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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2010: ______________________________________ 
 
---Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, nesta cidade de Esposende e 
no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal 
de Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob a presidência de António Fernando 
Couto dos Santos, na qualidade de Presidente da Mesa da mesma. ----------------------------------- 
 
---A reunião da presente sessão foi secretariada pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 
respectivamente, Manuel Fernando Torres Arezes e Bibiana Secundina Dias Oliveira. ----------- 
 
---Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros: ----------- 
Manuel Albino Penteado Neiva, 
Manuel Enes de Abreu, 
Octávio Dimas Fernandes Eiras, em substituição de Berta Filipa Gonçalves Viana, 
António Maranhão Peixoto, 
Ana Margarida Ferreira Morgado, 
Ana Mafalda Oliveira Carreira Mendanha e Silva, 
Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, 
Luís António Albuquerque Nunes de Sá e Melo, 
Georgete Maria Loureiro Viana da Cruz, 
Miguel de Almeida Moreira, 
Zélia Susete Rosas Fernandes, 
José Salvador Pereira Torres Ribeiro, 
Manuel Fernando Morgado Carvoeiro, 
Orlando Manuel Martins Marques de Lima Rua, 
Gorete Maria Coutinho da Costa Silva, 
António Manuel Meira da Cruz Queirós 
Maria Isabel Fernandes Dias, 
Armando Luís Lopes Martins, 
António Viana da Cruz, 
Manuel Barros Lopes,  
Manuel Fernando Lima Meira Torres,  
Mário Ferreira Fernandes,  
José Eduardo de Sousa Felgueiras,  
Luís António Sequeira Peixoto,  
António Vendeiro Catarino,  
José Henrique Laranjeira Brito,  
António Martins Neves,  
José Augusto Azevedo Sousa,  
António Manuel Amorim dos Santos,  
Aurélio Mariz Neiva,  
Jorge Manuel Neto Filipe,  
Joaquim Carvalho Rosmaninho e  
António Carlos Vieira da Silva. 
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---Sendo vinte e uma 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal, António Benjamim da Costa 
Pereira, em representação desta, bem como os Vereadores Dr.ª Jaquelina Casado Afonso 
Areias, Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale, Prof. Rui Manuel Martins Pereira e 
Cândido Veiga Escrivães. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, cópia do Balancete do Razão do 
Plano da Geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, listagem de execução de 
empreitadas em curso, bem como dados referentes à percentagem de execução das mesmas. --- 
 
 
01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ________________________________ 
 
Interveio Penteado Neiva, cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
“A nossa intervenção, parecendo pouco ortodoxa, é, no entanto, e por descargo de 
consciência, exigida neste momento. 
Há já alguns anos que nos fomos habituando a ver nas televisões portuguesas infindáveis 
episódios de telenovelas cujas cenas finais se vão alterando de acordo com a vontade das 
audiências. Fins felizes, menos felizes, espectáveis ou, maior parte das vezes desconcertantes e 
sem nexo. 
Na nossa vida política está a acontecer um pouco disso. 
Tudo é episódico na vida do nosso país. Pouco ou quase nada é levado a sério. A população 
portuguesa está cada vez mais descrente dos políticos e governantes. De tudo se faz chacota e 
assistimos impávidos e serenos, até de mais, ao desmoronar do “império” e, de certeza, já 
nem a mensagem de Pessoa se pode aplicar a este Portugal desnorteado e sem rumo. 
Integramos, há dias, uma Delegação deste Órgão Municipal, que se deslocou à Assembleia da 
República no intuito de apresentar – de viva voz – razões para que o IC1 – agora chamado de 
A28, não deva ser portajada. Fomos recebidos por vários Grupos Parlamentares. Dividimo-
nos, como era desejável, de forma a contactar o maior número de Deputados. Escolhemos, 
como era óbvio, o Grupo Parlamentar do PSD pois estaríamos mais à vontade para exprimir, 
e esgrimir, as nossas razões e até porque pensávamos encontrar nesse grupo os 
Excelentíssimos Deputados eleitos pelo círculo de Braga, ao qual pertencemos. Pensávamos 
que estariam interessados em nos ouvir e em defender as suas populações e, em última análise, 
os seus eleitores. Ficamos surpresos. De facto fomos ouvidos, tivemos oportunidade de 
apresentar as nossas razões, os nossos argumentos – e até ficamos a acreditar que o PSD 
estava de boa fé nestes encontros – peses embora nenhum dos Deputados de Braga nos 
quisesse ouvir. Saímos da reunião convictos de tínhamos ganho um aliado para esta causa. 
Acompanhamos, durante a tarde a Sessão Plenária que – como já é timbre, decorreu sem 
brilho, sem entusiasmo, com o “desinteresse” do costume, digamos em conclusão, sem o nível 
que um Parlamento Nacional exigiria. 
Revogou-se, de facto, a famigerada lei dos chips electrónicos. Neste assunto os Partidos da 
oposição demonstraram estarem coesos pese embora algumas declarações de dúbia 
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interpretação. Restou-nos, mais uma vez, um vazio e a noção de que tudo aquilo era nada. 
Ficou mais uma vez provada a arrogância do Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares 
que, rematando o tema e depois de revogado o projecto, com um sorriso irónico – provando-se 
que mais uma vez que teve que engolir um sapo vivo – disse que a opinião da maioria 
parlamentar de pouco ou nada valia e que as portagens seriam uma realidade em 1 de Julho 
de 2010. 
O novelo, de facto, está cada vez mais ensarilhado. 
Ontem mesmo num programa televisivo o desnorte veio ao de cima. Foi com angústia que 
ouvimos o Senhor Secretário de Estado a tentar defender algo que nem ele acreditava e, para 
gáudio dos telespectadores, nem mesmo conseguia sair deste imbróglio de forma airosa. 
Ficamos mesmo na dúvida se este governante não estaria a confundir chips electrónicos com 
outra “chispalhada” qualquer, de vaca ou de porco. Nesta última, que vale tudo, somos dos 
melhores do mundo a preparar; na outra – o governante ainda aponta, a medo, um país, lá 
para o leste recôndito, onde se usa uma tecnologia parecida. Não soube dizer qual mas, se 
calhar, foi melhor assim pois os exemplos que temos seguido noutras áreas têm resultado em 
grande confusão. Mais uma vez ficamos atónitos quando ouvimos da sua boca – não querendo 
aprender com grandes especialistas do turismo como foi o caso do Dr. Victor Neto, como se 
iria processar a cobrança de portagens aos turistas que nos visitam. Teve o desplante de dizer 
publicamente – e está gravado de certeza – que junto aos pórticos dos troços portajados 
estaria alguém – do género do tiro aos pratos (patos) – a identificar as matrículas 
estrangeiras e, certamente, a gritar: - Aí vai um! Persigam-no. É estrangeiro! Disse ainda que 
caberia ao concessionário das auto-estradas dotá-las com polícias privados que nos iriam 
mandar parar para a verificação da existência, ou não, do chip na viatura. Só faltava mais 
esta! Se até aqui alguns figurões se armavam em polícias para assaltar as viaturas e os seus 
passageiros, se todos tememos o fenómeno do carjacking, o que irá acontecer agora? Com 
mais estes “polícias” à civil vai ser assustador. A seu belo prazer mandarão parar quem assim 
entenderem e sempre a coberto de alguns grupos que mais se assemelharão às conhecidas 
famílias calabresas – e, por incrível que pareça – a coberto do estado português. 
Em nada nos admira que o Secretário de Estado não soubesse ao certo o preço do Km em 
algumas das auto-estradas portuguesas. Admira-nos, isso sim, que continue a chamar à nossa 
estrada SCUT com perfil de auto-estrada. É claro que ter perfil de … não é a mesma coisa que 
ser. Esta SCUT é tudo menos auto-estrada e escusamo-nos de dizer o que falta para o ser pois 
todos os que nela circulamos sabemos com excepção de alguns dos senhores deputados e 
governantes que, certamente, nunca por ela passaram. 
Mas, caros colegas, nesse mesmo programa televisivo o PSD não foi menos ridículo, digo 
mesmo até fez uma figura triste. O representante de PSD – por um acaso eleito pelo Distrito 
de Braga, deveria, no mínimo, preparar-se para o debate e não dar a impressão de um velho 
disco de vinil riscado dizendo sempre a mesma coisa. Já chega de usar o desgastado chavão 
de “Utilizador-Pagador”. Todos conhecemos serviços, monumentos, eventos – alguns de 
interesse duvidoso e de custos caríssimos – cujo usufruto é gratuito e nem por isso se apela a 
esse princípio dito universal. No mínimo o Senhor Deputado do PSD deveria, e já que não 
participou no nosso encontro na Assembleia da República, solicitar os dados que lhes 
transmitimos, que lhe foram enviados pelas Comissões Permanentes das diferentes 
Assembleias Municipais, Pelas Comissões de Utentes, até pelo líder do PSD do concelho de 
Esposende, estudar esses documentos, contactar com as populações, constatar qual a vontade 
popular e usar esses argumentos como arma de arremesso contra o desgoverno que temos. 
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Querer ser poder a qualquer preço não nos agrada e, quanto a nós, não entraremos nessa 
aventura. Os Senhores Deputados do PSD andam distraídos e viajam muito pouco pelo país 
real. Se viessem até nós constatariam que a falta de alternativa à Nacional 13 é uma realidade 
e não é ficção. De facto lamentamos que o PSD esteja a perder a sua matriz popular e esteja 
definitivamente entregue a urbanos pouco ou nada interessados em saber o que se passa nas 
regiões deprimidas.”  
 
Continuando no uso da palavra, apresentou o seguinte Voto de Pesar: 
 
“Em virtude do recente falecimento da senhora Lúcia Teodora da Silva Lomba, Esposa do 
nosso ex-colega da Assembleia Municipal Dr. António Sousa Cepa e tia do senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Esposende João Cepa, propomos que seja aprovado um voto de 
pesar por tal doloroso acontecimento, apresentando-lhe sinceras condolências e que este voto 
seja dado a conhecer à digníssima família.”  
 
Interveio seguidamente José Felgueiras, cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
“O estado degradação e de abandono progressivo do Rio e da Barra do Cávado, tem sido ao 
longo dos tempos uma constante preocupação dos esposendenses, que a têm feito sentir junto 
do Poder Central.  
Já vão longe os anos de 1574 em que se pediu a D. Sebastião aquilo que foi historicamente, a 
primeira intervenção, pois, nessa altura era preciso canalizar o Rio Cávado para o mar, e isso 
foi feito no sítio onde hoje é a sua Foz. 
Passados poucos anos, o mar destruiu o paredão que aí havia sido construído, começando 
nessa altura a dolorosa caminhada de reivindicações, que nunca foram satisfeitas, nem pelos 
reis espanhóis, que nos dominaram durante 60 anos, nem pelos nossos que o fizeram ainda por 
mais de um par de séculos. 
Só depois do pombalismo, já nos finais do século XVIII, é que é elaborado um projecto de 
“encanamento do Cávado”, da autoria do Eng.º. Custódio Vilas Boas, que acabou morto ás 
mãos da populaça, aquando da 2ª Invasão Francesa, ficando as obras totalmente paradas, até 
serem oficialmente canceladas. 
Daí para cá o que houve, foram muitas petições, muitos estudos, muitas opiniões, muitos 
desastres, muitos naufrágios, centenas de mortos e o desaparecimento de uma indústria 
pujante que era a da construção naval e de todo o comércio marítimo que por este porto se 
fazia com comprovado benefício de todo o distrito. 
Caiu a Monarquia e implantou-se a República que tantas esperanças nos trouxe! 
Mas também o que ela nos ofereceu, foi um bom punhado de ilusões, foram falsas promessas, 
ciclicamente anunciadas e cujo incumprimento tem sido justificado com esfarrapados 
argumentos de quem na verdade pouco se importou e importa com a situação de Esposende; 
Daí para cá, o que houve, foi a satisfação descarada daqueles que tinham mais poder 
reivindicativo, em detrimento dos que tentam sobreviver a todo o custo, contra as adversidades 
naturais e políticas. 
Mais recentemente, desde a época de 60, temos vindo a assistir, impotentes, ao criminoso 
desmantelar do que resta da nossa ancestral e tão característica classe piscatória, que existe 
desde o séc. X e que é a raiz de tudo o que somos. 
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Há anos que temos vindo a chamar a atenção do Poder Central, através de várias entidades e 
dos Deputados de todos os Partidos com assento na Assembleia da Republica, nomeadamente 
os representativos do nosso Distrito, para o estado da barra e do estuário do Rio Cávado. 
Há anos que sabemos dos estudos e das exageradas quantidades de dinheiro que se têm gasto 
com as famosas “dragagens” e as reposições da restinga, intervenções que toda a gente sabe 
não produzirem qualquer resultado prático, como a realidade já demonstrou à saciedade.   
Há anos, que sabemos dos autênticos rombos abertos nos Cofres do Estado, para sustentar 
alegremente tudo o que gira em volta destas pseudo soluções, cujo principal objectivo tem sido 
enganar-nos colectivamente e calar o nosso descontentamento. 
Sabemos todos que se um dia houver problemas com as casas nas dunas, então haverá uma 
intervenção milagrosa, nem que seja para as deitar abaixo antes que o mar o faça! 
Todos nós sabemos isso de cor. Temos sido pacientes, passando aparentemente por néscios, 
porque somos educados e respeitadores! 
Mas já é demais tanta manipulação e tanto descaramento! 
A Câmara Municipal espera a assinatura de um Protocolo sobre o desassoreamento das docas 
e a recuperação de todas as infraestruturas a elas inerentes, há anos!   
Nós temos acompanhado de perto todos os passos dados, inclusive assistimos a algumas 
reuniões com as Entidades Competentes. Agora, é porque faltam análises; agora, é o ICN que 
se opõe à retirada dos dragados; agora, é porque a draga necessária não tem água suficiente 
para operar; agora, é por isto; agora, é por aquilo… Quanto á dragagem do rio e arranjo da 
barra, o filme é o mesmo! Ou é o Departamento de Geologia e Minas que dá o seu desacordo 
quanto à destruição de umas pedrinhas que há no meio do rio, ou é o Ambiente que acha que 
os camiões vão fazer muito pó, ou então, é o problema dos molhes que vai destruir tudo a 
sul!!! 
Há que pôr cobro a isto! Estamos fartos de sermos ludibriados e enxovalhados! 
Estamos fartos de tanta indefinição e de tão ostensivo desbaratar de dinheiros públicos, que 
além do mais é um autêntico atentado e um escárnio despudorado às enormes dificuldades 
com que se defrontam os nossos pescadores, que somente pedem condições para trabalhar! 
Por isso, chegou a hora de manifestarmos a nossa mais viva repulsa por este estado de coisas 
e exigirmos do poder político uma intervenção firme e categórica. 
Os Governos da Nação, têm-nos ostracizado permanentemente, como se não fôssemos 
cidadãos de corpo inteiro, ou do mesmo país! Sentimo-nos ultrajados e humilhados! 
O POOC, ainda nem sequer foi implementado na nossa zona e já se estuda a sua revisão!... 
O ICN, entreteve-se a enfiar-nos num Parque onde os passarinhos têm mais direitos que os 
indígenas ditos humanos e onde pouco ou nada se pode fazer sem a sua autorização, que é 
ponderada e despachada em Vila Real de Trás-os-montes!!!.  
A sua maior gloria, para já, foi a colocação de “pontos” de observação para monitorização 
da costa, que custaram mais de 500.000 euros cada um, nunca funcionaram e estão a cair de 
podres … o de Belinho caiu outro dia e o de Ofir terá em breve o mesmo fim; 
É assim que vão justificando o seu ganha-pão, os teóricos de secretária que vivem à sombra 
do Orçamento do Estado, pouco se importando com o pão dos outros. 
Precisamos de técnicos responsáveis, dos que não tenham medo de decidir, pensando que com 
isso podem perder o emprego…  
Em 1 de Junho do ano passado o Diário da República publicou a célebre Portaria 
16022/2009, que determina a constituição de um Grupo de Trabalho, para «avaliar as 
soluções propostas nos diversos estudos técnicos já elaborados sobre a restinga e barra do 
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Cávado». Esse Grupo de Trabalho teria de apresentar resultados até Janeiro passado, mas, 
mais uma vez, ainda nem sequer foi constituído! 
Chega!!! 
Chegou a hora de exigirmos ao Governo que de uma vez por todas, se decida ou mande 
decidir! 
Chegou a hora de manifestarmos a nossa indignação pelo estado em que os Departamentos 
Estatais responsáveis deixaram chegar o estuário do Cávado, só porque não se entendem, ou 
porque não querem saber.  
Espelho do que afirmamos é o miserável estado são as docas de recreio e de pesca, cuja 
degradação contínua é um autêntico hino ao desleixo das “entidades competentes” e ao 
desperdício de dinheiros públicos! Tudo aquilo, custou mais de 5 (cinco) milhões de Euros!!!.
   
Mesmo antes de haver ICN’s e IPTM´s, já resolução do problema da barra e do rio dependia 
somente da vontade política de quem nos Governa. 
Este Governo, desde há 15 anos para cá, salvo uma interrupção de cerca de 2 anos, nada mais 
tem feito do que reformular promessas e andar a entreter-nos com as respostas dúbias que são 
dadas aos Deputados distritais que o confrontam com requerimentos ou pedem 
esclarecimentos sobre o assunto.   
O Ministério das Obras Públicas nem se pronuncia; o do Ambiente ou assobia para o lado ou 
obstaculiza; o das Pescas nem pia: só se preocupa com a enguia branca, que por acaso até 
“faz subir as exportações”, mas não se preocupa com as desgraçadas condições em que os 
nossos pescadores exercem a sua profissão; a CCDRN também nada diz; mas lá vem o ICN a 
empurrar a carroça do POOC para o IPTM, que se vê atado de pés e mãos, dependente das 
doutas sentenças de Suas Excelências do Ambiente… Agora diz-se está tudo dependente do 
POLIS, do Litoral …. e andamos nisto até acabar o prazo  ou o dinheiro de tais Programas em 
estudos, conferências, deslocações, viagens ao estrangeiro, ou na contratação de um sem 
número de teóricos que se apressam a defender as virtudes de teses ainda não provadas, a 
qualidade das nossas algas, dos mexilhões ou de um qualquer lagarto branco que por aí 
apareça, cujas dissertações científicas devem ser tomadas em conta…na revisão do POOC em 
,curso. Tudo isto é devidamente analisado, discutido, debatido e projectado em “workshops” e 
seminários, previamente formatados, mas o resultado é ZERO! 
Enfim, ninguém se assume! 
Pelo exposto, e porque se entende que é altura de denunciar publicamente a nossa a nossa 
indignação, a Junta da Freguesia de Esposende, reunida em 16 de Junho de 2010, 
interpretando o sentimento generalizado dos esposendenses, aprovou por unanimidade a 
seguinte PROPOSTA, apresentada pelo Senhor Presidente da Junta, 
 

PROPOSTA 
-Considerando que o estado de degradação das docas dos pescadores e de recreio se 
encontram num estado de degradação total e completamente assoreadas; 
-Considerando que todas as diligências feitas Junto dos Departamentos Governamentais 
responsáveis, no sentido da sua recuperação, pela Câmara Municipal e pela Junta, têm sido 
infrutíferas; 
- Considerando que não foi, até à data cumprido o determinado na Portaria 16022 /2009 de 1 
de Junho, sobre a constituição de um Grupo de Trabalho para «avaliar as soluções propostas 
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nos diversos estudos técnicos já elaborados sobre a restinga e barra do Cávado», que deveria 
apresentar os resultados até Janeiro próximo passado; 
- Considerando que tal Grupo de Trabalho ainda nem sequer foi constituído; 
- Considerando que na lista das entidades indicadas na Portaria, nos parece que devia estar 
incluído um representante da Junta ou da Assembleia da Freguesia de Esposende, com o 
estatuto de observador;  
- Considerando os termos explicativos da introdução a esta PROPOSTA, cujo conteúdo se 
anexa; 
A Junta da Freguesia, reunida em 16 de Junho de 2010, decidiu por unanimidade: 
1) - Exigir que de uma vez por todas o Governo da Nação, formalize a constituição do Grupo 
de Trabalho, previsto na Portaria 16022/2009 e se possível com a sugestão proposta 
contemplada; 
2) – Que o Governo determine urgentemente que os Ministérios e /ou respectivas Secretarias 
se entendam e decidam uma intervenção urgente na recuperação e desassoreamento das docas 
do estuário do Cávado; 
3) – Levar esta proposta à discussão, para aprovação na próxima sessão da Assembleia da 
Freguesia a realizar em 25 do corrente mês. 
Mais decidiu, por unanimidade, dela dar conhecimento, remetendo-a:  
Ao Senhor. Primeiro-ministro; 
Ao Senhor Presidente da República; 
Aos Grupos Parlamentares na Assembleia da República;  
Ao Senhor Presidente da Assembleia da República; 
Ao Senhor Ministro das Obras Públicas  
Ao Senhor Ministro do Ambiente; 
Ao Senhor Ministro da Agricultura e Pescas  
Ao Senhor Governador Civil 
Ao Presidente da CCDRN  
Ao Director do PNLN 
À Assembleia Municipal de Esposende 
Ao Parlamento Europeu, 
- Ou em alternativa, transformar todo o documento numa CARTA ABERTA, dirigida ao 
Senhor Primeiro-ministro e ao Governo, a publicar em dois Jornais Nacionais, e nos dois 
jornais locais, com conhecimento ás principais estações de rádio e televisão nacionais e 
locais.” 
 
Interveio Manuel Carvoeiro, cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
 “Hoje, nesta reunião da Assembleia Municipal de Esposende, afirmo, com uma renovada 
convicção, que VALE A PENA LUTAR! E que, na esteira do grande poeta e dramaturgo 
Bertolt Brecht “quem luta pode ganhar ou perder, mas quem não luta perde sempre.” A luta 
das Comissões de Utentes Contra a Introdução de Portagens nas SCUT’s constitui um 
exemplo vivo do que acabo de referir. Uma luta longa, abnegada, com a marca da coragem e 
da resistência. Não fosse a acção vigilante e determinada das populações, através de varias 
formas de protesto (marchas lentas, buzinões, abaixo-assinados, concentrações), há muito 
tempo que o Governo teria implementado a cobrança de portagens nas SCUT’s. Bem desejaria 
o Governo, as concessionarias e consórcios interesseiros, que em vez da luta, as populações 
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ficassem quedas, mudas e resignadas, aceitando a introdução das portagens como uma 
inevitabilidade. Ao invés, o Governo tem encontrado na luta do Povo um muro de resistência 
que se solidifica em cada dia que passa. Uma resistência que tem levado ao adiamento do 
pagamento de portagens nas vias em apreço. E cada adiamento anunciado constitui sempre 
uma vitória da razão e da justiça contra a arrogância, contra a cegueira e contra o autismo 
político de quem nos governa. 
Mas, apesar das vitórias alcançadas, nomeadamente a recente revogação, em sede da 
Assembleia da Republica, da utilização de meios electrónicos para pagamento de portagens 
(e.g. chips), bem assim, o anúncio, feito ontem pelo Governo, do adiamento, por um mês, da 
cobrança dessas portagens, a ameaça da introdução de tais medidas injustas persiste, agora 
de forma mais reforçada, tendo presente as posições do PSD e o conluio que este Partido se 
prepara para fazer com o Governo PS. É que, o PSD defende as portagens em todas as SCUTS 
do país, isto e, preconiza que a introdução de portagens, pensada para a região Norte, se 
expanda a todo o território nacional com o falso argumento da igualdade e universalidade de 
tais medidas. Desta forma, o PSD procura virar portugueses contra portugueses, procura 
atiçar rivalidades entre regiões. Ninguém vive bem com o mal dos outros, por isso, não e 
aceitável que aquilo que e mau para as gentes do Norte passe a ser bom se aplicado a todo o 
território. Esta e a triste e lamentável visão do PSD. Como triste e o velho e relho argumento 
do “utilizador pagador” que colide, de forma brutal, com os pilares e fundamentos mais 
nobres de um Estado Social, quais sejam o principio da coesão nacional, da entreajuda e 
solidariedade entre regiões e populações. 
Não podemos desviar a atenção do essencial. A introdução de portagens nas SCUTS e 
inaceitável por 4 ordens de razões: 
1) Politicamente, esta medida configura uma verdadeira afronta aos portugueses, porquanto 
esta em completa contradição com o que vem plasmado no Programa de Governo que diz na 
sua pagina 26: “Quanto as Scut’s deverão permanecer como vias sem portagens, enquanto se 
mantiverem as duas condições que justificaram, em nome da coesão nacional e territorial, a 
sua implementação”. Estas condições são: i) localização em regiões socioeconomicamente 
deprimidas ii) ausência de alternativas. 
No plano social, a imposição de portagens a 8 cêntimos por quilometro não tem minimamente 
em conta a situação de crise profunda onde se encontram a generalidade dos distritos 
abrangidos por esta medida. A juntar a este facto, também o rendimento per capita se 
encontra muito abaixo da media nacional. 
No plano técnico, e o próprio estudo das Estradas de Portugal sobre estas SCUT’s, que o PCP 
divulgou oportunamente, que confirma a ausência de alternativas. Neste documento é dito que: 
“Todos os trocos apresentados como alternativas não cumprem o estipulado no art.º 6.º do 
Decreto-Lei n.º 222/89, do plano rodoviário nacional “relativamente aos níveis de serviço”, 
que o tempo de percurso nas ditas vias “alternativas”, é três vezes superior ao efectuado por 
auto-estrada”, e entre outras coisas, conclui dizendo: “Face ao exposto, principalmente no 
capítulo das generalidades, somos da opinião que presentemente não existem quaisquer vias 
que sirvam de alternativas aos itinerários em regime de SCUT em que se pretende 
implementar portagens”. 
Também, do ponto de vista económico, estas medidas afectariam, de forma violenta, o poder 
de compra das populações e levariam ao encarecimento, de forma significativa, dos custos 
operacionais de muitas empresas causando elevados constrangimentos ao desenvolvimento 
socioeconómica nos distritos afectados. 
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E se assim é na zona Norte, o que dizer das regiões do interior profundo, onde as gentes estão 
completamente abandonadas, descriminadas em razão da sua pertença geográfica, amarradas 
a interioridade, em regiões social e economicamente deprimidas. 
É tudo isto que torna a introdução de portagens nas SCUT’s uma medida profundamente 
injusta, quer no Norte do país, quer no todo nacional. 
Ora, numa iniciativa oportuna e de grande relevância, o Grupo Parlamentar do PCP, 
apresentou na Assembleia da Republica uma apreciação parlamentar tendente a revogação do 
Decreto-Lei n.º 67-A/2010 que identifica os lanços e os sublanços de auto-estradas sujeitos ao 
regime de cobrança de taxas de portagem. 
Se os deputados das diversas bancadas parlamentares respeitarem os seus compromissos para 
com os distritos onde foram eleitos, é ainda possível deitar por terra esta medida que a juntar 
as outras do PEC 1 e 2, constituem um autêntico roubo aos trabalhadores e as populações que 
não podem ser responsabilizadas pelos desmandos dos grandes grupos financeiros que 
colocaram o pais e o mundo na situação de crise em que nos encontramos. 
A luta contra as portagens continuará ate a vitória final!” 
 

Seguidamente apresentou a seguinte Recomendação: 
 
“Para que se proceda a remoção de materiais com componentes de amianto no bairro Sul da 
cidade de Esposende. 
As gentes que residem no Bairro Sul de Esposende, há muito tempo que reclamam uma 
intervenção nas suas casas tendente a remoção de coberturas com componentes de amianto. 
Em plena campanha eleitoral para as Autarquias Locais, o Sr. Presidente da Câmara 
prometeu, solenemente, aos moradores em apreço que tal situação problemática seria 
resolvida. Mais tarde, reiterou tais promessas, afirmando que a remoção dos materiais com 
componentes de amianto seria efectuada no âmbito do programa URBI. 
No entanto, hoje constata-se que nada foi feito, nem há sinais ou manifestações de vontade no 
sentido de resolver tal problema. As gentes do Bairro Sul desta cidade de Esposende estão 
indignadas, porquanto verificam que afinal, as promessas não passaram de palavras lançadas 
ao vento. 
Por isso, esta Assembleia Municipal recomenda à Câmara Municipal que desencadeie, com 
brevidade, todas as medidas tendentes à concretização das obras necessárias para remover as 
coberturas de amianto nas casas do Bairro Sul.” 
 
Continuando no uso da palavra, apresentou o seguinte Voto de Pesar: 
 
“A morte de José Saramago provocou um profundo sentimento de perda para o Povo 
português e para a cultura portuguesa. 
A dimensão intelectual, artística, humana, cívica e política de José Saramago faz dele uma 
figura maior da nossa História. José Saramago produziu imensa obra literária, singular e 
bela, reconhecida com a atribuição, em 1998, do Prémio Nobel da Literatura, obra que, para 
sempre, ficará marca impressiva na História da literatura Portuguesa, da qual ele é um dos 
nomes mais relevantes. 
Nascido no seio de uma família de gente pobre, José Saramago foi serralheiro mecânico, 
funcionário público, critico literário, tradutor, jornalista, poeta e escritor. A sua vida ficará 
ligada à defesa da liberdade, da democracia, das grandes causas sociais e políticas, na luta 
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pelos direitos e emancipação dos trabalhadores. Na sua obra, José Saramago soube sempre 
dar voz ao Povo simples, ao povo injustiçado. 
Construtor de Abril, enquanto interveniente activo na resistência ao fascínio, ele deu 
continuidade a essa intervenção nos períodos posteriores ao Dia da Liberdade. 
José Saramago era militante do Partido Comunista Português desde 1969, Partido que ele 
quis que fosse o seu até ao fim da sua vida. 
Pela sua grandeza e por tudo o que o que representou, enquanto figura maior da nossa 
História, a Assembleia Municipal de Esposende, reunida, no dia 29 de Junho de 2010, em 
sessão ordinária, expressa ordinária, expressa o seu profundo pesar pela morte de José 
Saramago e presta, desta forma, a sua respeitosa homenagem a todos os familiares e amigos. 
Mais delibera que este voto de pesar seja levado ao conhecimento da sua esposa Pilar del Rio 
e à Fundação José Saramago.” 
 
Interveio Manuel Barros Lopes, tendo solicitado ao senhor Vice-Presidente da Câmara que o 
informasse acerca do ponto de situação dos aprestos dos pescadores de Apúlia. 
 
Interveio Manuel Enes tendo manifestado o seu agrado com o adiamento na introdução das 
portagens na A28, tendo dito que se deseja esclarecimento ao PSD, sobretudo nesta matéria, 
uma vez que não se entende como é que aprova medidas do PEC apresentadas pelo Governo na 
Assembleia da República e depois recua no tempo e no modo de implementar certas medidas. 
Disse ainda que isto é que não fica bem e que desacredita os deputados, sejam eles da nação ou 
até de um pequeno concelho como o de Esposende. 
 
Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo tecido um 
conjunto de considerações sobre os poderes políticos e os representantes desses poderes 
políticos em Portugal. 
Disse que enquanto se continuar no caminho que se tem vindo a trilhar, com medidas 
populistas, por exemplo de ataque cerrado aos políticos, não se conseguirá ter efectivamente 
políticos de qualidade, antes se estando a dar uma machadada na democracia. Disse que este 
tipo de discurso é agradável a quem o ouve e, por conseguinte, é popular, mas não é assim que 
efectivamente se constrói o futuro e que se tomam medidas adequadas a combater a crise que 
se atravessa. 
Disse que, em seu entender, não há regalias a mais dos políticos, torna-se é necessário e 
urgente escolher bem os políticos, escolher os bons e aqueles que efectivamente representam a 
sua região e o seu país. Disse que hoje em dia se ganha mais num qualquer primeiro emprego 
qualificado que no exercício do cargo de deputado. É pois necessário rever a forma de 
recrutamento nos partidos e escolher os melhores, sendo pois necessária uma séria e rápida 
transformação interna dos e nos partidos. 
Disse que os deputados são eleitos pelos distritos e, como tal, devem dar conta à população da 
sua actividade, de forma contínua e não somente nos novos períodos de campanha eleitoral, 
devendo também ser junto deles que as populações devem fazer ouvir a sua voz. 
Continuando disse que é sua convicção que vai efectivamente haver portagens nas SCUT´s, só 
não se sabendo quando e o modo como irão ser implementadas. 
A este propósito disse que era bom que as pessoas se apercebessem do modo e do tempo em 
que surgiram as SCUT`s, as quais foram introduzidas no tempo do Engº Cravinho, aquele que 
criou um pandemónio a propósito das portagens na ponte 25 de Abril no tempo da governação 
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do Prof. Cavaco Silva. E que estas vias surgiram com a ideia de um dia serem efectivamente 
pagas pelo erário público. O que nunca imaginou quem as criou, apesar dos inúmeros alertas 
que foram então feitos, foi que o valor a pagar seria incomportável para o Orçamento de Estado 
num futuro muito curto, razão pela qual teria sempre de se chegar a este ponto de necessidade 
de pagamento pelos seus efectivos utilizadores. 
Disse que defende que haja esse pagamento mas com respeito pelos princípios da 
universalidade, da igualdade e da equidade. Disse ainda que esteve mal quem as criou assim 
como está mal hoje o primeiro ministro com a teimosia de não querer emendar a mão e não ter 
bom senso para aplicar aqueles princípios básicos. 
Por estas razões é que entende que as populações devem mostrar a sua discordância 
democrática e tentar pela via da negociação fazer com que sejam cumpridos os princípios já 
acima indicados. 
 
Sendo vinte e duas horas e quarenta minutos, foram os trabalhos interrompidos. 
 
Sendo vinte e duas horas e cinquenta minutos foram os trabalhos retomados estando presentes 
todos os mesmos membros que antes se encontravam. 
 
Seguidamente foram colocados a votação os assuntos carentes de deliberação apresentados no 
período de antes da ordem do dia, tendo-se obtido os seguintes resultados: 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR UM 
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA ESPOSA DO DR. ANTÓNIO SOUSA 
CEPA, ANTIGO MEMBRO DESTA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E TIA DO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA. 
MAIS FOI DELIBERADO DAR CONTA DESTA DELIBERAÇÃO À RESPECTIVA 
FAMÍLIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM 
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ SARAMAGO. MAIS DELIBEROU 
DAR CONHECIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO À SUA MULHER PILAR DEL RIO E À 
FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte declaração de voto, a qual 
foi subscrita pelo primeiro secretário da mesa: “Votei a favor pela figura intelectual de José 
Saramago e pelo que este deixou à literatura e ao jornalismo, inclusive enquanto colaborador 
do Diário de Notícias. Contudo, não posso aceitar que, no âmbito de um voto de pesar que, 
deve ser isso mesmo, de pesar, se venha fazer referência a opções partidárias. Nunca me revi, 
nem me revejo no partido comunista, e quanto a essa parte tenho de repudiar a referência que é 
feita abusivamente na proposta apresentada.”. ----------------------------------------------------------- 
 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR JOSÉ FELGUEIRAS, RELACIONADA 
COM A BARRA DO CÁVADO, BEM COMO DELIBEROU DAR CONHECIMENTO 
DESTA DELIBERAÇÃO O DO TEOR DA PROPOSTA A TODAS AS ENTIDADES NELA 
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INDICADAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM SEIS ABSTENÇÕES 
DA BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA, APROVAR A RECOMENDAÇÃO 
APRESENTADA POR MANUEL CARVOEIRO, BEM COMO DAR CONHECIMENTO DA 
MESMA À CÂMARA MUNICIPAL. 
O grupo político do PS apresentou a seguinte declaração de voto: Abstivemo-nos porque a 
Junta de Freguesia de Esposende tem estado em constante contacto com a Câmara Municipal e 
sabemos que ambas as entidades estão a desenvolver esforços para resolver este problema com 
a brevidade possível, não fazendo pois sentido fazer uma recomendação de algo que sabemos 
estar a ser tratado.”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Interveio seguidamente Manuel Arezes tendo feito um ponto de situação relativamente às 
reuniões que têm decorrido para resolver o problema das portagens nas SCUT`s, tendo no final 
feito um apelo à participação de todos, sobretudo das instituições do poder local, na 
manifestação que irá ter lugar no próximo sábado a ter lugar em Viana do Castelo. --------------- 
 
 
02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ______ 
 
Foi presente a informação escrita do Presidente da Câmara, ____________________________ 
 
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, em representação desta, fez uma pequena 
intervenção a propósito das portagens na A28, tendo sublinhado a necessidade de serem 
respeitados os princípios da universalidade e da igualdade tal como havia sido referido pelo 
senhor Presidente da Assembleia Municipal. 
A este propósito disse ainda que se torna necessário fazer bem o balanço dos efeitos possíveis 
da introdução de portagens na A28 e noutras vias que se pretende portajar, designadamente em 
matérias de consequências económico financeiras para as empresas e cidadãos em geral e as 
consequências a nível social que podem resultar dessas dificuldades financeiras, não devendo 
pois esta matéria ser pensada unicamente sob a vertente da receita para o Estado. 
Relativamente ao bairro social de Esposende disse que efectivamente a Câmara Municipal 
tinha intenção de candidatar o seu arranjo ao programa URBI, contudo surgiram problemas 
com a candidatura pelo facto de existirem diversas fracções cuja propriedade é de particulares, 
sendo certo que, como referiu, só decorreram cerca de oito meses sobre a data das eleições 
autárquicas, não tendo a Câmara quebrado qualquer promessa eleitoral. 
Disse ainda que, quanto aos aprestos dos pescadores de Apúlia a candidatura só pode ter sido 
apresentada ao PROMAR no dia 10 de Maio, não que antes a Câmara Municipal não tivesse já 
o projecto pronto, mas por razões do próprio programa, pelo que, logo no dia 17 de Maio se 
iniciou o processo de concurso, que, como o senhor Presidente da Câmara já antes informou só 
poderia ser aberto após a candidatura, tendo já sido adjudicada a execução dos aprestos a qual 
se espera poder ser iniciada nos próximos quinze dias, bem como espera que aqueles 
equipamentos venham a ser previstos no POOC. 
Deu ainda a conhecer o ponto de situação do processo de revisão do PDM de Esposende e de 
todas as reuniões que se têm vindo a realizar, quer na CCDRN, quer com outras entidades 
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envolvidas no processo, tendo dito que, pese embora reconheça que ainda há um bom caminho 
a percorrer o processo está muito bem encaminhado, até porque o PDM de Esposende já 
respeita o PROT Norte, que vai entrar em vigor brevemente e que vai obrigar a que todos os 
PDM`s dos diversos municípios que o Plano abranja, se adeqúem ao mesmo. 
 
Interveio seguidamente Manuel Carvoeiro, tendo dito que o Dr. Arezes saudou a recepção que 
foi feita aos deputados municipais na Assembleia da República por parte de dois deputados 
daquele órgão, mas que se esqueceu de dizer que o deputado do PCP António Filipe foi o único 
a saudar a presença daqueles durante o debate parlamentar. 
Seguidamente perguntou se a Câmara Municipal equaciona fazer uma carta de risco geológico 
no concelho, até porque existe quem já tenha feito inúmeras pesquisas nessa matéria como o 
Prof. Jorge Santamarinha. 
Continuando perguntou porque é que ainda não foi hasteada a bandeira azul na praia de Cepães 
e porque é que não há dinheiro para pagar aos nadadores salvadores. 
Voltando-se a referir à necessidade de substituição dos telhados do bairro social de Esposende, 
disse que o senhor Vice-Presidente se referiu a dificuldades financeiras, mas não entende como 
é que tendo aquelas obras sido candidatadas ao programa URBI, pelo menos havia sido essa a 
indicação dada pelo senhor Presidente da Câmara, não avançam com a execução dos trabalhos. 
Disse ainda que, com a extinção dos SACU, as pessoas que vão às consultas abertas aos 
centros de saúde não são atendidas por falta de médicos, sendo notório que o Governo está a 
tentar encerrar esses centros de saúde deixando-os definhar por falta de pessoal até que as 
pessoas sintam que mais vale serem encerrados, pelo que pretende saber qual é a posição da 
Câmara Municipal nesta matéria. 
Perguntou ainda se a Câmara Municipal já está em condições de se pronunciar sobre o que se 
perspectiva em matéria escolar para o concelho, designadamente com o interesse ou não nos 
mega-agrupamentos, bem como perguntou se existe efectivamente a Escola das Pedreiras. 
 
Interveio seguidamente José Felgueiras, tendo dito que já há longa data existe um enorme 
buraco na Praça que é vulgarmente denominada por praça das lampreias, pelo que pretende 
saber para quando a reparação do mesmo. 
 
Interveio Manuel Enes tendo dito que houve enorme polémica com a construção da conhecida 
casa das dunas, mas estranha ter visto funcionários da EAmb a limpar o terreno adjacente que, 
supostamente, é propriedade privada, pelo que pergunta se o mesmo é privado ou público e, se 
é privado, por que razão estava a ser limpo por aquela empresa municipal. 
Continuando no uso da palavra disse que o senhor Presidente da Câmara terá dito que a 
Câmara assumia os encargos com a segurança na praia de Cepães e que agora se pretende não 
assegurar esse encargos colocando em risco a abertura da mesma praia e da manutenção da 
bandeira azul. 
 
Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente da Câmara tendo dito que o PDM tem diversos 
documentos anexos, dos quais faz parte também a matéria abordada pelo Dr. Carvoeiro. 
Disse ainda que a praia de Cepães é uma praia concessionada e que, no âmbito dessa 
concessão, que é feita pela ARH e não pela Câmara que nada tem a ver com esse processo, a 
responsabilidade pela segurança na praia, designadamente com a contratação de nadadores 
salvadores, é do próprio concessionário e unicamente deste. 
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Ainda a este propósito disse que ontem solicitou uma reunião urgente com o concessionário e 
que hoje pela manhã lhe transmitiu a posição da Câmara Municipal, tendo inclusive 
apresentado ao mesmo possíveis soluções para minimizar o impacto financeiro com a 
contratação dos nadadores salvadores, mas que também lhe transmitiu que, tal como nas outras 
concessões, não pode a Câmara vir a suportar um encargo da única responsabilidade do 
privado. 
Relativamente ao bairro social de Esposende reafirmou que era de facto intenção da Câmara 
Municipal candidatar a obra ao URBI mas que tal se afigurou impossível pelo facto de haver 
um conjunto vasto de fracções que são propriedade privada, o que não pode ser admitido no 
programa, estando pois a ser estudada uma alternativa até pelo facto de se ter de intervir em 
propriedade privada. 
A pedido do senhor Vice-Presidente, interveio a senhora Vereadora Engª. Raquel Vale tendo 
dito que o Centro de Saúde de Belinho não vai encerrar e que, o que acontece é que vai passar 
a haver uma USF Esposende / Forjães, com 11 médicos, o que vai implicar a realização de 
obras de beneficiação na extensão de Esposende, tendo ainda informado que a médica que 
estava de serviço em Belinho já retomou o serviço. 
 
Tomando novamente a palavra, o senhor Vice-Presidente da Câmara disse que o senhor 
Presidente desta tem estado em constante contacto com o Governo, designadamente com o 
senhor Secretário de Estado da Educação, no sentido de se encontrar uma solução mais 
adequada às efectivas necessidades educacionais em Esposende que, neste momento, não passa 
pela criação de qualquer mega-agrupamento, sendo também intenção da Câmara Municipal que 
a Escola das Pedreiras só feche quando abrir o Centro Educativo de Fão. 
Ainda no uso da palavra e em resposta ao senhor José Felgueiras, disse que a Câmara 
Municipal já por diversas vezes entrou em contacto com a ARH para que fosse encontrada uma 
solução para resolver o problema daquele buraco, contudo o que tem vindo continuadamente a 
ser dito é que aquele órgão não tem dinheiro para realizar as obras, tendo-se feito recentemente 
uma reunião para a realização de um estudo, que já está em execução, para que seja encontrada 
a melhor solução possível para a resolução do problema, estudo este que será entregue à ARH 
para que esta execute os trabalhos necessários e que são da sua única e exclusiva 
responsabilidade. 
Disse ainda que desconhece qualquer intervenção da EAmb em terrenos privados, a não ser 
que o senhor Manuel Enes se esteja a referir à limpeza de terrenos cuja responsabilidade era 
também da ARH mas em que a Câmara Municipal, mais uma vez, teve de se substituir àquele 
órgão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ___________________________________________ 
 
03.01 – ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. -------------- 
 
Foi presente a acta da sessão deste órgão, realizada no passado dia vinte e seis de Abril e cuja 
cópia foi distribuída por todos os seus elementos: ------------------------------------------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
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ÚLTIMA SESSÃO. 
Abstiveram-se Orlando Rua e Luis Peixoto por, conforme declararam, não terem estado 
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
03.02 – CORRESPONDÊNCIA DIVERSA – PARA CONHECIMENTO. -------------------- 
 
Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida. ------------------ 
 
 
03.03 – MUSEU DE ESPOSENDE E MUSEU D`ARTE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DE INGRESSO AO PÚBLICO DURANTE OS ANOS DE 2010/2011 - PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 13 de Maio de 2010, solicita à Assembleia Municipal que autorize a isenção do 
pagamento do publico nos ingressos nos Museus de Esposende e D`Arte, durante os anos de 
2010 e 2011. Fica arquivada cópia da mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual 
faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, ISENTAR DO PAAGAMENTO DE TAXAS DE 
INGRESSO AO PÚBLICO NOS MUSEUS DE ESPOSENDE E D´ARTE, DURANTE OS 
ANOS DE 2010 E 2011. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
03.04 – REGULAMENTO DA CASA DA JUVENTUDE - PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 17 de Junho de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a versão final do 
Regulamento da Casa da Juventude. Foi ainda presente na sessão a publicação em Diário da 
República do referido Regulamento. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da 
presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. --------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
VERSÃO FINAL DO REGULAMENTO EM APREÇO, BEM COMO MANDAR DAR 
PUBLICIDADE DO MESMO PARA QUE ENTRE EM VIGOR NOS TERMOS 
INDICADOS NO MESMO. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.05 – PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 
EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE ESPECTÁCULOS DE NATUREZA 
DESPORTIVA E DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS - PROPOSTA DE APROVAÇÃO.  
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
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tomada em 27 de Maio de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a versão final do 
Projecto de alteração ao Regulamento de Espectáculos de Natureza Desportiva e de 
Divertimentos Públicos. Foi ainda presente na sessão a publicação em Diário da República do 
referido Regulamento. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente 
sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
VERSÃO FINAL DA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO EM APREÇO, BEM COMO 
MANDAR DAR PUBLICIDADE DO MESMO PARA QUE ENTRE EM VIGOR NOS 
TERMOS INDICADOS NO MESMO. ------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.06 – JUNTA DE FREGUESIA DE PALMEIRA DE FARO - POSTURA DE 
TRÂNSITO - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL. ------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 13 de Março de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a versão final da 
postura de trânsito da freguesia de Palmeira de Faro. Fica arquivada cópia da mesma junto à 
minuta da acta da presente Sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A PEDIDO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA O PRESENTE ASSUNTO 
FOI RETIRADO. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.07 – EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE E.E.M. ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS - 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 22 de Abril de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a alteração dos 
estatutos da EAMB - Esposende Ambiente E.E.M. Fica arquivada cópia do mesma junto à 
minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita.  
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL EAMB- ESPOSENDE 
AMBIENTE, E.E.M., NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA A 
PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.08 - ASSUNTOS DIVERSOS DE CARÁCTER GERAL: _________________________ 
 
Interveio Sá e Melo tendo questionado sobre a razoabilidade das medidas adoptadas nas 
alterações de sentido de tráfego operadas na zona Norte da Cidade de Esposende, tendo 
inclusive questionado se as mesmas são de cariz temporário ou definitivo. 
 
O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que são medidas temporárias, operadas a pedido da 
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população residente a por forma a possibilitar um melhor acesso à praia, tendo ainda dito que a 
Câmara está de todo o modo aberta a tomar em boa conta propostas no sentido de ser 
encontrada uma outra solução que seja mais adequada do que aquela que se encontrou. --------- 
 
 
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, tendo-se verificado as 
seguintes intervenções: 
 
De Manuel Melo, o qual perguntou porque é que na discussão de há pouco não foi referido o 
Centro de Saúde de Apúlia. 
Continuando disse ainda que acha estranho que tenha sido dito que a Câmara Municipal nada 
tem a ver com a segurança nas praias quando é esta que define qual o período em que decorre a 
época balnear. 
Ainda a este propósito disse que a praia das Pedrinhas não tem concessionário pelo que deve 
ser a Câmara Municipal a assegurar a segurança na mesma sob pena de um dia vir a ser 
responsável por qualquer eventual acidente que ali ocorra. 
 
Interveio seguidamente Pedro Meira tendo perguntado se o agrupamento de Forjães vai 
efectivamente receber os alunos de Vila Chã e, se sim, se será faseado. 
Continuando no uso da palavra, perguntou como e onde vai ser assegurado o serviço de 
urgência para o Sul do concelho, designadamente Apúlia e Fão uma vez que só vai haver uma 
USF no norte do concelho. 
Disse ainda que acha estranha o discurso do deputado Manuel Arezes uma vez que no início se 
mostra contra as manifestações contra as portagens nas SCUT`s como logo a seguir apela a 
uma participação activa na manifestação que vai haver no sábado, sendo que, a esse propósito, 
pretende saber quem irá discursar nessa mesma manifestação. 
 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo dito que o que foi dito nesta 
assembleia não é que se é contra os movimentos de massas, muito pelo contrário, eles são 
necessários para dar suporte às posições que são tomadas e assumidas pelas instituições, o que 
foi dito é que serão essas instituições que terão de conseguir reunir consensos e negociar as 
melhores soluções para as populações que representam uma vez que, como é sabido, o 
Governo é a elas que vai receber e é com elas que vai estabelecer relações. 
 
Interveio seguidamente Ramiro Viana tendo manifestado o seu desagrado pelo facto de não ter 
visto ninguém de Esposende no programa Prós e Contras onde foi discutido o problema das 
portagens, bem como disse que fica triste pelo facto de o senhor Presidente da Assembleia 
Municipal ser a favor das portagens. 
 
Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente da Câmara tendo dito que há pouco não foi referido 
o Centro de Saúde de Apúlia unicamente porque falou a título exemplificativo. 
Disse ainda e a propósito da segurança nas praias concessionadas que tal como já antes referiu, 
a responsabilidade por assegurar a segurança nessas praias é exclusivamente dos 
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concessionários. 
Continuando disse que seria bom que houvesse menos ruído acerca de determinadas questões 
de extrema importância como aquele que houve a propósito de um hipotético encerramento da 
Escola de Forjães e que, nesta matéria, não é nem nunca foi intenção da Câmara Municipal 
deslocar os alunos de Vila Chã ou quaisquer outros, o que houve sim foi uma proposta 
unânime dos directores dos quatro agrupamento no sentido de serem deslocados para Forjães 
os alunos de Vila Chã para que o número de alunos naquele agrupamento fosse mais elevado, 
sendo que, se algum dia se vier a decidir que terão de se efectuar deslocações, estas só se 
operarão após diálogo com as populações. 
 
A pedido do senhor Vice-Presidente da Câmara, interveio a senhora Vereadora Engª. Raquel 
Vale tendo dito que as USF são criadas por iniciativa dos médicos e só se houver iniciativa é 
que são criadas, desde logo porque aqueles profissionais avaliam os potenciais resultados e a 
forma de atingir os objectivos propostos por aquelas realidades e não foi criada qualquer USF 
no sul do concelho porque foram os médicos que não tomaram nenhuma iniciativa nesse 
sentido. 
Disse ainda que, na ausência de USF, a urgência para o sul do concelho terá de ser a de 
Barcelos, mas que esta é uma matéria que escapa à responsabilidade da Câmara, pese embora 
esta esteja sempre atenta e estabeleça conversações com o Governo e com as entidades com 
competência na matéria para que sejam encontradas as soluções mais adequadas para os 
interesses das populações. 
 
Após nova intervenção nesta matéria de Pedro Meira e Manuel Carvoeiro, o senhor Presidente 
da Assembleia Municipal disse que é inútil estar com este tipo de discussão uma vez que se 
trata de uma matéria da exclusiva competência do Governo e não vai agora ser a Câmara ou 
algum dos seus membros a dizer que vai haver ou não USF´s, urgências ou consultas abertas. – 
 
 
---Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 
minuta, para efeitos imediatos, pelo que, nada mais havendo a tratar, foi a mesma minuta 
elaborada e, depois de lida, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo 
aprovada por UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---Sendo zero horas e trinta e cinco minutos, pelo Presidente da Mesa foi declarada encerrada a 
presente sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
O Presidente da Assembleia, 

 
 

___________________________ 
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O Primeiro Secretário, 
 
 

___________________________ 
 
 

O Segundo Secretário, 
 
 

___________________________ 
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