
ACTA Nº 5/99 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 1999: 

Aos vinte e três dias do mês de Agosto de mil novecentos e noventa e nove, nesta cidade de 

Esposende e Auditório da Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, reuniu em sessão 

extraordinária a Assembleia Municipal de Esposende, expressamente convocada para o efeito, 

sob a presidência do senhor António Fernandes Ribeiro, na qualidade de Presidente da Mesa 

da mesma. 

A reunião da presente sessão foi secretariada pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 

respectivamente, Manuel Mariz Neiva e José Manuel do Casal Almeida. 

Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros da 

Assembleia: Agostinho Penteado Neiva, Juvenal da Silva, Manuel Joaquim Marques Peres 

Filipe, Rui António Ferreira de Agonia Pereira, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, 

Manuel Ferreira Vieira, Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, Eduardo Moreira de Melo, António 

de Sousa Cepa, José Gualdino Baptista da Silva, João Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues, 

Victor Manuel da Silva Faria, Otílio Fradique dos Santos Hipólito, Manuel Fernando Lima Meira 

Torres, José Maria Eiras Azevedo, José Eduardo de Sousa Felgueiras, José Carvalho da Mota, 

Fernando Pereira Marques, Abílio Cepa Cerqueira, Carlos Alberto Gomes de Faria, e António 

Carlos Vieira da Silva. 

Encontrava-se, também presente Óscar Hernâni Gomes Viana, convocado em substituição de 

Álvaro Manuel Oliveira Maio cuja suspensão foi autorizada na última sessão deste órgão. 

Sendo nove horas e cinquenta minutos, verificando-se haver "quorum" para o funcionamento 

da Assembleia, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão,. encontrando-

se presente o senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando João Couto e Cepa, em 

representação desta. 

Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: José Luis Correia de Azevedo, 

José Baltazar de Matos, Sílvio de Azevedo Abreu, Jorge Humberto Sousa e Silva, Mário Neiva 

Losa e António Manuel Ferreira Vilaça. 

Verificou-se, ainda a presença de José Agostinho Veloso da Silva, que retomou as suas 

funções de membro deste órgão, cessando a sua suspensão, conforme comunicação 

apresentada em 28 de Julho último. 

Não compareceram inicialmente os senhores António Maranhão Peixoto, José do Paço Lopes, 

Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa e José Artur Saraiva Marinho. 



Antes da entrada na apreciação dos assuntos constantes da Ordem do Dia, foi apreciado a 

seguinte proposta de Voto de Pesar: "Em virtude do falecimento do senhor António Baptista 

Marques Henriques, a Assembleia Municipal de Esposende, reunida em vinte e três de Agosto 

de mil novecentos e noventa e nove, decide: 1. Aprovar um voto de pesar pela morte daquele 

que foi o primeiro Presidente da Assembleia Municipal de Esposende; 2. Que seja transmitida à 

respectiva família a decisão tomada." Seguem-se data e assinaturas do representante de cada 

grupo partidário: 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR UM VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR ANTÓNIO BAPTISTA 

MARQUES HENRIQUES E QUE DA PRESENTE SEJA DADO CONHECIMENTO À 

RESPECTIVA FAMÍLIA. 

01 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

De seguida, entrando-se no período da ordem do dia, foram apreciados e votados os seguintes 

assuntos, constantes da agenda de trabalhos: 

01.01 – ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

EM 14 DE JULHO DE 1999 – APROVAÇÃO: 

Foi presente a acta da última sessão deste órgão deliberativo, realizada no passado dia 

catorze de Julho e da qual se distribuiu cópia a todos os membros: 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E TRÊS VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A ACTA DA 

ÚLTIMA SESSÃO DESTE ÓRGÃO DELIBERATIVO. 

O MEMBRO ÓSCAR VIANA DECLAROU A SUA ABSTENÇÃO POR NÃO ter PARTICIPADO 

NA SESSÃO EM APREÇO. 

Entretanto o membro Rui Agonia solicitou autorização para se pronunciar sobre a agenda de 

trabalhos da presente sessão, referindo que a intenção dos requerentes seria somente a 

apreciação do assunto relacionado como Pinhal de Ofir. 

O senhor Presidente da Mesa procedeu à justificação, informando da necessidade de 

apreciação urgente do assunto relacionado com a Escola Profissional de Esposende. 

Compareceram à sessão os membros António Maranhão Peixoto e José do Paço Lopes, cujas 

faltas até agora foram consideradas justificadas. 



01.02 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ESPOSENDE – COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO – PROJECTO DE ESTATUTOS E AUTORIZAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO – 

PROPOSTA: 

De harmonia com a deliberação do órgão executivo municipal, tomada em reunião realizada no 

passado dia cinco do corrente, foi presente a proposta de estatutos e pedido de autorização 

para constituição de uma cooperativa de interesse público. Fica arquivada cópia da proposta 

de estatutos junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui 

se dá como transcrita: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta e referiu, ainda, ser muito urgente 

a apreciação do presente assunto. 

Verificou-se a intervenção do membro Manuel Vieira, sugerindo que a Junta de Freguesia de 

Fão também deveria ser associada, sendo esta sugestão foi reforçada pelo membro Óscar 

Viana. 

O senhor Presidente da Câmara referiu que em breve se procederá a um aumento de capital 

social, havendo intenção que esse aumento de capital seja subscrito pela Junta de Freguesia 

de Fão e pela Associação Comercial e Industrial de Esposende. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E TRÊS VOTOS A FAVOR E QUATRO ABSTENÇÕES, APROVAR A 

PROPOSTA DE ESTATUTOS E AUTORIZAR A CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO. 

01.03 – DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE CERTOS ASSUNTOS RELACIONADOS 

COM O LUGAR DE OFIR, FREGUESIA DE FÃO, CONCELHO DE ESPOSENDE – 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR UM TERÇO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ESPOSENDE: 

Foi presente o seguinte requerimento: "Os abaixo assinados, com base na alínea b) do nº 1 do 

artº 6º do Regimento (Sessões Extraordinárias) vêm requerer a V. Ex.cia a convocação de uma 

Assembleia Municipal Extraordinária a fim de que se discutam e deliberem certos assuntos 

relacionados com o Lugar de Ofir da vila de Fão, concelho de Esposende, os quais vêm 

constituindo matéria demasiado importante a serem sistematicamente levantados nos órgãos 

de comunicação social, nomeadamente através da reportagem de Francisco Moraes no Jornal 

de Notícias de dez de Julho de mil novecentos e noventa e nove, a qual enumera um conjunto 

de coisas que esta Assembleia deve observar na medida em que o ilustre jornalista chama a 

atenção para questões da maior importância para Fão, Esposende e País. Esposende, catorze 

de Julho de mil novecentos e noventa e nove." Seguem-se doze assinaturas, sendo primeiro 



subscritor o membro Rui António Ferreira de Agonia Pereira. Está junta comunicação remetida 

pelo mesmo primeiro subscritor informando não ver inconveniente na dilatação do prazo da 

convocatória, atendendo ao período de férias que se atravessa. 

Compareceu à sessão o membro José Artur Saraiva Marinho, cuja falta até agora foi 

considerada justificada. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Rui Agonia procedeu à explicação da intenção dos subscritores do requerimento que deu 

origem à presente sessão extraordinária. 

Entretanto ausentou-se da sessão o membro José Eduardo Felgueiras, depois de devidamente 

autorizado. 

Óscar Viana comentou que o Pinhal de Fão tem sido continuamente devastado e, na 

generalidade, manifestou o seu interesse na preservação do pinhal e, ainda, que a Câmara 

Municipal cuide da gestão urbanística daquela zona. 

Compareceu à sessão o membro Francisco Xavier, cuja falta até agora foi considerada 

justificada. 

Manuel Vieira referiu que o problema do Pinhal de Fão é complexo e que para o mesmo devem 

ser encontradas soluções por forma a racionalizar a sua utilização. Referiu também que a 

exploração de areias é um problema que afecta a manutenção do pinhal. 

Rui Agonia comentou a anterior intervenção e sugeriu que seja elaborado um plano de 

pormenor para a zona em causa. 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, que procedeu à explicação das posições 

defendidas pela Câmara aquando da elaboração do Plano Director Municipal e do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira. Sugeriu a criação de uma comissão para intervenção junto do 

Ministério do Ambiente, a fim de se encontrarem soluções para o Pinhal de Fão. Dessa 

comissão fariam parte o Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal, Junta de 

Freguesia de Fão e um membro de cada partido com assento nesta Assembleia. 

Rui Agonia sugeriu que a Comissão proposta assumisse o controlo da execução de um Plano 

de Pormenor para a zona. 

Óscar Viana referiu-se à questão respeitante ao loteamento de António Gaifém Ramos e ao 

Parque de Estacionamento. 



Ausentaram-se da sessão António Sousa Cepa e Francisco Xavier, depois de devidamente 

autorizados. 

Juvenal Silva afirmou que a acção da Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende 

tem sido fundamental para a preservação do Pinhal de Ofir. Manifestou o apoio do seu grupo 

na busca de soluções para a zona em causa e sugeriu que seja feito o levantamento cadastral 

da área. 

O senhor Presidente da Câmara, usando novamente da palavra, solicitou o empenho de todos 

na defesa do Pinhal de Fão. 

Óscar Viana referiu a situação do Hotel do Pinhal. 

Verificaram-se ainda várias intervenções de membros presentes e que, na generalidade, 

comentaram a forma como o pinhal tem sido utilizado e que devem ser encontradas soluções. 

Rui Agonia sugeriu a suspensão dos trabalhos por um período de dez minutos, a fim de 

permitir a elaboração de proposta. 

Óscar Viana apresentou o seguinte requerimento: "Requeiro que a título excepcional, seja 

permitida a intervenção do público, somente sobre este assunto (Pinhal de Fão/Ofir)." Segue-

se assinatura. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM TREZE VOTOS A FAVOR E DOZE VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA E 

ABRIR UM PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ANTES DO 

ENCERRAMENTO DA PRESENTE SESSÃO. 

Sendo onze horas e quarenta e cinco minutos, foram os trabalhos suspensos. 

Pelas doze horas e quinze minutos foram reiniciados os trabalhos, verificando-se a continuação 

da existência de "quorum", dada a presença dos membros anteriormente presentes. 

Rui Agonia procedeu à leitura da seguinte proposta: "Considerando os aspectos debatidos na 

Assembleia Municipal realizada que tiveram em linha de conta a necessidade da harmonização 

para a solução dos problemas de Fão, nomeadamente do Pinhal; Considerando que o senhor 

Presidente da Câmara encontra que a constituição de uma Comissão por ele presidida e que 

agregue o Presidente da Assembleia Municipal e um membro de cada uma das bancadas, bem 

como o Presidente da Junta de Freguesia de Fão, seria a maneira eficaz de em conjunto pedir 

audiência ao Governo e em particular à Senhora Ministra do Ambiente, com carácter de 

urgência, para de uma vez por todas aquele pinhal poder ser colocado de facto e de jure em 

prol da população do concelho e do país; considerando que urge disciplinar de par com os 



interesses das populações o desenvolvimento de Fão; Considerando que os planos de 

pormenor, podendo ser morosos na feitura, são garante das regras que determinam o que 

fazer de direito; Propõe-se: 1. À Assembleia Municipal a criação daquela comissão; 2. A 

solicitação da intervenção do Governo para a aquisição dos terrenos em causa, do Pinhal de 

Ofir / Fão; 3. Que aquela Comissão subsista no andamento do Plano de Pormenor para Fão; 4. 

Que a partir de agora esta Comissão prevaleça de forma integrada nos projectos para o Pinhal 

de Fão." Segue-se assinatura. 

Foram tecidos, por diversos membros, vários comentários à presente proposta. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E TRÊS VOTOS A FAVOR E TRÊS ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA E 

CONSTITUIR A REFERIDA COMISSÃO, BEM COMO QUE CADA PARTIDO PROCEDA, ATÉ 

AO FIM DA PRESENTE SEMANA, DA INDICAÇÃO DO RESPECTIVO REPRESENTANTE. 

Encerrado o Período da Ordem do Dia, foi aberto período destinado à intervenção do público, 

de harmonia com proposta anteriormente aprovada: 

Verificou-se a inscrição dos seguintes cidadãos: Fernando Américo, de Marinhas; Cassiano 

Couto, de Fão; José Luis da Silva Ribeiro, de Fão; José da Cruz Carvoeiro, de Marinhas; e 

Adelino Miranda Marques, de Esposende. 

Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 

minuta, para efeitos imediatos, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da presente sessão, que, depois de lida, 

foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo aprovada por UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

Sendo treze horas, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente 

sessão. 


