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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2005:__________________________________ 
 
---Aos cinco dias do mês de Setembro do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Esposende e 
Auditório da Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, reuniu em sessão ordinária a 
Assembleia Municipal de Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob a 
presidência de Alberto Queiroga Figueiredo, na qualidade de Presidente da Mesa da mesma.---- 
 
---A reunião da presente sessão foi secretariada pelo Segundo Secretário da Mesa, José Manuel 
do Casal Almeida e por António Manuel Rossas Pereira, com a anuência do plenário, devido à 
ausência do Primeiro Secretário.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros: Manuel 
Brás Marques, José Manuel Neiva da Cruz, António Maranhão Peixoto, Óscar Hernâni Gomes 
Viana, Manuel Enes de Abreu, Àlvaro Miguel Sousa Ferreira, José Luis da Silva Ribeiro, 
Manuel Lima de Almeida, Carlos Manuel Vasco Afonso Novo, Victor Manuel da Silva Faria, 
Emílio Moreira dos Santos Dias, Manuel Fernando Lima Meira Torres, Mário Ferreira 
Fernandes, José Eduardo de Sousa Felgueiras, José Artur Saraiva Marinho, António Vendeiro 
Catarino, António Martins Neves, Abílio Cepa Cerqueira, José Maria Losa Esteves, Jorge 
Manuel Neto Filipe, Joaquim Carvalho Rosmaninho, e António Carlos Vieira da Silva.---------- 
 
---Sendo nove horas e quarenta e cinco minutos, verificando-se haver “quorum” para o 
funcionamento da Assembleia, pelo Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão, 
encontrando-se presente o Presidente da Câmara Municipal, Fernando João Couto e Cepa, em 
representação desta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: Agostinho Penteado Neiva, 
Ilídia Maria Moreira do Vale, Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, Manuel Carlos Alves 
Matos Ferreira, Tiago Francisco Ferreira Faria de Morais, João Migueis Ferreira da Silva, José 
Baltazar Lage de Matos, Célia Maria Almeida Guerreiro Castanheira, Sílvio de Azevedo 
Abreu, e Jorge Humberto Sousa e Silva.------------------------------------------------------------------ 
 
01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:_________________________________ 
 
---António Vendeiro Catarino agradeceu o voto de pesar manifestado por este órgão, relativo a 
falecimento de familiar.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Óscar Viana teceu alguns comentários relativamente ao mandato que agora termina, 
demonstrando o seu agradecimento e reconhecimento pela forma como o mesmo decorreu. 
Manifestou os seus votos de que os próximos membros deste órgão continuem a dignificar este 
município.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---De seguida, o Presidente da Mesa procedeu à leitura da Acta número seis, da Comissão 
Ecológica deste órgão, que, por solicitação da mesma Comissão, a seguir se transcreve: "Aos 
vinte e um dias do mês de Julho do ano dois mil e cinco, pelas dezoito horas e trinta minutos, 
na sala de reuniões dos Paços di Município de Esposende, reuniu a Comissão Ecológica da 
Assembleia Municipal de Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob a 
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presidência de Manuel Fernando Torres Arezes, na qualidade de Primeiro Secretário da Mesa 
da mesma e por delegação do Presidente da referida Assembleia. Presentes pelo PPD/PSD 
estavam António Maranhão Peixoto e Manuel Lima de Almeida, pelo PS João Maria Sousa 
Nunes da Silva e José Eduardo de Sousa Felgueiras, pelo CDS/PP Óscar Hernâni Gomes Viana 
e António Carlos Vieira da Silva, do grupo político do MPT. Registaram-se as ausências de 
Manuel Brás Marques, Manuel Joaquim Marques Peres Filipe e Manuel Carlos Alves Matos 
Ferreira, do PPD/PSD, e Mário Ferreira Fernandes, pelo grupo político municipal 
independente. Ordem de Trabalhos: 1. Análise das Terceiras Jornadas da Assembleia 
Municipal; 2. Informações. Registando-se quórum passou-se de seguida à discussão da ordem 
de trabalhos. 1. Análise das Terceiras Jornadas da Assembleia Municipal: As três acções 
decorreram, naturalmente, conforme o programado. Na primeira Acção, realizada no dia vinte 
e um de Maio, participaram: Manuel Fernando Torres Arezes, José Manuel do Casal Almeida, 
António Maranhão Peixoto, Óscar Hernâni Gomes Viana, Manuel Enes de Abreu, João Maria 
Sousa Nunes da Silva, João Migueis Ferreira da Silva, José Luis da Silva Ribeiro, Manuel 
Joaquim Marques Peres Filipe, Carlos Manuel Vasco Afonso Novo, Manuel Lima de Almeida, 
José Baltazar Lage de Matos, José Manuel Neiva da Cruz, Manuel Fernando Lima Meira 
Torres, Mário Ferreira Fernandes, José Eduardo de Sousa Felgueiras, José Artur Saraiva 
Marinho, António Martins Neves, José Paço Lopes, Abílio Cepa Cerqueira, José António 
Neiva Viana, Manuel Barros Lopes, Manuel Martinho Mariz Pena, Manuel Silva do vale, 
Sílvio de Azevedo Abreu, António Carlos Vieira da Silva. Na segunda Acção, que decorreu no 
dia vinte e cinco de Junho, estiveram presentes: Manuel Fernando Torres Arezes, António 
Maranhão Peixoto, Óscar Hernâni Gomes Viana, Manuel Enes de Abreu, João Maria Sousa 
Nunes da Silva, João Migueis Ferreira da Silva, José Luis da Silva Ribeiro, Manuel Carlos 
Alves Matos Ferreira, Carlos Manuel Vasco Afonso Novo, José Baltazar Lage de Matos, José 
Manuel Neiva da Cruz, Mário Ferreira Fernandes, José Eduardo de Sousa Felgueiras, António 
Martins Neves, José Augusto Azevedo Sousa, António Manuel Amorim dos Santos, Manuel de 
Sousa Caseiro, Manuel Barros Lopes, Joaquim Carvalho Rosmaninho, Laurentino Regado, 
António Vendeiro Catarino. Na terceira Acção, realizada no dia dezasseis de Julho, 
participaram: Manuel Fernando Torres Arezes, António Maranhão Peixoto, Óscar Hernâni 
Gomes Viana, Manuel Enes de Abreu, João Maria de Sousa Nunes da Silva, José Luis da Silva 
Ribeiro, Carlos Manuel Vasco Afonso Novo, José Baltazar Lage de Matos, José Eduardo de 
Sousa Felgueiras, Abílio Cepa Cerqueira, José António Neiva Viana, Manuel Barros Lopes, 
Laurentino Regado. Por unanimidade dos presentes foi deliberado propor à Assembleia 
Municipal que os membros que não puderam participar nas referidas acções tenham as 
respectivas faltas justificadas. Os objectivos destas Terceiras Jornadas foram plenamente 
alcançados: 1. Conhecer e avaliar o património natural e o património cultural do município; 2. 
Aferir as potencialidades e dinâmicas do município nas áreas natural e cultural; 3. Conhecer as 
unidades culturais do município. Estas jornadas permitiram aos membros da Assembleia 
Municipal um conhecimento real e efectivo do património natural e do património cultural do 
município. Além de se revelarem um novo espaço de informação e de debate, 
consciencializaram a grande maioria dos participantes para o significativo desconhecimento 
que possuíam sobre as potencialidades e dinâmicas do município nas temáticas referenciadas. 
De entre as preocupações vividas que merecem prioridade de resolução, no curto, médio e 
longo prazos, enumeram-se sem qualquer critério classificativo: recuperação da ponte D. Luis 
Filipe, entre as freguesias de Gandra e Fão; poluição do Rio Cávado, salinização, assoreamento 
da foz e recuperação da zona ribeirinha; requalificação da praia de S. Bartolomeu do Mar; 
recuperação de estruturas que se encontram em estado calamitoso e mísero: Forte de S. João 
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Baptista; edifício do 'Salva-Vidas', centenário no próximo ano, em Esposende; Estação Rádio 
Naval de Apúlia e complexo moageiro de Abelheira, em Marinhas; Fiscalização apertada às 
descargas de efluentes domésticos na via pública; Obrigatoriedade de despejo de cisternas com 
efluentes das explorações animais e leiteiras na ETAR - Estação de Tratamento de Águas 
Residuais mais próxima; Exigência de uma maior dignidade e qualidade nos apoios de praia, 
assim como dentro da gestão da época balnear instituir e difundir uma melhor informação ao 
utilizador das praias, inclusive, promover a pedagogia ambiental através da concepção de um 
Manual de Informação ao Banhista; Dotar o Arquivo Municipal de um espaço próprio, 
devidamente dimensionado e projectado para o futuro do município; Equacionar a construção 
de uma Biblioteca Municipal de raiz e, através desta valência, criar uma nova centralidade; 
Promover um aproveitamento paisagístico e turístico dos montes de Faro, em Palmeira de Faro, 
e de Arnelas, em Gemeses; Repor a 'barca da passagem', na Barca do Lago, entre Gemeses e 
Fonte Boa; Prolongar a marginal ribeirinha, na margem direita, até à nova ponte sobre o rio 
Cávado, com a construção, inclusive, de uma ciclovia; Equacionar a aquisição para o 
município, com vista a fins pedagógicos e turísticos, da azenha do Minante, em Antas, e de 
outra estrutura similar em Curvos; Pavimentar o troço em terra batida que vai da estrada da 
Senhora da Guia, em Belinho, até à estrada municipal no Rapido em Vila Chã, através de Mar, 
com o objectivo de dotar esta área territorial com uma eficiente acessibilidade florestal, que 
permita um combate rápido a incêndios, a exploração e transporte de granitos e, naturalmente, 
um efectivo ordenamento florestal nas freguesias abrangidas; Promover a real protecção dos 
dólmens de Vila Chã, dos menires de Antas e de Mar. bem como da necrópole medieval em 
Fão e da Fonte de Santa Marinha, em Rio Tinto; Equacionar a futura aquisição de um espaço 
que, pela sua riqueza natural e cultural, potencie novas atractividades para o município, como, 
por exemplo, a Quinta de Curvos, em Forjães; Promover um eficiente ordenamento nos acessos 
à praia de Rio de Moinhos, em Marinhas e ao Rio Cávado no Marachão, em Rio Tinto; 
Promover a preservação dos campos de masseira, em Apúlia; Programar e estruturar a rede 
cultural do município; Promover a efectiva construção do Parque da Cidade. Foi deliberado, 
por unanimidade dos presentes, recomendar a realização no próximo mandato de: a) Sessões da 
Assembleia Municipal nas freguesias, de forma a aproximar este órgão autárquico dos 
munícipes e permitir aos eleitos um conhecimento mais circunstanciado e pormenorizado de 
cada freguesia; b) Jornadas sectoriais e com maior especificidade. 2. Esta Comissão Ecológica 
tomou conhecimento e congratulou-se com a reclassificação da Área de Paisagem Protegida do 
Litoral de Esposende e a sua promoção a Parque Natural do Litoral Norte, conforme 
publicação hoje efectuada no Diário da República, primeira série - B, Decreto Regulamentar 
número seis barra dois mil e cinco, assim como de ver contemplada na alínea i) do seu artigo 
oitavo a pretensão que apresentou na Assembleia Municipal de vinte e nove de Setembro de 
dois mil e quatro. Por fim, Maranhão Peixoto, na qualidade de coordenador destas Jornadas, 
agradeceu o empenho de todos os que nelas participaram, nomeadamente os autarcas que, de 
forma principesca, receberam e acompanharam nas suas freguesias as comitivas da Assembleia 
Municipal, bem como a todos os membros desta Comissão Ecológica na sua preparação e 
realização. Sem o esforço de todos não seria possível registar o assinalável êxito destas acções. 
O mesmo renovou o seu agradecimento pela confiança que todos lhe reiteraram para coordenar 
estas Terceiras Jornadas e louvou a sã convivência e o espírito de solidariedade e amizade que 
se cimentou entre todos os eleitos desta Assembleia Municipal. Depois de uma menção aos 
meios de comunicação social que noticiaram as Terceiras Jornadas, propôs que fosse remetida 
à Assembleia Municipal a atribuição de um voto de louvor ao Assistente Administrativo 
Especialista, José Augusto de Lemos Ribeiro, pelo seu desempenho, zelo, disponibilidade, 



 
ACTA Nº 04/AM * 2005.09.05 

 

 
 

prontidão e profissionalismo invulgares no incansável apoio dispensado a esta Comissão 
Ecológica durante o presente mandato. Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos 
presentes. E nada mais havendo a tratar, pelo Presidente foi declarada encerrada a presente 
sessão, sendo vinte horas e vinte e cinco minutos."------------------------------------------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
RATIFICAR A ACTA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ECOLÓGICA, REALIZADA NO 
PASSADO DIA VINTE E UM DE JULHO DO CORRENTE ANO._____________________ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR, NOS TERMOS PROPOSTOS PELA COMISSÃO ECOLÓGICA, UM VOTO 
DE LOUVOR AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALISTA, JOSÉ AUGUSTO 
DE LEMOS RIBEIRO, DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE E QUE, DESTE VOTO, SEJA DADO CONHECIMENTO AO REFERIDO 
ÓRGÃO.____________________________________________________________________ 
 
02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:______ 
Foi presente a informação escrita do Presidente da Câmara, não se verificando, no entanto, 
qualquer intervenção sobre o teor da mesma.------------------------------------------------------------- 
 
---José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, perguntou ao 
Presidente da Câmara quando será despachado o assunto respeitante ao Bairro de S. João. 
Referiu que já o solicitou de diversas formas e considera que já é tempo de receber uma 
resposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---José Maria Esteves, Presidente da Junta de Freguesia de Marinhas, referiu que a 
comunicação social publicou notícia de que as obras de saneamento básico já se encontram em 
execução no Lugar de Pinhote, freguesia de Marinhas, quando, efectivamente, ainda não 
começaram.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---O Presidente da Câmara respondeu ao Presidente da Junta de Freguesia de Esposende que, 
em termos de despacho, já foi autorizado e que, neste momento, a Divisão de Infraestruturas 
Municipais se encontra sobrecarregada de trabalho, devido ao início do ano escolar. Quanto à 
questão levantada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Marinhas, informou que as obras já 
foram adjudicadas e só hoje começou a instalação dos necessários estaleiros.---------------------- 
 
03 - 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:------------------------------------------------------------- 
 
03.01 – ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2005 - APROVAÇÃO:________________________ 
Foi presente a proposta de acta da última sessão, realizada no passado dia nove de Junho e cuja 
cópia foi remetida a todos os elementos deste órgão:---------------------------------------------------- 
 
---Não se verificaram quaisquer intervenções.----------------------------------------------------------- 
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A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLTA DOS 
PRESENTES, COM VINTE E UM VOTOS A FAVOR E TRÊS ABSTENÇÕES, APROVAR 
A ACTA DA ÚLTIMA SESSÃO._________________________________________________ 
 
04 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:_______________________________ 
De acordo com o número um do artigo quadragésimo primeiro do Regimento em vigor, o 
Presidente da Mesa declarou aberto o período de intervenção do público, para uso da palavra, 
nos termos regimentais, não se tendo verificado qualquer inscrição.---------------------------------- 
 
---O Presidente da Mesa agradeceu o empenho de todos no decurso do mandato que agora se 
conclui e manifestou os seus votos de maiores êxitos aos que vão continuar dedicados à 
política, bem como dos maiores sucessos pessoais na sua vida particular. Agradeceu, também, 
o apoio e colaboração recebidos dos funcionários administrativos da Câmara Municipal.-------- 
 
---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 acta da presente sessão, que, depois 
de lida, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo aprovada por 
UNANIMIDADE DOS PRESENTES._____________________________________________ 
 
---Sendo dez horas e dez minutos, pelo Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente 
sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

O Presidente da Assembleia, 
 

___________________________ 
 

O Primeiro Secretário, 
 

___________________________ 
O Segundo Secretário, 

 
___________________________ 


