 0,08 % do fundo de financiamento do orçamento de 
estado transferido para todas as Juntas de Freguesia do Pais, assim como 
para a falta de cumprimento por parte do actual Governo da constituição 
portuguesa, sendo evidente a falta da justa repartição pelos serviços públicos. 
Referiu-se ainda a actual lei de finanças locais como uma lei que vem agravar 
a difícil situação das autarquias sendo esse o principal motivo da diminuta 
resposta às populações. 
O presidente da mesa cedeu a palavra ao presidente da Junta de Freguesia 
que passou a responder á bancada do PSD CDS/PP quanto ao texto 
referente á ampliação da creche da Liga dos Amigos onde se refere á 
presença do Sr. Presidente da Câmara, á Directora do Centro Distrital da 
Segurança Social ou seja as pessoas que estiveram no palco e chamadas a 
entrevirem. Durante referida inauguração também esteve presente o 
Secretário de Estado do ensino básico e secundário ao que o Sr. Presidente 
da Câmara de Sesimbra relatou os atuais problemas do ensino no concelho 
de Sesimbra. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia passou a descrever as 
diligencias tomadas quanto ás esculturas que se encontram depositadas em 
armazém no castelo de Sesimbra que poderiam tomar maior significado se 
colocadas em algumas rotundas da Vila que se encontram vazias, também se 
encontram actualmente em produção nos terrenos adjacentes ao edifício da 
Junta de Freguesia algumas peças alusivas aos 40 anos do 25 de Abril com 
um custo final de cerca de três mil euros que serão colocadas na rotunda 
junto á Av. 1º de Maio. 
O presidente da mesa pediu a palavra requerendo a todas as bancadas o 
consentimento para a continuidade dos trabalhos após as 0.00h.  
Prosseguiu o Sr. Presidente da Junta esclarecendo que a Psicóloga Sara 
Modesto que se encontra a realizar um estágio na escola Michel Geacometi 
com o apoio da Junta de Freguesia estuda e acompanha jovens em risco e 
combate ao Bolling. De seguida elucidou que a relativamente á Hidroginástica 
a Junta de Freguesia assume 50% do valor do seguro e o lucro que retira 
desta iniciativa é apenas Social. Quanto ao assunto da retirada da sala no 
final do congresso da ANAFRE explicou que se tratou apenas de um ato 
político a fim de marcar presença, e que se levantou nessa mesma altura um 
conjunto significativo de autarcas. Contínuo explicando á bancada do PS que 
relativamente ao tema das banda Filarmónica existiu uma proposta para 
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realizar um concerto de bandas na Quinta do Conde, que se presume realizar 
no dia 18 de Maio de 2014 e paralelamente surge uma proposta de um 
músico com o fim de criar uma banda local e em simultâneo a Sociedade 
Musical Sesimbrense pretende criar um polo na Quinta do Conde, explicando 
o Sr Presidente que existem reservas quanto implementação de algumas 
propostas apresentadas. Relativamente às reuniões com a escola de 
Hotelaria e Turismo pretende-se efectuar um Doce, sendo o júri formado por 
as seis pastelarias, das reuniões com a Engª Lucília Baioneta tem-se 
apreendido que deverão ser integrados ingrediente obrigatórios (mel e maçã 
camoesa) contudo devido á escassez da Maçã o processo encontra-se 
adiado até Outubro. No que concerne ao abate de Pinheiros o Presidente da 
Junta expôs que não é da sua responsabilidade quando sucedem 
reclamações habitualmente são encaminhadas para a Câmara Municipal. 
Esclareceu o Sr. Presidente a bancada do PS quanto ao assunto 
Universidade Sénior, informando que a origem se deve a uma reunião 
Comissão Social de Freguesia do anterior mandato (2009-2013), e que por 
iniciativa do actual Presidente da Junta de Freguesia terá ficado inscrito no 
plano de acção, reconhecendo a experiência que o Centro Comunitário 
dispunha com a informática Sénior, assim como a Voz do Alentejo com as 
suas instalações tendo-se iniciado a estrutura da Universidade Sénior que á 
época não ficou  inscrito em planos de actividades, ou programas políticos.    
Prosseguiu esclarecendo que o local encontrado pela Câmara Municipal, 
para instalar a Universidade seria as antigas Instalações do Centro de Saúde, 
tendo em simultâneo a Junta de Freguesia diligenciado reuniões com o 
Professor Nuno Mantas do agrupamento de escolas da Boa Agua e com a 
Dra. Martha Esperanza com o desígnio do edifício não se tornar devoluto com 
a saída do centro de Saúde para as novas instalações. 
Aclarou o Sr. Presidente da Junta que após as autoridades da saúde se 
retirarem do local foi o próprio Dr. Lourenço Braga que propôs á Câmara 
Municipal manter as antigas instalações do Centro de Saúde, com o fim de ali 
colocar os Utentes sem Médico de Família, colocando em causa tudo o que 
avia sido discutido não se podendo instalar a Universidade nesse local.  
Aclarou que por se encontrar a meio do ano de 2013 e em período pré 
eleitoral, tudo o que fosse executado soaria a campanha eleitoral logo seria 
oportuno aguardar e inscrever a instalação da Universidade Sénior no 
programa eleitoral da CDU. Transmitiu que inicio do mandato com a 
colaboração Dra. Tânia Grilo técnica de acção social e com experiencia na 
área da Docência num contrato de emprego de inserção passaram-se a fazer 
reuniões regulares com os parceiros o fim de despontar a Universidade 
Sénior. Paralelamente surge um conjunto de pessoas informando que tem a 
intenção de formar uma associação de nome “msu” e que terá o fim de 
realizar algumas actividades ao que o Sr. Presidente da Junta informou 
antecipadamente já existirem ou encontrarem-se em dinamização. 
Aproveitou para afirmar que o que diz e escreve na comunicação social a 
associação em formação de nome “msu” não dignifica a Quinta do Conde 
exemplificando o caso concreto da formação de três ranchos folclóricos em 
1987 para uma população de cerca de 6000 habitantes que apesar de 
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parecer excessivo á época compreende-se actualmente a sua importância ao 
nível social.  
Desta forma considera o Sr. Presidente não existir inconveniente na 
existência de mais do que uma Universidade, sendo de enaltecer caso o 
projecto alternativo se apresente como auto-sustentável e não uma 
oportunidade de negócio.  
Terminou a sua alocução fazendo um reparo á associação em formação 
“msu” e para as suas malévolas acusações, pois se algum programa eleitoral 
possui inscrito Universidade Sénior esse informou é o da CDU em 2013, 
recomendando ao “msu” vir a dispor de mais criatividade e que arroguem 
uma postura de responsabilidade de forma a minimizar as consequências 
futuras. 
A mesa aproveitou para transmitir informações relativamente a algumas 
questões levantadas, advertiu no caso dos pinheiros plantados na Vila da 
Quinta do Conde que os mesmos possuem mais de 25 anos e tinham o fim 
da indústria madeireira encontrando-se diversas árvores no termo da sua vida, 
devendo-se encontrar alternativas a fim de substituir os pinheiros por arvores 
mais urbanas, aproveitou para declarar que a Quinta do Conde possuía um 
défice de identidade sendo importantes todas as obras de arte quem vem 
sendo colocadas por toda a Vila a fim de identificar os lugares.  
Teve tempo para comunicar que segundo a  protecção civil foram cortadas 
cerca de cento e oitenta pinheiros com risco mantendo-se um total de  cerca 
de cinco mil de arvores deste tipo.  
Por fim utilizou a mesa uma expressão popular “quem não se sente não é 
filho de boa gente” para descrever o congresso nacional da ANAFRE já que a 
freguesia da Quinta do Conde segundo a política dos FFF é a que menos 
recebe do Pais, logo explicou a falta de sentido em continuar a ser 
representada a assembleia de freguesia perante o ministro que justapõe a 
legislação em causa. 
O presidente da mesa deu a palavra ao membro Hélder Gaboleiro da 
bancada do MSU que questionou relativamente á Universidade Sénior e de 
acordo com reunião em Novembro de 2013, incluída no último relatório de 
actividades ao que se deve não ter sido dado conhecimento da intenção do 
executivo da Junta de Freguesia avançar com uma parceria para a 
Universidade, de seguida pediu desculpa por não ter tido acesso ao 
programa eleitoral da CDU completo, retirando essa frase do documento que 
enviou a público. 
Foi dada a palavra ao membro José Braga da bancada da Coligação 
Democrática Unitária que desde logo se referiu ao programa eleitoral da CDU 
como sendo público, e como tendo sido sufragado maioritariamente pelos 
Quinta Condenses, dessa forma será aplicado pelo executivo da Junta de 
Freguesia, pois a CDU honra e dá cumprimento á palavra dada, aclarando 
que quando assim não é dará origem a um julgamento por parte da 
população em 2017.  
Lamentou a postura do eleito da bancada do MSU que utilizou as redes 
sociais para efetuar afirmações caluniosas e mesmo provocações dando o 
exemplo da palavra “totalitarismos” utilizada no documento elaborado, que 
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mostra o seu total desconhecimento por a força política do PCP, que 
combateu o regime fascista, já que muitos dos seus militantes e amigos 
deram a vida pela luta da liberdade e democracia para que hoje alguns 
Senhores possam efetuar escritos difamatórios dirigidos á CDU.  
Concluiu que respeita todas as associações de caracter social sem fins 
lucrativos de iniciativa privada, contudo existiu um motivo de embuste 
abscôndito por parte da associação MSU em mencionar que o programa da 
CDU não incluía a Universidade Sénior, com fim de se apropriar dessa 
mesma ideia tendo o fim politico de retirar esse compromisso ao verdadeiro 
autor. 
Recordou diretamente a essa bancada a sua evidente falta de ética 
democrática e que ninguém impõe prazos ao executivo CDU, pois este terá 
quatro anos para colocar em prática o seu programa, não sendo tolerada a 
tentativa de denegrir ou manchar o bom nome da CDU e do seu projeto. 
 
Desta forma deu-se por encerrado o quinto ponto da Ordem de 
Trabalhos, Apreciação do Relatório de Atividades do primeiro trimestre 
do ano de 2014, prosseguindo-se para o Sexto ponto da Ordem de 
Trabalhos, Informações. 
 

O Presidente da Mesa abriu os trabalhos dando a palavra ao Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia, que passou a fazer nota do atendimento por parte das 
técnicas da Segurança Social á 5ªs Feiras, nas instalações da Junta de 
Freguesia, tendo surgido designadamente na porta do edifício da Junta de 
Freguesia colocado por estas uma informação com o seguinte teor: “ para 
efeitos de RSI dos residentes na Quinta do Conde 1 passariam a tratar dos 
seus assuntos às 3ªs Feiras na Igreja da Esperança por uma IPSS estranha 
ao concelho” tendo desde logo o Sr. Presidente descrito a existência de 
reuniões mostrando o seu desacordo para tal acontecimento pois trata-se de 
uma abertura de um precedente do estado Português. Informou ainda que 
enviou um ofício á diretora do centro Distrital de Setúbal pedindo que fosse 
derrogada tal medida, devendo passar a ser compatível o número de horas e 
meios afetos aos técnicos com o número de habitantes com base nos índices 
de fragilidade social adjacentes. Deixou abertura para que a Segurança 
Social funcione na cede da Junta de Freguesia em colaboração com o 
respetivo executivo, enquanto não encontre instalações condignas e 
adequadas na Quinta do Conde. 
Comunicou de seguida que no dia 17 Maio se realizará o desfile das escolas 
de samba, a festa da família e das tradições em simultâneo de uma feira da 
Saude eventos que culminam e acontecem no parque da Vila, no dia seguinte 
informou existir o festival das bandas filarmónicas. 
A mesa deu ainda a palavra ao vogal do executivo Fernando Patricio que 
esclareceu relativamente ao plano de atividades do último mandato não se 
encontrava inscrita a obra do Skate Parque e nem sequer constava do 
programa eleitoral da CDU, contudo existindo um determinado grupo de 
jovens sem atividades na nossa freguesia e uma verba foi entendimento do 
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executivo realizar a obra, dirigiu-se á bancada do MSU esclarecendo que não 
é justificável a forma abordada quanto á não inclusão da Universidade Sénior 
porém está no programa eleitoral, desta forma são aceites as desculpas do 
membro Helder Gaboleiro do MSU mas terá que colocar esse pedido nos 
mesmos locais públicos informando que existiu um erro. Aproveitou para 
informar que o atual executivo da Junta apoia as associações, mas de forma 
alguma se abstêm-se de escolher os seus parceiros. 
A mesa tomou a palavra relembrando as bancadas para a já marcada sessão 
ordinária do dia 1 de Abril de 2014. 
O Presidente da mesa transmitiu a palavra ao 1º Secretário que leu e colocou 
á aprovação de Ata em minuta, que foi aprovada por unanimidade tendo 
congratulado o modo como funcionou a sessão que dispunha de uma longa 
ordem de trabalhos. 
Desta forma encerrou-se o Sexto ponto da Ordem de Trabalhos. 
Nada mais havendo a dizer, encerrou-se a sessão pelas 0H59. Por ser 
verdade o constante desta Acta, vai a mesma ser assinada por todos os 
membros da Assembleia de Freguesia presentes na sessão, que assim o 
desejem, atestando a veracidade dos factos relatados. 
 

 
MESA DA ASSEMBLEIA, 
 
João Carlos Carmo Valente   
Carlos Alberto Pólvora dos Anjos Cruz 
Susana Maria Grácio Freire de Oliveira 

  

 
 

 
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   
José António Cerqueira dos Santos 
Beatriz Maria Diogo Vaz dos Santos 
Paulo Alexandre Mestre Bandarra 
António José Barros Godinho 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PSD,  
 
Sérgio Gonçalves Cabrita   
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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, 
 
Hélder Fernando Marques Gaboleiro   
 
 
 


