
ACTA Nº 18/2003 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 31 DE JULHO 

DE 2003: 

Aos trinta e um dias do mês de Julho do ano dois mil e três, nesta cidade de Esposende, no 

Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Esposende, sob a presidência de Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 

Municipal, estando presentes os senhores Vereadores Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, Engº 

Victor Manuel da Silva Leite, Dr. Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do 

Vale, Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo e José Albino Lima de Faria. 

A reunião foi secretariada por Carla Manuela Brito da Silva Dias, Licenciada e Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira, em regime de substituição, da Câmara Municipal. 

Sendo nove horas e quarenta e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para 

funcionamento do Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 

- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Nos termos do disposto no artigo nono do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo senhor 

Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as seguintes 

intervenções: 

O senhor vereador Dr. Tito Evangelista questionou sobre o estado da empreitada da Avenida 

S. Miguel, em Goios, na freguesia de Marinhas, tendo o senhor Presidente esclarecido que a 

obra está prestes a ser adjudicada, estando apenas a aguardar a homologação da candidatura, 

devendo as obras iniciar-se na segunda quinzena de Agosto. 

- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

01 - BALANCETE: 

Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 

saldos: CÂMARA MUNICIPAL - em cofre, na Tesouraria: mil quinhentos e quarenta euros e 

nove cêntimos (1.540,09 €); Fundos Permanentes – dois mil novecentos e cinquenta euros 

(2.950 €); depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos – quatrocentos e onze mil 

setecentos e trinta e sete euros e quarenta e sete cêntimos (411.737,47 €); no Banco 

Português de Negócios – cento e setenta e um mil e cem euros (171.100,00 €); no Banco 

Espírito Santo – seis mil quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e um cêntimos (6.436,91 

€); no Banco Português de Investimento – quinze mil oitocentos e vinte e nove euros e 

cinquenta e cinco cêntimos (15.829,55 €); no Banco Internacional de Crédito – quarenta e nove 



mil quinhentos e sessenta euros e noventa e cinco cêntimos (49.560,95 €); no Banco Totta & 

Açores – cento e quarenta e nove mil e oito euros e vinte e dois cêntimos (149.008,22 €); 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria – mil cento e setenta e um euros e 

setenta e três cêntimos (1.171.73 €); Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos – 

quatrocentos e doze mil duzentos e trinta euros e quarenta cêntimos (412.230,40 €). 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFORMAÇÃO: 

Em cumprimento do determinado no número três do artigo sexagésimo quinto, da Lei número 

cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram prestadas 

informações ao Executivo, acerca das decisões tomadas no uso da delegação de 

competências do senhor Presidente da Câmara e das subdelegações dos senhores 

Vereadores, constantes das relações anexas à minuta da acta da presente reunião, da qual 

fazem parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 17/2003, REALIZADA EM 17 DE 

JULHO DE 2003 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia 

dezassete do corrente mês e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA DA ÚLTIMA 

REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.02 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.02.01 – ADIAMENTO DA REUNIÃO DE CÂMARA A REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO 

PARA O DIA 21 DO MESMO MÊS: 

Foi presente para conhecimento o seguinte despacho do senhor Presidente da Câmara: "Por 

razões de conveniência de serviço, DETERMINO, nos termos do disposto na alínea n) do art.º 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que a reunião ordinária da Câmara Municipal 

prevista para o dia 14 de Agosto do corrente ano, seja adiada para o dia 21 do mesmo mês, 

realizando-se pelas 09.30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município." Segue-se data e 

assinatura: 



A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

04.02.02 – ACAMPAMENTOS OCASIONAIS – PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.02.03 – AGÊNCIAS DE VENDAS DE BILHETES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS – 

PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.02.04 – ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS – PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 

O presente assunto foi retirado por sugestão do senhor Presidente. 

04.02.05 – ESPECTÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E DE DIVERTIMENTOS 

PÚBLICOS – PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 



COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENG.º LUÍS VALE. 

04.02.06 – EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO – PROPOSTA DE 

REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.02.07 – FOGUEIRAS E QUEIMADAS – PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.02.08 – GUARDA-NOCTURNO – PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 



COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

04.02.09 – REALIZAÇÃO DE LEILÕES – PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.02.10 – VENDEDOR AMBULANTE DE LOTARIAS – PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente a proposta do regulamento em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, 

ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR 

SUBMETER A MESMA A APRECIAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.03 - JUNTAS DE FREGUESIA: 

04.03.01 – JUNTA DE FREGUESIA DE GEMESES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Gemeses solicitando apoio financeiro no valor 

de doze mil e quinhentos euros destinados a apoiar na aquisição do terreno para alargamento 

da avenida da igreja. De acordo com despacho exarado no mesmo o senhor Presidente da 

Câmara propõe a atribuição de subsídio por esse montante e destinado exclusivamente àquele 

fim. Está junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva 

cabimentação e cativação orçamental no valor de doze mil e quinhentos euros: 



COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, APOIAR A JUNTA DE FREGUESIA DE GEMESES, TRANSFERINDO 

PARA AQUELA A VERBA DE DOZE MIL E QUINHENTOS EUROS DESTINADOS A 

COMPARTICIPAR NA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA DA 

IGREJA. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - PESSOAL: 

05.01.01 – ANTÓNIO MARIA MARTINS AFONSO – PROCESSO DISCIPLINAR: 

Foi presente o processo disciplinar instaurado ao Auxiliar Técnico de Museografia António 

Maria Martins Afonso. Está junto relatório final elaborado pelo instrutor do processo, em que 

propõe o arquivamento do processo, pelo que, colocado à discussão e corrido escrutínio 

secreto, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, MANDAR ARQUIVAR O 

PROCESSO COM BASE NO RELATÓRIO FINAL DO INSTRUTOR DO PROCESSO, COM O 

QUAL SE CONCORDA. 

05.01.02 – JOÃO PAULO LIMA VELOSO COSTA – PROCESSO DISCIPLINAR: 

Foi presente o processo disciplinar instaurado ao Técnico Profissional de 2ª classe/desenhador 

João Paulo Lima Veloso. Está junto relatório e conclusões elaborado pelo instrutor do 

processo, em que propõe uma suspensão do trabalho pelo período de dez dias com perda de 

retribuição, nos termos do disposto no art.º 27º/1 d) do Decreto – Lei n.º 49 408, de 24 de 

Novembro de 1969, pelo que, colocado à discussão e corrido escrutínio secreto, A CÂMARA 

MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, COM SEIS VOTOS A FAVOR E UM 

VOTO CONTRA, APLICAR A SANÇÃO DE SUSPENSÃO POR DEZ DIAS, COM PERDA DE 

RETRIBUIÇÃO, AO TRABALHADOR EM CAUSA, COM BASE NO RELATÓRIO FINAL DO 

INSTRUTOR DO PROCESSO, COM O QUAL SE CONCORDA. 

05.01.03 – PAULO SÉRGIO MARQUES MIQUELINO – PROCESSO DISCIPLINAR: 

Foi presente o processo disciplinar instaurado ao Operário Semiqualificado – Porta Miras Paulo 

Sérgio Marques Miquelino. Está junto relatório final elaborado pelo instrutor do processo, em 

que propõe a pena de repreensão escrita, pelo que, colocado à discussão e corrido escrutínio 

secreto, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, COM SEIS 

VOTOS A FAVOR E UM VOTO CONTRA, APLICAR A SANÇÃO DE REPREENSÃO ESCRITA 

AO FUNCIONÁRIO EM CAUSA, COM BASE NO RELATÓRIO FINAL DO INSTRUTOR DO 

PROCESSO, COM O QUAL SE CONCORDA. 

05.02 - PATRIMÓNIO: 



05.02.01 – RÉPLICA DE PEÇA ARQUEOLÓGICA – AUTORIZAÇÃO PARA VENDA: 

Foi presente à reunião uma informação do Gabinete de Apoio ao Presidente do seguinte teor: 

"A Câmara Municipal de Esposende, através dos Serviços Culturais, mandou elaborar réplicas 

de peça arqueológica (lucerna romana) exumada do Castro de S. Lourenço, em Vila CHÃ 

(Esposende). Uma das finalidades que presidiram à sua elaboração foi a venda ao público em 

geral, sobretudo aqueles mais interessados por estas temáticas. Poderá, por outro lado, ser um 

símbolo da região esposendense, no que à arqueologia se refere. Assim, vimos colocar à 

consideração de V. Exª a proposta de venda desta peça em locais públicos, nomeadamente o 

Museu Municipal, pelo valor unitário de € 13,50 (custo da peça [€11,30] + despesa 

administrativa [€2,20 – cerca de 20%])."Segue-se assinatura. Está junta a seguinte informação 

do Departamento de Administração Geral: "O art.º 2º da Tabela de Taxas em vigor na área do 

Município de Esposende, prevê a venda de bens, de natureza idêntica ou na qual é 

enquadrável a venda agora pretendida, fixando a Câmara Municipal como o órgão competente 

para determinar o valor da venda, o qual poderá assim ser aquele proposto pelo signatário da 

informação do GAP. Á consideração superior." Segue-se data e assinatura: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, E COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO SEGUNDO DA TABELA DE 

TAXAS, FIXAR EM TREZE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS (13,50 €), COM IVA 

INCLUÍDO, O VALOR DA RÉPLICA DA PEÇA ARQUEOLÓGICA, CONFORME PROPOSTA, 

COM A QUAL SE CONCORDA. 

06 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

06.01 - OBRAS PARTICULARES: 

06.01.01 – FERNANDO CARNEIRO PATRÃO – DE MARINHAS – PROCESSO N.º 448/2000 

– RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante à construção de um edifício de construção 

colectiva, no Lugar de Rio de Moinhos, freguesia de Marinhas, deste concelho. Está junto auto 

de recepção provisória efectuada às obras de urbanização. O mesmo auto informa que as 

infraestruturas de urbanização se encontram executadas em condições normais de perfeição e 

segurança, pelo que pode ser efectuada a sua recepção provisória e, de harmonia com o 

estipulado no nº 5 do artº 54º do Decreto-Lei nº 177/2001, poderá ser reduzida a caução para 

dez por cento do seu valor, ficando em oitocentos e noventa e sete euros e oitenta e quatro 

cêntimos, como garantia das obras de urbanização até à sua recepção definitiva: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR OS AUTOS DE VISTORIA, RECEBER 



PROVISORIAMENTE AS OBRAS E REDUZIR A CAUÇÃO PARA DEZ POR CENTO DO SEU 

VALOR, FICANDO EM OITOCENTOS E NOVENTA E SETE EUROS E OITENTA E QUATRO 

CÊNTIMOS, CONFORME PROPOSTO PELA COMISSÃO DE VISTORIAS. 

06.01.02 – JOSÉ CARLOS LIMA DA CRUZ – DE FORJÃES – PROCESSO N.º 111/97 – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante à ampliação de um edifício, no Lugar da 

Igreja, freguesia de Forjães, deste concelho. Está junto auto de recepção provisória efectuada 

às obras de urbanização. O mesmo auto informa que as infraestruturas de urbanização se 

encontram executadas em condições normais de perfeição e segurança, pelo que pode ser 

efectuada a sua recepção provisória e, de harmonia com o estipulado no nº 5 do artº 54º do 

Decreto-Lei nº 177/2001, poderá ser reduzida a caução para dez por cento do seu valor, 

ficando em duzentos e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos, como garantia das obras 

de urbanização até à sua recepção definitiva: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR OS AUTOS DE VISTORIA, RECEBER 

PROVISORIAMENTE AS OBRAS E REDUZIR A CAUÇÃO PARA DEZ POR CENTO DO SEU 

VALOR, FICANDO EM DUZENTOS E QUARENTA E NOVE EUROS E QUARENTA 

CÊNTIMOS, CONFORME PROPOSTO PELA COMISSÃO DE VISTORIAS. 

06.02 - LOTEAMENTOS: 

06.02.01 – SECTOR ACTUAL - ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, LDA – PROCESSO N.º 

1648/2000 – AUTO DE REDUÇÃO DE CAUÇÃO: 

Foi presente o processo de loteamento sito no lugar de Ponte de Pedrinha, na freguesia de 

Forjães, deste concelho. Está junto auto de redução de caução. O mesmo auto informa que as 

infraestruturas se encontram parcialmente executadas e que de acordo com o estipulado no n.º 

5 do artigo 54º do Decreto – Lei n.º 177/2001, poderá ser reduzida a caução para sessenta por 

cento do seu valor, ficando em oitenta e nove mil setecentos e oitenta e três euros e sessenta e 

dois cêntimos: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E AUTORIZAR A REDUÇÃO DA 

CAUÇÃO PARA SESSENTA POR CENTO DO SEU VALOR, FICANDO EM OITENTA E NOVE 

MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS EUROS E SESSENTA E DOIS CÊNTIMOS, 

CONFORME PROPOSTO PELA COMISSÃO DE VISTORIAS. 

07 - OBRAS PÚBLICAS: 



07.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

07.01.01 – "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CM 1012 – MARINHAS/VILA CHÃ" – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto de recepção provisória referente à empreitada em epígrafe. O mesmo auto 

informa que as obras foram realizadas pela empresa Boaventura & Boaventura, Lda, tendo 

sido iniciadas em quinze de Fevereiro de dois mil e três e concluídas em dezassete de Junho 

do mesmo ano. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com o projecto e 

caderno de encargos correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo 

que os mesmos podem ser recepcionados provisoriamente e realizado o respectivo inquérito 

administrativo: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, RECEBER 

PROVISORIAMENTE AS OBRAS, BEM COMO ORDENAR A REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO. 

07.01.02 – "RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE ESPOSENDE – 1ª 

FASE" – RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto de recepção provisória referente à empreitada em epígrafe. O mesmo auto 

informa que as obras foram realizadas pela empresa Construções Litoral Zende, Lda, tendo 

sido iniciadas em treze de Março de dois mil e dois e concluídas em vinte e dois de Maio de 

dois mil e três. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com o projecto e 

caderno de encargos correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo 

que os mesmos podem ser recepcionados provisoriamente e realizado o respectivo inquérito 

administrativo: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, RECEBER 

PROVISORIAMENTE AS OBRAS, BEM COMO ORDENAR A REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO. 

07.01.03 – "ARRANJOS EXTERIORES E INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DA IGREJA 

MATRIZ DE APÚLIA – 2ª FASE" – RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto de recepção provisória referente à empreitada em epígrafe. O mesmo auto 

informa que as obras foram realizadas pela empresa Cantinhos – Sociedade de Construções, 

S.A., tendo sido iniciadas em treze de Fevereiro de dois mil e dois e concluídas em vinte e oito 

de Abril de dois mil e três. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com o 

projecto e caderno de encargos correspondentes e em condições normais de perfeição e 



segurança, pelo que os mesmos podem ser recepcionados provisoriamente e realizado o 

respectivo inquérito administrativo: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, RECEBER 

PROVISORIAMENTE AS OBRAS, BEM COMO ORDENAR A REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO.  

10 - CULTURA E DESPORTO: 

10.01 - ACTIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS / ANIMAÇÃO: 

10.01.01 – NÚCLEO COLUMBÓFILO DE FÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício do Núcleo Columbófilo de Fão solicitando um subsídio para fazer face 

às despesas com a campanha desportiva. De acordo com despacho exarado no mesmo o 

senhor Presidente da Câmara propõe a atribuição de subsídio no valor de quinhentos euros. 

Está junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva 

cabimentação e cativação orçamental no valor de quinhentos euros: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR UM SUBSÍDIO NO VALOR DE QUINHENTOS EUROS AO 

NÚCLEO COLUMBÓFILO DE FÃO DO CLUBE FÃOZENSE, CONFORME PROPOSTA DO 

SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA. 

11 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

11.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

11.01.01 – EXPOSIÇÃO "ECOFLOREIRA" – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente a seguinte informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos: "No âmbito da 

iniciativa em título, e na sequência do procedimento já levado a cabo no que diz respeito à 

atribuição do subsídio para as escolas participantes no concurso 'A minha árvore de natal é 

ecológica' e na actividade 'Fantasia Ambiente', nos quais foi aprovada a transferência de uma 

verba destinada a permitir a aquisição de materiais necessários à elaboração / construção dos 

trabalhos, vimos, pelo presente, solicitar a V. Ex.cia que seja autorizada a realização de igual 

procedimento, sendo que a verba proposta a atribuir a cada trabalho participante é de vinte e 

cinco euros. Considerando o número de trabalhos participantes (doze eco-floreiras), o valor 

total é de trezentos euros. Sendo aprovada a atribuição de tal subsídio, e para ser dada 

prossecução à mesma, anexa-se à presente a listagem das escolas." Segue-se assinatura. 



Está junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva 

cabimentação e cativação orçamental no valor de trezentos euros: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA, ATRIBUIR O SUBSÍDIO NOS TERMOS PROPOSTOS, O QUAL 

SERÁ PAGO ÀS ESCOLAS RESPECTIVAS, CONFORME PROPOSTA ANEXA E COM A 

QUAL SE CONCORDA. 

VERIFICOU-SE AS ABSTENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO 

EVANGELISTA E ENG. LUÍS VALE. 

11.02 - SERVIÇO SOCIAL: 

11.02.01 – AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2003/2004 – PROPOSTA: 

Foi presente uma informação da Acção Social do seguinte teor: "Como é do conhecimento de 

V. Exª é competência desta autarquia a atribuição de auxílios económicos visando a 

comparticipação nas despesas escolares dos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino 

básico. No presente ano lectivo a atribuição desses auxílios económicos vai realizar-se através 

da cedência gratuita dos manuais escolares a alunos oriundos de agregados familiares em 

situação de desfavorecimento social. Na análise dos processos de candidaturas foram 

recolhidas informações dos coordenadores escolares e das forças vivas do meio. Em anexo, 

apresentam-se as listagens dos alunos que se candidataram ao respectivo apoio e dos 

manuais escolares adoptados por estabelecimento escolar, bem como a relação do número de 

manuais escolares a adquirir por esta edilidade. "Segue-se assinatura. As listagens referidas 

na informação dão-se como transcritas e fazem parte integrante da presente acta. 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO 

LECTIVO 2003/2004, PODENDO SER ALARGADO O APOIO ATÉ UM MÁXIMO DE 

DUZENTOS E CINQUENTA ALUNOS, NO CASO DE HAVER NOVAS INSCRIÇÕES OU 

TRANSFERÊNCIAS. 

Foi dado conhecimento à Câmara Municipal, das despesas efectuadas ao abrigo das 

deliberações do Executivo, referidas em relação anexa que foi entregue aos seus membros e 

constantes das autorizações de pagamento desde a última reunião ordinária até ao dia de 

ontem. 

ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI POSTO À 

CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS 

SEGUINTES ASSUNTOS: 



01 – "RECUPERAÇÃO DA CASA DO NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DO CASTRO DE S. 

LOURENÇO" – RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS, QUANTIAS RETIDAS E EXTINÇÃO DA 

CAUÇÃO: 

02 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL: 

03 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS NO DIA DO MUNICÍPIO: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A INCLUSÃO NA 

REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 – "RECUPERAÇÃO DA CASA DO NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DO CASTRO DE S. 

LOURENÇO" – RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS, QUANTIAS RETIDAS E EXTINÇÃO DA 

CAUÇÃO: 

Foi presente o auto de vistoria para restituição dos depósitos e quantias retidas e extinção da 

caução referente à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa que as obras foram 

realizadas pela empresa Construções Regado, Lda, tendo sido iniciadas em dezoito de 

Outubro de mil novecentos e noventa e nove e concluídas em doze de Setembro de dois mil. 

Mais informa que se encontram em conformidade e em condições normais de perfeição e 

segurança, pelo que podem ser restituídos os depósitos e quantias retidas e extinta a caução: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E RESTITUIR OS DEPÓSITOS 

E QUANTIAS RETIDAS, BEM COMO EXTINGUIR A CAUÇÃO. 

02 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL: 

Foi presente a seguinte proposta da senhora vereadora da Acção Social:" As Instituições 

Particulares de Solidariedade Social encontram-se disseminadas pelo concelho e prestam 

serviços às populações das diferentes freguesias. Estas Instituições dinamizam actividades 

com a comunidade, promovendo a empregabilidade e a dinamização da economia local. No 

geral, têm valências de apoio à infância e juventude, população idosa, prestam serviços de 

apoio à comunidade (empresas de inserção, projectos de intervenção comunitária, entre 

outros) , e desenvolvem actividades de índole desportiva, cultural e recreativa. Relativamente 

aos serviços prestados por cada instituição, apresenta-se em anexo o quadro com o tipo de 

valência/ serviços. Atendendo à especificidade de cada instituição, à população atendida, aos 

serviços prestados e à comunidade envolvente, foi definida a proposta de atribuição de 

subsídios. Assim, propomos à Ex. ma Câmara a atribuição de subsídios às entidades abaixo 

referidas: Associação Social, Cultural e Recreativa de Apúlia – ASCRA – dois mil euros; 



Associação Cultural, Artística e Recreativa de Forjães – ACARF – mil duzentos e cinquenta 

euros; Associação de Dadores de Sangue - quatrocentos euros; Associação de Paramiloidose 

Portuguesa – Núcleo de Esposende - quinhentos euros; Centro de Intervenção Cultural e 

Social de Palmeira de Faro - mil e quinhentos euros; Centro de Apoio à Família de Fonte 

Boa/Centro Social e Paroquial de Fonte Boa - setecentos e cinquenta euros; Centro Paroquial 

e Social de Curvos – mil euros; Centro Paroquial e Social de Vila Chã - setecentos e cinquenta 

euros; Centro Social e Cultural de Gandra – setecentos e cinquenta euros; Centro Social da 

Juventude de Mar – mil e quinhentos euros; Centro Social da Juventude Unida de Belinho – mil 

e quinhentos euros; Centro Social da Juventude Unida de Marinhas - mil e quinhentos euros; 

Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Esposende - mil euros; Esposende Solidário – 

Associação Concelhia Desenvolvimento Integrado - mil e quinhentos euros; Fundação Lar 

Santo António – Forjães - quinhentos euros; Grupo da Acção Solidariedade Social de Antas – 

GRASSA - mil euros; Santa Casa da Misericórdia de Esposende - dois mil euros; Santa Casa 

da Misericórdia de Fão - dois mil euros; Centro de Solidariedade Social de Gemeses - mil 

euros." Segue-se data e assinatura: 

COLOCADO À DISCUSSÃO O PRESENTE ASSUNTO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DOS SUBSÍDIOS ÀS INSTITUIÇÕES, NOS 

TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS À 

ASSOCIAÇÃO DE PARAMILOIDOSE PORTUGUESA – NÚCLEO DE ESPOSENDE E AO 

CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS O SENHOR VEREADOR DR. 

JORGE CARDOSO. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO 

CENTRO DE INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE PALMEIRA DE FARO O SENHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO 

ESPOSENDE SOLIDÁRIO – ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO A SENHORA VEREADORA Dª EMÍLIA FIGUEIREDO. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE FÃO O SENHOR VEREADOR ENG. LUÍS VALE. 

03 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS NO DIA DO MUNICÍPIO: 

Foram presentes em reunião propostas do senhor Presidente da Câmara, para atribuição de 

medalhas aos cidadãos infra indicados, com base nos fundamentos constantes das mesmas 

propostas: 



MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO AO CIDADÃO PAULO DA SILVA GONÇALVES: 

"O município de Esposende, através dos seus órgãos representativos, tem sempre vindo a 

acarinhar aqueles esposendenses que, pela sua actividade ou postura de vida se têm vindo a 

evidenciar e, dessa forma, a engrandecer o bom nome do Município Esposendense e a levar 

esse bom a novos destinos. A actividade desportiva, seja ela em que modalidade for, é sem 

dúvida uma das formas de propiciar uma sã integração social como é também uma das formas 

de cativar os mais jovens para um caminho íntegro e social, intelectual e culturalmente 

elevado. É sabido que a cativação dos mais jovens para a prática desportiva funciona também 

por ídolos. Assim sendo, é indiscutível o mérito desportivo do cidadão esposendense Paulo da 

Silva Gonçalves, o qual, desenvolvendo uma actividade desportiva no âmbito do desporto 

motorizado, tem um currículo desportivo que fala por si. Nestes termos, reconhecendo o mérito 

desportivo àquele cidadão, com base no disposto no artº 6º c) do Regulamento para a 

Concessão de Medalhas, propomos à Ex.ma Câmara que seja atribuída a Medalha de Mérito 

Desportivo ao senhor Paulo da Silva Gonçalves, residente na freguesia de Gemeses, e cujo 

currículo desportivo se anexa e integra a presente proposta." Segue-se data e assinatura: 

APRECIADA A PROPOSTA E CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, A CÂMARA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA NOS TERMOS 

E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA. 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO CIDADÃO MANUEL ALVES COUTINHO: 

"O Município de Esposende, através dos seus órgãos representativos, tem sempre vindo a 

reconhecer aqueles esposendenses que, mercê da sua actividade e postura de vida se têm 

vindo a evidenciar e dessa forma, a engrandecer o bom nome do Município de Esposende e a 

levar esse bom nome a novos destinos. Manuel Alves Coutinho nasceu a trinta e um de Julho 

de mil novecentos e vinte e seis na freguesia de Belinho. Com quinze anos de idade ingressou 

no Seminário Menor de Braga, tendo sido ordenado sacerdote em cinco de Julho de mil 

novecentos e cinquenta e três. Dedicou toda a sua vida ao ensino, primeiro no Seminário e, 

depois, no ensino público. Mas foi como sacerdote exemplar que se destacou, nomeadamente 

na dedicação fiel à hierarquia eclesiástica numa obediência sempre livre e responsável. Muitos 

foram os esposendenses que aprenderam com o Padre Coutinho a amar as ciências da 

natureza, a geografia, a astronomia e a música. Com ele aprenderam a ler os 'sinais dos 

tempos' e a dignificar a vida humana. Volvidos cinquenta anos de vida consagrados ao serviço 

a Deus nas comunidades de Braga e Esposende, ainda hoje é apoio moral, humano e 

espiritual junto dos mais idosos. É neste contexto de dedicação e serviço incondicional ao bem 

comum que se destaca o cidadão Padre Manuel Alves Coutinho. Nestes termos, ao abrigo do 

artº 6º, alínea a) do 'Regulamento Municipal para a concessão de Medalhas' em vigor neste 

município, propomos à Ex.ma Câmara seja atribuída a Medalha de Mérito Municipal ao cidadão 

Manuel Alves Coutinho." Segue-se data e assinatura: 



APRECIADA A PROPOSTA E CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, A CÂMARA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA NOS TERMOS 

E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA. 

MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL AOS CIDADÃOS JOSÉ MARIA FERNANDES MATIAS 

E CASIMIRO FERNANDES MATIAS: 

"José Maria e Casimiro Fernandes Matias são irmãos, gémeos, naturais da freguesia de Fão, 

concelho de Esposende. Cedo rumaram a Lisboa à procura de um sonho, mas sempre com 

Esposende no coração. Desenvolveram a sua vida profissional com muita dedicação e mestria 

no Museu da Marinha, onde trabalharam trinta e sete anos, deixando fortemente vincada a sua 

imagem e o seu nome nas muitas maquetas e miniaturas, e nos mais variados trabalhos que 

naquela instituição desenvolveram. Seria ainda no universo das miniaturas, mas desta feita 

ligada à temática do presépio, que veriam o seu nome atingir uma projecção nacional e 

internacional. Exposições como 'Jerusalém - Ano XXXIII' e 'Caminhos da Terra Santa' são 

exemplares paradigmáticos do sucesso da vida e obra de dois irmãos que projectaram e 

continuam a projectar o nome de Esposende em paragens longínquas. O amor à sua terra 

natal fez com que, ao longo de trinta e dois anos, em cada festa do Senhor Bom Jesus 

regressassem propositadamente a Fão para aí esculpirem os famosos tapetes de pétalas, 

símbolo incontestável desta festividade e garante do aplauso de milhares de conterrâneos e 

forasteiros. Ciente do trabalho desenvolvido pelos irmãos Matias e grato por terem, de forma 

tão sábia e generosa, levado o nome de Esposende bem longe, o município de Esposende é-

lhes reconhecido. Pelo amor e dedicação aos seus trabalhos, têm sido os irmãos Matias uns 

verdadeiros embaixadores de Esposende em Portugal e no mundo. Pelo que neste domínio 

representam para o concelho de Esposende, ao abrigo do artº 6º, alínea a) do 'Regulamento 

para a Concessão de Medalhas', em vigor neste município, propomos à Ex.ma Câmara seja 

atribuída a Medalha de Mérito Cultural aos cidadãos José Maria Fernandes Matias e Casimiro 

Fernandes Matias." Segue-se data e assinatura: 

APRECIADA A PROPOSTA E CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, A CÂMARA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA NOS TERMOS 

E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA. 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO PADRE CÂNDIDO AZEVEDO DE SÁ: 

"O Padre Cândido Azevedo de Sá, que desempenhou no concelho de Esposende as funções 

de Arcipreste do concelho, vai agora deixar este concelho passando a exercer outras funções 

no concelho e distrito de Braga. A câmara Municipal não pode deixar passar este momento 

sem manifestar agrado com toda a actividade desenvolvida no município de Esposende por 

este homem de fé. O Padre Cândido, foi reconhecidamente um grande dinamizador em todas 

as obras que se fizeram nas freguesias, quer pressionando para a sua realização, quer 



acompanhando-as de perto, mas é ao nível da integração dos jovens em sociedade que se lhe 

reconhece o grande mérito. O Padre Cândido trouxe ao arciprestado de Esposende uma nova 

filosofia no relacionamento dos jovens com a igreja, com as associações e em suma com a 

sociedade. Ele foi o grande dinamizador dos grupos de jovens levando-os a empenhar-se 

activamente nas suas tarefas de índole social, cultural, recreativo ou outras e, desta forma, 

conduzindo à sua maneira os jovens para um novo conceito de integração em sociedade que, 

como todos certamente reconhecerão, tem produzido os seus frutos. É assim, por este motivos 

que se propõe à Câmara Municipal que, ao abrigo do disposto no artº 6º, alínea a) do 

Regulamento Municipal para a Concessão de Medalhas, seja atribuída ao Padre Cândido 

Azevedo de Sá a Medalha de Mérito Municipal." Segue-se data e assinatura: 

APRECIADA A PROPOSTA E CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, A CÂMARA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA NOS TERMOS 

E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA. 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO CIDADÃO RAFAEL CALHEIROS MARANHÃO: 

"O Município de Esposende, através dos eus órgãos representativos, tem sempre vindo a 

reconhecer aqueles esposendenses que, mercê da sua actividade e postura de vida se têm 

vindo a evidenciar e, dessa forma, a engrandecer o bom nome do município de Esposende e a 

levar esse bom nome a novos destinos. O serviço à comunidade é tanto mais rico quanto maior 

for a disponibilidade manifestada por aqueles que, de uma forma desinteressada, dão muito do 

seu ser e saber em favor do bem comum. Servir sem se servir e reconhecendo que 'todo o 

homem é meu irmão' tem sido o lema de vida do esposendense Rafael Calheiros Maranhão. 

Ao abraçar o ideal de Henry Dunant, fundador da Cruz Vermelha, Rafael Maranhão tem sido 

um exemplo de vida e dedicação aos outros num serviço sempre desprendido e solidário. 

Pedagogo de eleição na arte de ensinar e formar granjeou amizades junto da comunidade 

educativa esposendense e foi dirigente exemplar de várias instituições concelhias, destacando-

se o Comando da Unidade de Socorros das Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa. Tendo 

sido várias vezes louvado e agraciado por dirigentes locais, distritais e nacionais, é de toda a 

justiça que o Município lhe preste um tributo de gratidão. Neste termos, reconhecendo o mérito 

e pelo que neste domínio representa a sua actividade para o concelho de Esposende, ao 

abrigo do artº 6º, alínea a) do 'Regulamento Municipal para a Concessão de Medalhas' em 

vigor neste município, propomos à Ex.ma Câmara seja atribuída a Medalha de Mérito Municipal 

ao cidadão Rafael Calheiros Maranhão." Segue-se data e assinatura: 

APRECIADA A PROPOSTA E CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, A CÂMARA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA NOS TERMOS 

E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA. 

MEDALHA DE HONRA AO CIDADÃO MANUEL ALBINO PENTEADO NEIVA: 



"O Município de Esposende tem procurado honrar aqueles que com o seu empenho, dedicação 

e altruísmo contribuíram e contribuem para o engrandecimento do seu historial. Manuel Albino 

Penteado Neiva nasceu na freguesia de Vila Chã, concelho de Esposende, a trinta de 

Novembro de mil novecentos e cinquenta e seis. O amor pela Cultura, em geral, e pela 

História, em particular, conduziu-o a uma licenciatura em História e a uma pós-graduação em 

Ciências Documentais. Ciente das carências culturais de Esposende, nos inícios dos anos 

oitenta do Séc. XX, cria a Casa da Cultura de Esposende, percussora de toda a dinâmica 

cultural do concelho a nível da leitura, da investigação histórico-arqueológica e da museologia. 

A década de noventa é marcada pela sua afirmação na Cultura. Entre mil novecentos e 

noventa e dois mil e dois ocupa o cargo de Vereador da Cultura e Turismo na Câmara 

Municipal de Esposende. As mais de três dezenas de obras publicadas, entre as quais 

monografias de quase todas as freguesias do nosso concelho e vários outros trabalhos de 

investigação histórica relativos a Esposende, fizeram e fazem de Albino Penteado Neiva um 

dos marcos na história de Esposende. Todo este trabalho de investigação tem projectado o 

nome de Esposende além fronteiras, colocando este município num lugar de destaque no 

panorama cultural português. Pelo que neste domínio representa para o concelho de 

Esposende, ao abrigo do artº 5º do Regulamento para a Concessão de Medalhas, em vigor 

neste município, propomos à Ex.ma Câmara seja atribuída a Medalha de Honra ao cidadão 

Manuel Albino Penteado Neiva." Segue-se data e assinatura: 

APRECIADA A PROPOSTA E CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, A CÂMARA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, COM CINCO VOTOS A FAVOR E DUAS 

ABSTENÇÕES, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA NOS TERMOS E PELOS 

FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA. 

MEDALHA DE HONRA DO CONCELHO AO CIDADÃO ANTÓNIO FERNANDES RIBEIRO: 

"Etimologicamente, Honra significa um conjunto de qualidades morais que exornam a 

personalidade e que levam o homem a merecer a consideração pública pelo cumprimento do 

dever e pela prática de boas acções. Consagra o artº 5º do Regulamento Municipal de 

Medalhas que a Medalha de Honra do Concelho tem por objectivo distinguir personalidades a 

quem a Câmara Municipal reconheça qualidades para tal, seja em função de actos concretos 

seja um função de um critério de oportunidade em que o factor de simbolização adquira o 

devido realce. O Engº António Fernandes Ribeiro, cidadão deste município de Esposende, foi o 

primeiro deputado à Assembleia da República, natural deste concelho, tendo aí manifestado 

um forte empenho no sentido de engrandecer não só o concelho de Esposende, como toda a 

área que o envolve, sendo notórios os seus esforços para que se procedesse à despoluição do 

Rio Cávado. Mas foi enquanto membro da Assembleia Municipal, onde exerceu as funções de 

Presidente da Assembleia Municipal de Esposende, que o Engº Ribeiro demonstrou as suas 

grandes qualidades e o seu sentido do dever para com o Concelho de Esposende, foi aí que o 

Engº Ribeiro, despindo-se das suas paixões políticas, sempre tentou tudo para que os 



consensos imperassem, norteando sempre por um princípio segundo o qual o consenso leva a 

uma melhor decisão para o seu concelho. De salientar, ainda, o contributo prestado, ao longo 

de vários anos, na qualidade de empresário, a diversas Associações e a pessoas singulares de 

reduzidas possibilidades económicas, na elaboração de projectos de construção e 

reconstrução de equipamentos e habitações, sem qualquer remuneração. É pois, por esta tripla 

vertente que se propõe, ao abrigo do disposto no referido artº 5º do Regulamento Municipal 

para a Concessão de Medalhas, que seja atribuída a Medalha de Honra do Concelho ao 

cidadão António Fernandes Ribeiro." Segue-se data e assinatura: 

APRECIADA A PROPOSTA E CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, A CÂMARA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, COM CINCO VOTOS A FAVOR E DUAS 

ABSTENÇÕES, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA NOS TERMOS E PELOS 

FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA. 

O senhor vereador Dr. Tito Evangelista apresentou a seguinte declaração: "Antes de mais, 

lamento que as propostas tenham sido apresentadas fora da ordem de trabalhos sem tempo 

para análise e ponderação sobre as mesmas. Sem pôr em causa o mérito dos senhores Dr. 

Albino Neiva e do Eng.º António Ribeiro, por quem tenho sincera consideração, pelo momento 

em que as propostas foram feitas, as mesmas afiguram-se-me que foram mais ditadas por 

oportunidade política do que por sentido reconhecimento, até porque certos actos no passado 

recente relativamente aos visados, não deixam de ser reveladores da 'sinceridade' de certas 

acções." 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da acta da presente reunião, que, depois 

de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo aprovada por unanimidade. 

Sendo doze horas, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente reunião. 

E eu, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em regime de substituição redigi e 

subscrevi a acta da presente reunião. 


