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ACTA N.º 29 

 
MANDATO 2005/2009 

 
Aos dois dias do mês de Junho do ano dois mil e nove, pelas vinte e uma 
horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Valongo, realizou-se uma 
reunião da Assembleia Municipal de Valongo, da Sessão Extraordinária, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------ 
1. Discussão e aprovação das actas das reuniões dos dias 2009-05-29 e 
2009-05-25; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Estavam presentes trinta e um elementos, cujos nomes constam da lista de 
presenças com as respectivas rubricas. Presentes, também, o Senhor Vice-
Presidente João António de Castro e Paiva Queirós e os Senhores 
Vereadores Mário Armando Martins Duarte, Maria José Baptista de Moura 
Azevedo, Jorge Manuel Gonçalves Videira. --------------------------------------------- 
Verificaram-se as substituição ao abrigo do art.º 78º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro com redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dos 
Membros da Assembleia Municipal António Artur dos Santos Pais e José 
Manuel Pereira Ribeiro, tendo sido substituídos, respectivamente, por 
Américo Alfredo Ferreira da Silva e José Manuel Abreu Carvalho. --------------- 
Verificou-se a falta do membro Fernando David Reis. Que não foi substituído.  
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas deu 
início à reunião. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Primeiro Secretário Henrique Jorge Campos Cunha procedeu à 
chamada dos Senhores Deputados. ------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou à discussão a acta do dia 2009-04-29. ---------------------------------------- 
O Senhor Deputado José Deolindo Caetano apresentou uma Proposta de 
Alteração à Acta do dia 29 de Abril de 2009, que se anexa à presente acta 
como Doc.1. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado António Fernando Correia Monteiro, disse que 
relativamente à acta queria rectificar uma questão, porque as coisas têm que 
corresponder àquilo que se passa. --------------------------------------------------------- 
Em relação ao Bloco de Esquerda na sua intervenção disse que não aceitava 
o ponto na Ordem de Trabalhos, fez a sua intervenção e uma das questões 
que afirmaram, e reafirmaram na segunda reunião da mesma Assembleia, foi 
que não aceitavam aquele ponto na Ordem de Trabalhos, na altura da 
votação ausentaram-se da sala, o Bloco de Esquerda não disse à Mesa que 
se ia ausentar da sala, o Bloco de Esquerda na altura da votação levantou-se 
e ausentou-se da sala, que não é o que está escrito. --------------------------------- 
Assim, propunha que se rectificasse, na página vinte e quatro, onde diz: 
”Neste momento os Membros da Assembleia Municipal, Casimiro de Sousa, 
comunicou à Mesa da Assembleia que o Grupo Municipal do PS se ia retirar 
da sala. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Membro José Deolindo Caetano do Grupo Municipal da CDU, e António 
Fernando Correia Monteiro, Membro do Grupo Municipal do BE, informaram 
que se ausentavam da sala e não participavam na votação deste ponto.” ------ 
Pois Isso não corresponde à verdade, em relação àquilo que é proposto pelo 
Deputado José Deolindo Caetano acha que é perfeitamente correcto, porque 
deve-se pôr todas as coisas que se passam, ou que se passaram nessa 
Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Deputado Daniel torres Gonçalves disse que quanto ao segundo 
parágrafo da página cinco em que diz: “Depois existem as regras do bom 
sendo, existem poucos passeios no concelho”, não foi isso que afirmou, mas 
sim - que se existem poucos passeios como tinha sido afirmado pelo 
Deputado Alfredo Sousa, então esses poucos passeios têm vindo a ser 
destruídos - o resto coincide, mais ou menos, com o que ele disse, no final 
desse parágrafo diz: “não só destruíram como deixaram o cartaz que 
tiraram”, não deixaram lá o cartaz, deixaram os pedaços de passeio que 
tiraram. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
solicitou ao Deputado António Fernando Correia Monteiro qual era a 
alteração que propunha para a acta. ------------------------------------------------------ 
O Senhor Deputado António Fernando Correia Monteiro propôs a seguinte 
alteração: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Onde se lê: “ O Deputado José Deolindo Caetano da CDU e o Senhor 
Deputado António Fernando Correia Monteiro do BE, informaram a Mesa que 
se iam ausentar da sala.” --------------------------------------------------------------------- 
Deve ler-se: O Membro António Fernando Correia Monteiro, do Grupo 
Municipal do BE, ausentou-se da sala no momento da votação deste ponto. -- 
A Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de Freitas 
colocou à votação a acta do dia 2009-04-29, com as alterações abaixo 
indicadas, sendo aprovada por maioria com vinte e oito votos a favor, duas 
abstenções em virtude dos Membros não terem estado presentes na referida 
reunião e um voto contra do Deputado José Deolindo Caetano. ------------------ 
As alterações à acta do dia 29 de Abril de 2009 foram as seguintes: ------------ 
Página cinco: “Depois existem regras de bom senso, se existem poucos 
passeios, como afirmado pelo Deputado Alfredo Sousa, os que existem têm 
vindo a ser destruídos, exactamente com a colocação de cartazes do 
candidato do Partido socialista, Afonso Lobão, que ao colocar os cartazes 
destruiu muitos passeios, no caso da Rotunda 1º de Maio não só destruíram 
como deixaram os pedaços de passeio que tiraram lá encostado.” --------------- 
Página vinte e quatro: “O Membro António Fernando Correia Monteiro, do 
Grupo Municipal do BE, ausentou-se da sala no momento da votação deste 
ponto.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Página vinte e quatro, Proposta apresentada pelo Deputado José Deolindo 
Caetano da CDU, anexa à presente acta como Doc.1. ------------------------------- 
O Senhor Deputado José Deolindo Caetano fez a leitura de uma 
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Declaração de Voto que se anexa à presente acta como Doc.2. ------------------ 
De seguida fez a leitura de um requerimento que se anexa à presente acta 
como Doc3. --------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida a Senhora Presidente da Assembleia Sofia Liberta Braga de 
Freitas colocou à discussão a acta do dia 2009-05-25, não se tendo 
verificado intervenções relativamente a este assunto foi colocado à votação e 
aprovado por maioria com, dezasseis votos a favor sendo doze votos a favor 
do Grupo Municipal do PSD, um voto a favor do Grupo Municipal do BE, um 
voto a favor do Grupo Municipal do CDS/PP, um voto a favor do Deputado 
Arnaldo Pinto Soares e um voto a favor da Presidente da Assembleia Sofia 
Liberta Braga de Freitas, quinze votos contra sendo catorze votos contra do 
Grupo Municipal do PS e um voto contra do Grupo Municipal da CDU. --------- 
O Senhor Deputado José Deolindo Caetano fez a leitura de uma 
Declaração de Voto que se anexa à presente acta como Doc.4. ------------------ 
O Senhor Deputado Casimiro Couto Sousa fez a leitura de uma Declaração 
de Voto que se anexa à presente acta como Doc.5. ---------------------------------- 
O Senhor Deputado António Fernando Correia Monteiro, fez a seguinte 
Declaração: --------------------------------------------------------------------------------------- 
“O Bloco de Esquerda nesta acta é um voto de coerência, nós estivemos 
presentes na Assembleia Municipal, obviamente que não podia votar contra o 
que está aqui escrito porque corresponde à realidade. ------------------------------- 
Se bem se recordam na nossa intervenção, da primeira reunião, fomos o 
único Partido que dissemos aqui claramente que não aceitávamos aquele 
ponto na Ordem de Trabalhos, mas que também éramos contrários à opção 
Politica desta Câmara de adjudicar os serviços de limpeza urbana. -------------- 
De qualquer maneira o Bloco de Esquerda votará sempre contra qualquer 
decisão que não seja a municipalização dos serviços. ------------------------------- 
Na nossa batalha optamos, e defendemos, em conformidade com a nossa 
coerência politica, pela batalha politica e não optamos pela batalha jurídica. 
O nosso voto foi um voto político e é um voto favorável à acta porque 
estivemos aqui, viemos aqui, assumimos, estivemos presentes e fizemos 
aquilo que devíamos fazer em coerência com a nossa posição politica, que 
foi retirar-nos da sala na altura da votação. ---------------------------------------------- 
O facto da Mesa entender nos dar uma falta injustificada, isso é um problema 
que depois se irá resolver noutros moldes.” --------------------------------------------- 
A Senhora Presidente Sofia Liberta Braga de Freitas deu por encerrada a 
presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------- 
De seguia deu por encerrada a sessão. -------------------------------------------------- 
Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser devidamente aprovada e 
assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Presidente: __________________________________________________ 
 
O 1º Secretário: ________________________________________________ 
 
O 2º secretário: _________________________________________________ 
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