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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2010: __________________________________ 
 
---Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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 Manuel Fernando 
Torres Arezes, primeiro secretário  
 
---A reunião da presente sessão foi inicialmente secretariada pelo Segundo Secretário da Mesa, 
Bibiana Secundina Dias Oliveira. ------------------------------------------------------------------------- 
 
---Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros: ----------- 
Manuel Albino Penteado Neiva, 
Manuel Enes de Abreu, 
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, 
Manuel Barros Lopes,  
Mário Ferreira Fernandes,  
José Eduardo de Sousa Felgueiras,  
Luís António Sequeira Peixoto,  
António Vendeiro Catarino,  
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. 
 
---Sendo vinte e uma horas e quinze minutos, verificando-se haver “quorum” para o 
funcionamento da Assembleia, pelo Presidente da Mesa em exercício foi declarada aberta a 
sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Encontrava-se presente o Presidente da Câmara Municipal, Fernando João Couto e Cepa, 
em representação desta, bem como os seguintes senhores Vereadores: 
António Benjamim da Costa Pereira,  
Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Maria Raquel Morais Gomes do Vale, 
Rui Manuel Martins Pereira, e 
Luzia Filipa Carvalho Miquelino. 
 
---Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos:  
António Viana da Cruz, 
Manuel Fernando Lima Meira Torres, e 
José Henrique Laranjeira Brito. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Não compareceu inicialmente o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
António Fernando Couto dos Santos, o qual compareceu pelas vinte e uma horas e vinte 
minutos, tendo a respectiva falta até ao momento sido considerada justificada, e tendo então 
assumido a direcção dos trabalhos e passado a reunião a ser também secretariada pelo senhor 
primeiro secretário já acima indicado. -------------------------------------------------------------------- 
 
----- 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 Albino Neiva, em representação do grupo político do PSD e cuja intervenção vai ser 
transcrita  
 
Voto de Louvor aos atletas do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemeses - Teresa 
Portela e João Ribeiro. 
 
“O Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemeses festejou o seu 25.º aniversário no 
final do ano passado. Em resultado disso e também pelo trabalho de excelente qualidade foi 
condecorado no Dia do Município com a Medalha de Mérito Desportivo. 
Ao longo destes anos, muitos dirigentes, técnicos e atletas se têm destacado pela obtenção de 
resultados desportivos de grande relevo. 
Terminada mais uma época desportiva na modalidade, dois atletas desta colectividade 
alcançaram êxitos que tiveram destaque a nível nacional e internacional. A Teresa Portela e o 
João Ribeiro são hoje duas referências da Canoagem Mundial apesar da sua juventude. 
Ao longo de 2010 a Teresa Portela conseguiu para Portugal 9 medalhas em provas 
internacionais: Taças do Mundo, Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo. 
Merecem maior destaque as vitórias nas Taças do Mundo realizadas em França e Hungria e 
ainda a obtenção do título de Campeã da Europa de Pista em prova realizada na Rússia. 
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A nível interno, a Teresa ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar nas provas do 
Campeonato Nacional e Taça de Portugal. 
Esta foi também a época de afirmação do João Ribeiro enquanto atleta de elite da canoagem 
internacional. Os títulos de Campeão da Europa de Pista em prova disputada na Rússia e Vice 
Campeão do Mundo na Polónia, foram os de maior relevo deste jovem atleta, que ao longo da 
época participou noutras grandes competições mundiais, alcançando 3 medalhas para as 
cores nacionais. 
O João Ribeiro foi ainda Campeão Nacional de Pista e vencedor da Taça de Portugal de pista 
nas provas de 200 metros, distância na qual é especialista. 
No culminar de uma época desportiva fantástica a todos os níveis, é justo que se destaquem 
estes dois jovens atletas que tanto têm prestigiado o clube e o concelho de Esposende, e são 
hoje referências para a juventude, chegando ao ponto de serem considerados personalidades 
desportivas do ano. 
Face ao exposto, propomos um voto de louvor aos Atletas Teresa Portela e João Ribeiro.” 
 
Continuando no uso da palavra fez a intervenção que a seguir se transcreve, 
 
“Porque estamos na época de celebrar os 100 anos da implantação da Republica em Portugal, 
julgamos de maior interesse que essa efeméride seja lembrada aqui nesta Assembleia 
Municipal. 
Mas falar do Centenário da Republica implica, naturalmente, conhecer o estado político, 
económico e social de Portugal em vésperas dessa revolução e, também, saber um pouco do 
que se passou imediatamente a seguir. 
E importante que se recue pelo menos ate 1890 e ter consciência de que o regime monárquico 
– principalmente a regência de D. Carlos, caiu em descrédito total e o próprio Rei – dado a 
outros prazeres que não o de reinar, em nada contribuiu para fortalecer o regime, antes pelo 
contrario – dedicou-se com afinco à pintura, às caçadas em VilIa Viçosa, aos estudos 
oceanográficos, aos prazeres mundanos, não se interessando minimamente pela crise 
económica e social em que Portugal vivia. 
Vejamos em termos políticos o estado do nosso país em vésperas da revolução. 
Em 11 de Janeiro de 1890, Georges Glynn Petre, Ministro do Governo Inglês, entregou no 
nosso Ministério dos Estrangeiros, como se fosse um simples “memorandum”, um documento 
que exigia a retirada de Portugal dos territórios compreendidos entre Angola e Moçambique – 
o celebre Mapa Cor de Rosa. Este ultimato caiu mal na sociedade portuguesa que reagiu 
veementemente contra esta arrogância de um país que sempre se disse “aliado” de Portugal. 
Começa aqui o conflito entre Portugal e Inglaterra. Esta potência instala-se em alguns pontos 
daquele «nosso» território e a diplomacia portuguesa não conseguiu provar a ninguém a 
demarcação para Portugal das terras que constituíam a África Central. 
Desorientados e sem credibilidade no mundo diplomático, recebemos, então, o documento que, 
de uma forma violenta, manchava «o espírito da secular aliança que unia as duas nações». 
Com medo e perante algum aparato bélico, Portugal, ou melhor, o Conselho de Estado aceita 
e cumpre o Utimatum Inglês. 
O descontentamento foi geral e as críticas à actuação do Conselho de Estado não se fizeram 
esperar. Por todo o País se lamentou esta atitude dos responsáveis pela Nação portuguesa e 
em Esposende este facto não passou despercebido. 
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A Câmara Municipal de Esposende reuniu em 20 de Setembro de 1890 e aprovou um 
documento, dirigido aos deputados da Nação, demonstrando o seu descontentamento. 
Afirmavam os representantes esposendenses que «protestavam contra o esbulho do nosso 
domínio colonial na Africa, vergonhosamente reconhecido no tratado-espoliação de 20 de 
Agosto». Curiosamente na leitura do documento lê-se que também em Esposende havia quem 
aceitasse o Ultimatum. O sentido patriótico faz-se notar e os esposendenses «não queriam 
senão que a gloria da sua Pátria se firme na justiça, na verdade e no respeito de todos como 
simpaticamente sabia mostrar a excelsa bandeira portuguesa, quando, em eras remotas, se 
erguia altiva nos gigantescos plainos da África, da Ásia e da América». Para os homens de 
Esposende, devia-se olhar para uma «brilhante constelação», formada por Pedro de Castro, 
Pedro Escobar, Lopo Gonçalves Fernando Pó, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, 
Alvares Cabral, Francisco d’ Almeida, Tristão da Cunha, Albuquerque, etc. A Inglaterra é tida 
para os esposendenses como «mercadores judeus» e «colonialistas». 
Neste documento, faz-se uma análise muito detalhada do propósito inglês e termina, em tom de 
desabafo, dizendo que os esposendenses juntavam a voz a todos os que contestavam tal medida 
«querendo não descobrir, na aprovação desse miserável Tratado, o nome dos portugueses que 
têm em muita conta a palavra medo e em nenhuma a palavra dignidade». 
Reforçam-se assim, em Esposende, as manifestações republicanas. 
Mas falar de republicanismo em Esposende implica conhecer a razão da criação do CENTRO 
DEMOCRATICO DE ESPOSENDE criado em 1886. Sobre este C.D.E. – Centro Democrático 
de Esposende pouca documentação se encontrou e mesmo olhando para os periódicos da 
época, poucas notícias se reportam a sua actividade política e cívica. 
Sabemos, no entanto, que tinha por tarefa principal promover, quanto possível, os 
melhoramentos necessários a Esposende e seu concelho: “Ricos e pobres terão os mesmos 
direitos tanto uns como outros. Isto se infere logo do título que lhe serve de lema. Proteger o 
povo, esse mártir do trabalho, incutir-lhe os sentimentos sociais e democráticos, o amor pela 
ciência e pelo trabalho, o amor da família e da religião. Todos os meses os sócios que a isso se 
prestarem, farão conferencias em que tratarão de tudo que acima deixamos dito”. 
Poderiam ser associados todos aqueles que o desejassem e pugnassem por este objectivo e 
tivessem mais de dezoito anos (art.º 1º dos Estatutos). A quota mensal era de 100 reis e a jóia 
de inscrição deveria ser superior a 200 reis. 
Dos seus Estatutos constava, no art.º 3º, que “Todos os dias 1 e 15 de cada mês haverão 
sessões ordinárias em que serão permitido a todos os sócios exporem as suas opiniões acerca 
do assunto que o Presidente propuser”. 
O CDE seria gerido por um Presidente, nomeado por votação secreta, cabendo a ele a escolha 
do Secretario e do Tesoureiro. O Vice-Presidente seria também eleito mas em consonância 
com o Presidente. 
O art.º 5 dizia que o Centro ficaria instalado numa casa devidamente alugada para esse fim. 
Terá “uma bandeira encarnada, com o lema: CDE – Centro Democrático Espozendense, que 
será arvorada em dias que comemorem qualquer acontecimento festivo como: - 
melhoramentos da terra, anos do Presidente, Secretario e Tesoureiro, anos de qualquer 
personagem que verdadeiramente se tenha interessado pelo povo”. 
Em Barcelos também se organizou um Clube com fins semelhantes o qual foi instituído em 1 
de Dezembro de 1883. Certamente que o CDE de Esposende se fundamentou no seu vizinho – 
que também pugnava pela justiça social e pelo ideal democrático. Os valores na defesa da 
terra, neste caso, eram diferentes pois o Clube Democrático de Barcelos, quando Esposende 
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lutava pela sua comarca, encetou uma luta “protestando pela integridade da comarca de 
Barcelos”. 
Curiosamente o Dr. Martins Lima – um grande republicano barcelense, em alguns dos seus 
textos, deixa-nos pressentir a ideia de que em Esposende existiria “um bom punhado de 
republicanos” e, sendo líder desta facção política, terá sido contactado por Jose Novais — 
líder dos Regeneradores em Barcelos – para que os republicanos de Esposende apoiassem o 
seu candidato nas eleições gerais de 20 de Outubro de 1889. Não conseguimos, no entanto, 
descortinar, os objectivos desta “negociata” política”. 
Dois nomes ligados a Esposende sobressaem na vida deste Centro Democrático, o do Barão 
de Esposende e o jornalista Silva Vieira. 
Como já dissemos a documentação sobre O CDE é escassa e, certamente, a sua actuação ficou 
muito aquém dos propósitos e a sua vida terá sido efémera. Estamos certos de que – tal como 
aconteceu a outros Centros Democráticos, espalhados pelo pais, e por virtude dos 
acontecimentos de 31 de Janeiro de 1891 na cidade do Porto, a sua extinção terá ocorrido 
nesta altura. 
Mas a contestação política não ficou somente pela criação do Centro Democrático de 
Esposende e pela reacção enérgica contra o Ultimato Inglês. 
Os portugueses estavam cansados de ir às urnas para legitimar governos impostos pelo Rei e 
que nada faziam pelo Pais. O rotativismo político entre Regeneradores e Progressistas estava 
esgotado e, imagine-se, entre Março de 1890 e Agosto de 1910 ocorreram em Portugal 14 
eleições gerais, ou seja uma media de 1 eleição cada 17 meses para um Parlamento que 
contava com 157 Deputados e que se mostrava totalmente ineficaz na produção de leis e muito 
menos suporte politico de qualquer governo. 
As eleições transformavam-se em momentos vivos e a melhor forma de fazer campanha era 
sempre o cara-a-cara; No momento da apresentação dos candidatos “…as pessoas 
importantes, o fidalgo, o administrador do concelho, o maior proprietário, o padre, o 
farmacêutico, saíam de casa e andavam pelas terras cortejando os eleitores, lembrando aos 
parentes, amigos, rendeiros e em geral a toda a gente que lhes devia alguma coisa em quem 
deviam votar “. Curiosamente chamavam a esta atitude o acto de “galopinar”. 
As votações realizavam-se sempre ao Domingo e era na Igreja que a urna era colocada. Por 
cada 1000 fogos era constituída uma Assembleia de Voto. No caso de Esposende eram em 
número de três nomeadamente a de Vila Chã, Esposende e Fão. 
A economia estava decadente e reinava a corrupção. O célebre Contrato do Tabaco – uma das 
indústrias mais rentáveis do país levou à expropriação de diversas fábricas de tabaco e 
entregue o monopólio deste produto a Companhia dos Tabacos de Portugal – de capitais 
maioritariamente franceses, negócio pouco claro e envolto em grandes actos de corrupção. 
Socialmente o País estava decadente e o mundo rural sofria e assistia à guerra partidária 
onde se discutiam benesses e lugares próximos do Governo e da côrte. O Porto revolta-se em 
31 de Janeiro de 1891 e os mentores dessa intentona, que empunhavam bandeiras verdes, são 
chacinados. 
Guerra Junqueiro descreve o estado social e político da época da seguinte forma: 
“Dois partidos políticos monárquicos sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, na 
hora do desastre, de sacrificar meia libra ou uma gota de sangue ... um partido republicano 
composto sobretudo de pequenos burgueses da capital, adstritos ao sedentarismo ... um clero 
desmoralizado e materialista ... o povo humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, não se 
lembrando nem donde vem, nem onde esta, nem para onde vai...”. 



Pág.  
ACTA Nº 04/AM * 2010.09.27 

 

6 

É este estado de desnorte que vai levar Manuel Buíça e Alfredo Costa ao regicídio, acto a que 
o povo brindou com alguma indiferença. 
A mudança de regime estaria para breve. Não faltaram artigos de imprensa que anunciavam a 
república “para breve” afirmado mesmo que “... se os republicanos a não proclamarem ela 
será, apesar de tudo, proclamada pela fatalidade das circunstancias e pela lógica dos 
acontecimentos”. 
A 3 de Outubro de 1910 é barbaramente assassinado o Dr. Miguel Bombarda – dirigente do 
Movimento Republicano Português e nesse mesmo dia reúnem-se, em Lisboa, uma série de 
conjurados, entre eles Candido dos Reis, Afonso Costa, Jose Relvas, Joao Chagas e Antonio 
Jose de Almeida, onde preparam um plano para derrubar a Monarquia Constitucional. O dia 
D seria o 4 de Outubro e o anúncio da revolta seria dado, pela meia-noite, através de uma 
salva de 31 tiros disparados por alguns navios fundeados no Tejo. 
As coisas não correram como o previsto. 
De facto, pela 1.30 h ouviram-se alguns tiros mas não a senha combinada. As tropas leais ao 
Rei saíram para a rua perseguindo civis e alguns militares assim como cercaram quartéis 
suspeitos de revolta. Mesmo assim alguns militares aderentes a causa republicana 
conseguiram chegar até ao Rossio. Corre a notícia da morte de Cândido dos Reis que, afinal 
se tinha suicidado. 
Registe-se que no funeral de Miguel Bombarda e Cândido dos Reis o concelho de Esposende 
fez-se representar pelos Srs. Valentim Ribeiro e o Dr. Ramiro de Barros Lima. 
Mas voltemos aos acontecimentos de 4 de Outubro. 
Durante as primeiras horas da manhã centenas de civis armados juntam-se às forças 
rebeladas na Rotunda. As tropas leias, comandadas por Paiva Couceiro, atacam estes pontos 
provocando inúmeras baixas. 
Pelas 14 horas entram no teatro de guerra os cruzadores S. Rafael e Adamastor que 
bombardeiam duramente o Palácio das Necessidades. Temendo pela sua vida, o Rei retira-se 
para Mafra. Os confrontos em vários pontos da cidade duram o resto da tarde e a noite de 4 
para 5 de Outubro. Neste dia, seriam umas 11 horas da manhã, José Relvas, acompanhado 
por outros revolucionários, surge a uma das janelas do edifício da Câmara de Lisboa e 
proclama a Republica. 
O êxito do 5 de Outubro decidiu-se na rua e o directório do Partido Republicano sentiu que 
teve pouca participação na revolução. Esta caiu na rua, os populares, acompanhados de 
alguns elementos da carbonária, assaltaram conventos, esquadras, prisões e residências 
particulares. 
Machado dos Santos – o militar que comandou os revoltosos e se destacou no terreno, sentiu-
se imediatamente marginalizado por aqueles que agora tomam o poder. Aliás os grandes 
vencedores do 5 de Outubro – Machado dos Santos, Sampaio Bruno, Basílio Teles, Francisco 
Pulido Valente, Lopes de Oliveira e Luís da Câmara Reis, protestam vivamente contra os 
“oportunismos, aderentes da última hora, monárquicos disfarçados de republicanos”. 
Perguntavam: “Quem tem legitimidade para governar? Os que fizeram a revolução ou os que 
a receberam feita?” 
Após o 5 de Outubro instala-se o caos governativo. Assiste-se a uma vaga jacobina sem 
precedentes. Uma Lei publicada em 8 de Outubro desse ano determina a extinção de todas as 
ordens religiosas do território nacional; as forças armadas são proibidas de participarem em 
cerimónias religiosas; é publicada a Lei da Separação do Estado e da Igreja; a religião 
católica deixa de ser a religião oficial do estado. 
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Face a este ímpeto reformista e aos exageros cometidos, os próprios republicanos começam a 
divergir a criar, entre si, tendências. Os dissidentes do Partido Republicano formam o Partido 
dos Unionistas (com Brito Camacho) e os Evolucionistas (com Antonio José de Almeida). 
Afonso Costa mantém-se nas fileiras do Partido Republicano mas este passa a designar-se e a 
ser conhecido por Partido Democrático. 
A Primeira República vai ser vítima desta desavença republicana, do seu anticlericalismo 
primário e, sobretudo, porque os políticos da época não conseguiram a implantação popular 
do regime, nem convencer aqueles que militavam nos ideais socialistas. São estes mesmos que 
afirmam “... somos forçados a confessar que nenhuma dessas promessas sedutoras, que tanto 
falaram ao espírito das multidões, se cumpriram ainda”. 
Os intelectuais da época disputam ideias através de três importantes revistas “A Águia” 
precursora de valores ligados à Identidade Nacional e do Saudosismo com Teixeira de 
Pascoais; “O Orpheu” de Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Almada Negreiros de 
corrente futurista e a “Nação Portuguesa” defendendo o Integralismo Lusitano com Antonio 
Sardinha e Hipólito Raposo. Entre nos surge o semanário “Aqui Del Rei” que representava o 
Integralismo Lusitano na província do Minho e que teve como colaborador activo o Poeta 
Antonio Correia de Oliveira. 
Pese embora todas as vicissitudes porque passou a então jovem República, o regime saiu 
vencedor, refinaram-se as ideologias, viveu-se um Estado Novo onde alguns ideais 
republicanos tremeram mas, no âmago do povo, a “coisa pública” ou, se quisermos a “res 
publica” traduzida como o governo pelo povo e para o bem da comunidade, sempre estiveram 
presentes e a República Portuguesa saiu sempre vencedora. 
Então, como agora, Portugal merece que deixemos de olhar para o acessório, para as 
questões de vaidade pessoal, para as discussões estéreis e desviantes daquilo que, de facto, é o 
essencial. 
Portugal exige a todos nos que se cumpram os verdadeiros ideais da República.” 
 
Interveio seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal, tendo pedido desculpa 
pelo ligeiro atraso e tendo cumprimentado todos os presentes, com especial saudação para os 
alunos da Escola Profissional de Esposende que se encontravam presentes no público. 
 
Seguidamente interveio Manuel Carvoeiro, em representação do grupo político da CDU e cuja 
intervenção vai ser transcrita: 
 
Proposta para apelo à revogação da norma que introduz portagens nas SCUTS. 
 
“Apelo da Assembleia Municipal aos Grupos parlamentares da Assembleia da República para 
que viabilizem as iniciativas legislativas tendentes a revogar a introdução de portagens nas 
SCUTS. 
O Governo decidiu que no dia 15 do próximo mês começarão a ser cobradas portagens nas 
SCUTS. Esta decisão, profundamente injusta, pelos variadíssimos motivos largamente 
apresentados e conhecidos das populações, pode, ainda, ser travada em dois planos distintos 
de intervenção: 
Por um lado, dando continuidade à luta. E neste âmbito, já estão agendadas mais acções de 
protesto, concretamente para o dia 8 de Outubro, assumindo, desta vez, uma amplitude 
nacional. Aumentar-se-á, o “caudal” de revolta, através do protesto que assumirá as mais 
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variadas formas, legal e constitucionalmente admissíveis: teremos nas SCUTS de todo o país e 
nas chamadas vias alternativas, mais buzinões, mais marchas lentas, mais concentrações, mais 
acções de esclarecimento. Será a continuação da acção firme e abnegada das comissões de 
utentes compostas por homens e mulheres de todas as ideologias e oriundos dos mais diversos 
ramos de actividade profissional.  
Por outro lado, há, também, a via institucional, destacando-se, neste contexto, as iniciativas 
parlamentares na Assembleia da República tendentes a deitar por terra a intencionalidade do 
Governo. E já foi, por parte do PCP, anunciado publicamente o seu projecto de Lei que visa 
revogar o Decreto-Lei n.º 67-A/2010 que introduz as portagens nestas SCUT.  
Esta, constitui, no plano institucional, uma grande oportunidade para impedir a introdução de 
portagens nas SCUT do Grande Porto, Norte Litoral e Costa da Prata, a partir de 15 de 
Outubro de 2010, e no resto do país em Abril de 2011.  
É pois o momento de colocar termo a todo este processo e chamar, mais uma vez, cada Grupo 
Parlamentar à sua responsabilidade. Se os diferentes Partidos com assento na Assembleia da 
República assumirem, com coerência, as suas responsabilidades, cumprindo promessas que no 
passado recente fizeram junto das populações visadas, se os deputados tiverem em atenção a 
vontade genuína das populações traduzida nas muitas e muitas deliberações aprovadas pelas 
assembleias municipais e câmaras municipais, então é possível “enterrar”, de uma vez por 
todas, a introdução de portagens nas SCUTS.  
Assim, a Assembleia Municipal de Esposende, reunida, no dia 27 de Setembro de 2010, em 
sessão ordinária, apela aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República que aprovem 
as iniciativas legislativas tendentes a revogar o Diploma do Governo que institui a cobrança 
de Portagens nas SCUTS. 
Mais decide levar, com a máxima urgência, ao conhecimento dos Grupos Parlamentares com 
assento na Assembleia da República esta deliberação.” 
 
Condenação dos despedimentos na FMAC - Moção. 
 
“No dia 26 de Agosto de 2010 foi tornado público o despedimento colectivo de 110 
trabalhadores da empresa têxtil FMAC. 
Tratou-se de um despedimento com contornos de ilegalidade. Os trabalhadores que se 
encontravam de férias receberam cartas de despedimento emitidas a 24 de Agosto com datas 
de 5 de Agosto. Trabalhadores que foram de férias sem receberem o salário de Julho e o 
subsídio de férias, a que se juntou o não pagamento do mês de Agosto. Conforme denunciou o 
Sindicato têxtil do Minho e Trás-os Montes, assistimos a mais um despedimento “selvagem”.    
Foi este o prémio, prémio odioso e amargo atribuído pelos patrões aos trabalhadores que, ao 
longo de muitos anos, engrandeceram esta empresa e o Grupo empresarial a que pertencia. 
Trabalhadores que, num dia quente do Verão sem resquícios de uma qualquer aragem do 
vento Norte, como coisas descartáveis, foram corridos porta fora, para a rua, despedidos sem 
dó nem piedade. O saldo final do seu trabalho, do seu esforço, do seu sacrifício dilatado ao 
longo de muitos anos intra muros da FMAC traduz-se numa mão cheia de quase nada.   
 Assim, a Assembleia Municipal de Esposende, reunida em sessão ordinária, no dia 27 de 
Setembro, condena o despedimento colectivo verificado na Empresa FMAC e a forma como 
aconteceu, manifestando total solidariedade aos trabalhadores agora lançados no 
Desemprego.” 
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Continuando no uso da palavra fez a intervenção que a seguir se transcreve: 
 
“No dia 12 de Agosto de 2010, a Câmara Municipal de Esposende deliberou aprovar a 
alteração ao “Regulamento de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais do 
Município de Esposende”, bem como ao tarifário referente a estes serviços públicos o qual 
integra o mencionado Regulamento. 
Ora, a alteração do mencionado tarifário, desde logo, no que concerne ao abastecimento de 
água, configura um vergonhoso e brutal aumento, atingindo cerca de 32% no 1.º escalão e 
cerca de 63% no 2.º escalão. Na falta de ponderosos e justos argumentos, a Administração da 
Empresa Municipal Esposende Ambiente, refugia-se nas recomendações da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), designadamente a recomendação 
2/2010 intitulada "critérios de cálculo para a formação de tarifários aplicáveis aos 
utilizadores finais dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos". Trata-se de uma 
recomendação, não mais do que isso, que aponta para a subida vertiginosa da factura da água 
num número significativo de municípios portugueses, levando ao nivelamento pelos valores 
mais altos actualmente praticados, permitindo, ainda, abrir caminho para que proliferem 
negócios lucrativos pela via da cobrança de tarifas cada vez mais altas.  
A Esposende Ambiente e a Câmara Municipal, insensíveis à difícil realidade económico-social 
do Concelho, acolheram, de forma expedita e com atiçado brio, esta recomendação 
profundamente injusta. Atitude lamentável, porquanto não teve em atenção a vida dura, a vida 
cada vez mais difícil de uma franja significativa da população do concelho de Esposende.   
Considerando, como muito bem refere a Associação Água pública que “os aumentos já 
concretizados dos bens e serviços de primeira necessidade em consequência do aumento do 
IVA (o imposto mais cego e injusto) que o Governo PS com o acordo do PSD, nos impôs a 
pretexto da crise económica e social que uns, os mais pobres pagam e outros, os mais ricos, 
originaram, mas que da mesma tiram benefícios. 
Tendo presente que aos aumentos dos impostos referidos, acresce o congelamento dos salários 
com a consequente redução do poder de compra e degradação da qualidade de vida da larga 
maioria dos trabalhadores e suas famílias. 
Considerando o aumento do desemprego no nosso concelho, situação agravada com os mais 
recentes despedimentos colectivos em empresas do sector têxtil. 
Considerando que, segundo os dados da ERSAR, no conjunto dos municípios do Distrito de 
Braga., Esposende ocupa o 3.º lugar no que diz respeito aos preços mais elevados quanto ao 
abastecimento de água e ao serviço de saneamento, imediatamente atrás de Barcelos e Vila 
Nova de Famalicão. 
Considerando que, ainda com base nos dados da ERSAR, no conjunto dos concelhos da faixa 
litoral, próximos ou vizinhos de Esposende, concretamente Vila do Conde, Póvoa de Varzim e 
Viana do Castelo, Esposende é o município com o preço de abastecimento de água mais 
elevado, logo a seguir ao Município da Póvoa de Varzim.  
Considerando, pois, que o Concelho de Esposende já se encontra no lote dos municípios que 
praticam os mais altos preços no abastecimento de água, ocupando, tendo por referência a 
despesa anual para utilizadores domésticos com consumos anuais de 60m3 de água, o 10.º 
lugar no ranking dos municípios portugueses com preços mais elevados. 
Considerando que as propostas do aumento do tarifário em apreço, para além de agravar as 
condições de vida do Povo de Esposende, constituem, sem dúvida, uma condição favorável 



Pág.  
ACTA Nº 04/AM * 2010.09.27 

 

10 

para a privatização da água, objectivo pretendido pelo Governo e exigido pelos grandes 
grupos económicos.  
Considerando todas as situações referidas e ainda que a água é um bem comum, um bem 
património colectivo, inalienável, património da humanidade a que todo o ser humano tem 
direito independentemente da sua condição económica e social. 
A CDU, pelas situações referidas, manifesta-se contra a deliberação da Câmara Municipal 
acima referida, designadamente no que concerne aos aumentos dos serviços de abastecimento 
de água e de drenagem de águas residuais. 
A CDU, também, torna público nesta Assembleia, órgão magno do Município, que avançará 
com uma campanha de esclarecimento junto da população de Esposende sobre esta matéria, 
denunciando, por todos os meios constitucionalmente consagrados, esta gravíssima e injusta 
medida da Câmara Municipal.” 
 
Interveio Maranhão Peixoto, do grupo político do PSD e cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
“Nunca a dívida pública atingiu tão gritante valor. Nunca a carga fiscal foi tão pesada. Nunca 
a taxa de desemprego foi tão elevada. 
Olhando para trás, há um ano precisamente, o país, apesar da conjuntura recessiva, respirava 
melhor. De lá para cá, esfumaram-se promessas, voaram projectos de grandes obras, 
acelerou-se o trágico despesismo incontrolado do Estado, aumentaram os impostos e teima-se, 
de forma impiedosa e cega, impor portagens nas SCUTS. 
A novidade mais fresca é o adiamento do concurso público para a ligação do TGV entre o 
Poceirão e Lisboa. O Governo reafirma que espera melhores dias para fazer o lançamento de 
novo concurso. Pensamos não ser relevante interrogar se, eventualmente, o executivo está 
interessado em beneficiar um qualquer dos consórcios interessados nesta faraónica obra 
pública, ou se devemos protestar veemente contra o prenuncio de que meterá uma vez mais a 
mão nos fundos de coesão destinados a obras públicas que beneficiaram o norte, para assim 
«tapar mais o buraco» de uma obra na capital da Lusitânia. 
O que sabemos é que, infelizmente, já ninguém, muito menos nós, poderá levar a sério esta 
equipa governativa, que se diz, desdiz e contradiz conforme as fases da lua, as horas do dia ou 
espaço territorial que pisa no momento em que emite opinião. Mesmo com o PEC II, 
instrumento dito imprescindível para a salvação da pátria, o que verificamos é a crescente 
falta de coragem em confessar de que já não há dinheiro para as suas fantasias. 
O dramático crescimento dos juros pagos pela dívida pública, a bater recordes hora a hora, 
dia a dia, o agravar permanente da situação, leva a que muitos analistas defendam a 
intervenção do FMI. Entre eles os iluminados da área económica e da gestão pública, sempre 
acomodados na vida, que reformados com chorudas e escandalosas reformas, banqueteados 
com proventas assessorias e consultorias, vomitam nos écrans televisivos que as medidas que 
se impõem passam de imediato pela redução dos salários e a “extorsão” do 13.º mês. 
O autismo governativo, que se recusa a introduzir medidas de contenção da despesa primária 
e perante uma economia condenada a um crescimento anémico, encaminha o país para o 
precipício, pois, já não dinheiro para sustentar a situação. E não é a demonizar a oposição, 
tentando responsabiliza-la pelos aumentos dos “spreads” ou pela inviabilização do próximo 
orçamento, ameaçar de demissão e o hipotético descambar numa grave crise política, que 
teremos capacidade em dar a volta à situação. 
Também não é asfixiando o poder local, como teima em fazê-lo, tentando subjugar essa 
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grande conquista de Abril, que reuniremos capacidades para enfrentar e ultrapassar as 
adversidades. 
Em breve a poderosa máquina de propaganda registará a falência deste tipo de governação 
com quase uma década e meia de existência. Os eleitores e os cidadãos em geral sabem quem 
são os responsáveis, os autores, agentes e actores, bem como os sobejamente favorecidos por 
esta orientação da nação. 
Sendo certo que nenhum de nos tem o dom da futurologia, nem querendo enveredar pela 
profecia, acreditamos que é possível fazer muito melhor, banir o amorfismo situacionista, 
devolver a esperança à nossa juventude, voltar a lutar pela igualdade de oportunidades, e de 
forma séria dignificar e credibilizar Portugal e os portugueses.” 
 
Tomou a palavra Manuel Enes, em nome do grupo político do PS e cuja intervenção vai ser 
transcrita: 
 
Recomendação para a atribuição toponímica nas rotundas de Esposende. 
 
“Esposende, como concelho de litoral, recebe no Verão um grande número de pessoas 
provenientes dos mais variados pontos do país e do Mundo, que felizmente nos visitam pelos 
mais variados motivos. 
Ora, quando recentemente fui abordado por um destes visitantes, sobre qual o melhor sentido 
para chegar a determinada direcção, tive dificuldade em explicar com precisão por falta de 
referência do respectivo local, qual a melhor direcção a tomar. 
Existem hoje na cidade uma meia dúzia de rotundas, às quais damos o nome conforme o 
edifício que lhe fica mais próximo, o que não é prático e quase sempre sujeito á subjectividade 
de quem dá essa informação. 
Assim e para resolver esta questão, recomendo que a autarquia adquira algumas das obras de 
arte que os artistas desta terra tem guardadas nos seus atlieres, e essas sejam colocadas em 
cada uma dessas rotundas, tomando esta, o nome dessa personalidade/estátua. 
Teríamos por exemplo: 
A rotunda de D. Afonso Henriques, a rotunda Fernando Pessoa, Eça de Queirós, Luís de 
Camões e por aí adiante, facto que depois sim, diríamos: 
A rotunda de D. Afonso Henriques, a rotunda Fernando Pessoa, Eça de Queirós, Luís de 
Camões e por aí adiante, facto que depois sim, diríamos: 
“Para tomar a pretendida direcção, então vire na Rotunda Fernando Pessoa”. 
Se contudo este não for o momento mais propicio para o fazer, pois que fique a ideia, até 
melhor ocasião.” 
 
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Gaspar Nóvoa, antigo deputado Municipal: 
 
“Em virtude do recente falecimento do ex-deputado municipal desta Assembleia, o senhor 
Gaspar Nóvoa, propomos que seja aprovado um voto de pesar por tal doloroso acontecimento, 
e que tal deliberação seja comunicada à distinta família.” 
 
Continuando no uso da palavra fez a intervenção que a seguir se transcreve, 
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“Embora este não seja porventura o calendário da maioria dos aqui presentes, a verdade é 
que começa hoje mais uma sessão legislativa deste Órgão do Poder Autárquico, reconhecido 
como garantia do pluralismo democrático e o terceiro nível do poder político. 
Assim e á semelhança daquilo que acontece na nossa vida profissional, ou em qualquer 
empresa do Mundo, é preciso traçar objectivos, definir estratégias, estabelecer metas, honrar 
compromissos. 
Aproximar este órgão das pessoas, como? 
Descentralizando, com Assembleias nas respectivas freguesias sempre que tal seja possível, 
bem como privilegiando a realização destas sessões em horários compatíveis com as 
previsíveis disponibilidade das pessoas. 
Estas promessas foram sucessivamente repetidas em campanhas eleitorais, e quase sempre 
adiadas. 
Temos ainda, que a nós deputados municipais, é-nos exigido que continuemos inflexíveis na 
defesa dos valores democráticos e na igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos. 
Intransigentes na defesa da legalidade e dos interesses de Esposende. 
Representamos nesta sala os mais de trinta e cinco mil habitantes deste concelho e por essa 
razão, acrescem sobre nós responsabilidades, que vão muito para além da cor, do Partido ou 
do lugar onde nos sentamos, e que temos que honrar. 
Á semelhança daquilo que um dia John Kennedy proferiu no seu discurso de tomada de posse, 
e Paulo Bento parafraseou, acerca da selecção nacional, eu repito aqui também adaptado á 
circunstância: 
“não perguntem ao concelho o que pode fazer por vós, perguntem o que vocês podem fazer 
pelo concelho”. 
Temos nesta Assembleia pessoas empreendedoras, pessoas capazes de influenciarem 
estratégias de empresas, pessoas com grande capacidade para dinamizarem a economia do 
seu concelho, porém, muito pouco tem sido feito, tudo tem ficado muito aquém daquilo que o 
concelho e os munícipes esperam de nós. 
Temos actualmente 1.500 desempregados no concelho, um número demasiado grande, para 
ficarmos quietos, e um número a que a Câmara Municipal também não se tem mostrado 
sensível quanto desejável (em nossa opinião naturalmente). 
A prova é que á custa de um período em que as pessoas estão menos atentas, (refiro-me ao 
período de férias), foram presenteados, sem qualquer aviso, com um aumento de 50% no preço 
dos resíduos sólidos. 
No mesmo período de férias, decidiu o Executivo Camarário aumentar a partir de Janeiro 
próximo, o custo da água para valores que rondam os 31% no primeiro escalão, 63% no 
segundo, e sabe-se lá porquê, descer 2% no terceiro. 
E pergunta-se: 
Mas porque estes tremendos aumentos precisamente neste mês de Agosto? 
Hoje, vamos assistir, contando com a maioria do PSD, á aprovação da taxa do IMI – Imposto 
Municipal sobre imóveis, exactamente com o valor máximo que a lei permite. 
Em conclusão: 
- Tem habitação (dita a custos controlados) mas cujo valor final fica insuportável para os seus 
destinatários. 
- Aumentou a tarifa dos resíduos sólidos 50% 
- Aumentou o preço da água para valores injustificáveis 
- Mantêm o IMI — na taxa máxima que a lei permite 
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E eu pergunto: 
São estas as preocupações sociais no nosso concelho?” 
 
Tomou seguidamente a palavra Berta Viana, em nome do grupo político do CDS e cuja 
intervenção vai ser transcrita: 
 
Voto de Louvor aos canoistas do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemeses - João 
Ribeiro e Teresa Portela. 
 
“Reunida ordinariamente em 27 de Setembro de 2010 no Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio, a Assembleia Municipal de Esposende, delibera prestar público e solidário louvor 
aos canoistas do G.C.D.R. de Gemeses João Ribeiro e Teresa Portela, que demonstraram mais 
uma vez esta época toda a sua categoria, que os coloca entre os melhores canoistas do mundo. 
João Ribeiro em conjunto com o seu colega de embarcação Fernando Pimenta conseguiram o 
melhor resultado de sempre de uma embarcação portuguesa em Campeonatos do Mundo 
Seniores de Regatas em Linha, sagraram-se Vice Campeões do Mundo em K2 500m depois de 
terem conseguido o 7.º lugar na final de K2 1000m. 
Teresa Portela conseguiu o melhor resultado de sempre de um atleta português num 
Campeonato do Mundo numa distância Olímpica, 4.º lugar na final K1 500m, tendo ainda 
alcançado o 6º lugar na final em K1 200m e em K4 500m em conjunto com as suas colegas de 
embarcação Helena Rodrigues, Joana Sousa e Beatriz Gomes, terminando desta forma a 
temporada memorável onde conquistou 9 medalhas em grandes competições internacionais 
(quatro no Campeonato da Europa de Sub-23 e cinco em Taças do Mundo). 
 
Voto de Protesto pela intenção da abertura dos mercados da União Europeia aos produtos 
têxteis oriundos do Paquistão, da China e da Índia. 
 
“Industria têxtil e do vestuário, tem uma importância estratégica fundamental para Portugal, 
representando 11% do total das exportações, 22% do emprego da industria transformadora, 
8% do volume de negócios da industria transformadora e 7% da produção da industria 
transformadora. 
Portugal tem cerca de 7 mil empresas que laboram praticamente em todos os subsectores da 
indústria têxtil e do vestuário, localizando-se maioritariamente no norte do país. 
Desta actividade depende o sustento de inúmeros trabalhadores e respectivos agregados 
familiares, numa realidade de mão de obra intensiva que se posta em causa, implicará 
situações de verdadeira catástrofe social, sem alternativas laborais para potenciais 
desempregados em massa, em regiões já de si deprimidas. 
A indústria têxtil e do vestuário atravessa actualmente particulares dificuldades, tendo em 
conta a situação conjuntural de crise que se vive. 
E Portugal, infelizmente, apresenta uma das maiores taxas de desemprego da União Europeia. 
Não obstante, lamentavelmente, e ao contrário do que seria suposto, as Instituições Europeias 
preparam-se para aprovar uma decisão, que abrirá o mercado da União aos produtos têxteis e 
do vestuário, oriundos do Paquistão, na base daquilo que se designa de direitos “zero”, e 
porventura da cláusula MFN (Most Favoured Nation), o que significará estender a liberdade a 
outros países exportadores têxteis de grande dimensão e potencial, como a Índia e a China. 
Esta decisão será devastadora para a indústria portuguesa e em particular para as empresas 
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da nossa região. 
As empresas portuguesas, a quem são feitas todas as exigências, passarão a ter de concorrer 
com empresas paquistanesas, e eventualmente da China e da Índia, que não tendo particulares 
preocupações com a realidade do trabalho infantil, nem suportando custos relevantes com 
protecção social dos trabalhadores, com a protecção do ambiente, ou com a natureza das 
matérias-primas utilizadas, subvertem as normais regras de mercado, e em manifesta 
concorrência desleal, colocarão os seus produtos na União Europeia, abaixo daquilo que é o 
próprio preço de custo praticado pelas empresas portuguesas. 
Se nada for feito para evitar a referida decisão, muitas empresas nacionais serão certamente 
forçadas a encerrar, e os respectivos trabalhadores engrossarão as listas dos desempregados, 
com aumento do próprio custo social do Estado. 
Tendo em conta estas consequências, o Deputado Europeu do CDS/PP, Dr. Nuno Melo, já 
requereu que o assunto fosse levado a debate no Parlamento Europeu, ao mesmo tempo que 
escreveu ao primeiro Ministro, Eng.º José Sócrates e do Presidente da Comissão Europeia, 
Dr. Durão Barroso, instando-se a que se oponham a esta decisão, no âmbito das suas 
competências. 
Por seu lado, o Grupo Parlamentar do CDS na Assembleia da República, solicitou igualmente 
a audição urgente, do senhor Ministro da Economia, para dar explicações sobre o assunto no 
Parlamento. 
Impõe-se, não obstante, que a discussão aconteça igualmente ao nível do poder local, mais 
ainda nas regiões particularmente afectadas, de que o nosso concelho é exemplo. 
Afinal, trata-se da sobrevivência das nossas empresas e respectivos postos de trabalho. 
Pelo que o Grupo Municipal do CDS/PP propõe a aprovação de um Voto de Protesto: 
- Contra a possibilidade da abertura do mercado da União Europeia, aos produtos têxteis e do 
vestuário, oriundos do Paquistão, da China ou da Índia, que produzidos sem particulares 
preocupações de combate ás realidades de trabalho infantil, nem respeito por exigências de 
protecção social dos trabalhadores, custos com a protecção do ambiente, e fiscalização da 
perigosidade das matérias primas, constituirão uma forma de concorrência desleal, que 
subvertendo as normais regras de mercado, porão em causa a subsistência das empresas 
portuguesas do sector, e dos seus postos de trabalho. 
Mais reclama a pronta intervenção do Primeiro Ministro, Eng.º José Sócrates, e do Presidente 
da Comissão Europeia, Dr, Durão Barroso, para no âmbito das suas competências se oporem 
a tal decisão. 
Desta deliberação deverá ser dado conhecimento ao Presidente da Comissão Europeia, ao 
Primeiro Ministro de Portugal, e Grupos Parlamentares na Assembleia da República.” 
 
Interveio José Felgueiras, do grupo político do PS e cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
“É inegável o facto de nestes últimos anos, termos assistido a uma verdadeira explosão de 
talentos em várias áreas da cultura no nosso concelho. 
Fruto de alterações qualitativas do Sistema de Ensino, é muito reconfortante verificar os 
verdadeiros sucessos que os nossos jovens têm alcançado, quer a nível pessoal, quer colectivo. 
Ninguém pode ficar indiferente as actuações do Coro de Câmara, do Coral de Esposende, às 
recentes representações teatrais, aos concertos de música clássica, à poesia, ao romance, à 
expressão das artes plásticas, ao bailado, ao ressurgir dos grupos folclóricos, ao 
aparecimento de escolas de futebol infantil e juvenil, à dinâmica das escolas de canoagem, à 
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constituição de grupos de caminheiros com objectivos culturais, etc., etc. 
É uma satisfação que me causa verdadeiro espanto, ver uma criança que mal pode arrastar 
uma cadeira para se chegar à mesa de trabalho, dominar um computador com a mesma 
facilidade com que eu comia um rosquilho, que, para quem não sabe, era o “donut” do meu 
tempo de menino. 
É caso para dizer que estamos a assistir a uma verdadeira revolução cultural. 
Não vou entrar aqui na discussão académica se determinada directiva ou prioridade foi ou 
não bem concebida pelas entidades a quem se deve tudo isto; satisfaz-me o salto qualitativo 
dado em tão pouco tempo, que certamente vai trazer benefícios num futuro próximo. 
Eu não sou daqueles que pugna por ser igual aos europeus, aos americanos, e por ai fora… a 
qualquer preço. Eu sou daqueles que, apesar das dificuldades (quem não as tem!), acredita 
que o homem português, não precisa de copiar ninguém, se se cultivar ou se lhe derem os 
meios a que tem direito para se tornar homem de corpo inteiro. Quero por isso acreditar que 
tudo o que se passa ou tem passado é fruto de um grande sentido estratégico, eminentemente 
republicano, cujo objectivo final é o desenvolvimento e aculturamento harmonioso do cidadão, 
numa tentativa de que a um corpo são, corresponda uma verdadeira personalidade sã! 
É a essa personalidade de um novo homem, perspectivada para enfrentar novos desafios, que, 
em minha opinião, tem vindo a formar-se com êxito no nosso concelho, tendo como pioneiros 
aqueles cujo talento se tem manifestado exuberantemente, ao cultivar o campo para o qual 
estão naturalmente mais vocacionados. Eu chamo a isso a verdadeira felicidade pessoal. 
Contestemos ou não as opções tomadas a nível estatal ou local quanto a Educação, na 
verdade, quem compara como eu, as condições existentes há uns anos atrás, para não lembrar 
as da sua já recuada meninice, nota uma diferença abissal…a nível de instalações 
apropriadas ao ensino. 
Pergunto a mim mesmo se precisa o homem de ajuda para se cultivar. 
Naturalmente que precisa. 
Precisa das oportunidades a que tem direito e que deverão ser iguais para todos, sabendo-se 
de antemão que nem todos terão as mesmas capacidades para as desenvolver. 
Uma sociedade culta, é fatalmente uma sociedade de sucesso! Ou como agora se diz: 
tendencialmente feliz, pois nada é perfeito... 
O conceito de educação e cultura que tenho como arquétipo, é universal, regrado na sua 
estrutura, mas não formatado, e livre na sua expressão, tendo em vista a formação integral do 
ser humano. Todos tem direito a ser diferentes, mas todos têm que deveriam ter um código de 
conduta estruturado e alicerçado em princípios universais da solidariedade, da tolerância e da 
igualdade de oportunidades, ou seja “todos iguais, todos diferentes”. 
É nesta linha de raciocínio, e porque sei o quanto a minha terra esperou para ter uma nova 
Escola, que me sinto agradado pelos bons resultados obtidos no sector da educação e da 
cultura, com a construção de estabelecimentos condignos, apetrechados com as mais 
modernas tecnologias, ao nível do melhor que existe. 
Mas a cultura não se limita ás Escolas. 
Museus, Arquivos, Bibliotecas, Associações, etc, são outras quintas onde a colheita pode ser 
sempre abundante. 
Quero referir-me ao Museu Municipal, como centro difusor de cultura e a mais dois excelentes 
pólos municipais, verdadeiros celeiros de cultura à disposição de todos nós: o Arquivo 
Histórico da Câmara Municipal e a Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, todos eles 
servidos por pessoal profissionalmente competente. 
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Por força das circunstâncias, tenho reparado no seu assinalável desenvolvimento e quantidade 
de utentes que diariamente recorrem ao Arquivo Camarário, para consultar processos de 
obras, documentação sobre as mesmas, e para investigação. 
Num esforço de modernização e de actualização, os serviços do Arquivo acabam de ser 
dotados de modernos meios tecnológicos na área da digitalização, que muito contribuem para 
uma maior eficácia da resposta, o que valoriza em muito a sua função. 
Todavia, julgo que não vou dizer nada que os responsáveis não saibam: é notório o défice das 
suas instalações a nível de área de consulta e leitura e no que respeita a condições oferecidas 
ao nível de ruído. 
O ideal, seria a separação física dos dois Arquivos: o que respeita a Obras e o Histórico, 
propriamente dito; cada um com o seu lugar próprio. 
Bem sei que é preciso dinheiro, que nunca abundou e agora muito menos, mas alvitro que se 
submeta um projecto deste jaez, a um qualquer programa europeu, antes que eles acabem… 
É uma sugestão que pode parecer pretensiosa, mas não é mais do que a tradução de alguma 
preocupação, quanto à segurança e conservação, pois, em meu entender, o maior monumento 
cultural do nosso concelho, é o Arquivo Histórico Municipal, que deve ser acarinhado e 
preservado a todo o custo. Estão aqui duas pessoas que sabem disso a fundo e, apartadas as 
minhas divagações filosóficas sobre a Educação e Cultura, estarão, muito provavelmente, de 
acordo comigo. 
Por outro lado, temos a Biblioteca Municipal, local de cultura por excelência, onde tenho 
deparado com muitos utentes que requisitam livros, com leitores de jornais diários, com 
investigadores e com os tais miuditos (eles e elas), não mais altos que uma cadeira, que com 
uma desenvoltura admirável, consultam o que querem, vêm os bonecos da sua predilecção, 
“navegam” por terra mar e ar, fazem do “rato” um pandeiro e satisfeitos, arrumam a cadeira, 
dão meia volta e lá vão embora, fazendo jus à celebre frase, “veni, vidi, vinci”!!! 
A Biblioteca tem um acervo assinalável e tem uma dinâmica muito louvável. Sofreu agora uma 
intervenção nas suas instalações físicas e já tem à disposição dos interessados, os jornais 
locais do fim do século XIX e XX digitalizados. Um passo enorme para quem necessita de 
consultar a História do Concelho nessas épocas. Falta-lhe, porém, concretizar a digitalização 
de uma outra grande fonte, o jornal “O Cavado”, que a realizar-se, como julgo saber, 
enriquecerá extraordinariamente o rico fundo jornalístico já existente, que vem desde a ultima 
década de 1800, até praticamente aos nossos dias. 
Mas a cultura e a Educação, não se esgota aqui: os agentes culturais como as Associações, 
que o nosso concelho é fértil, felizmente, também contribuem com uma boa quota-parte, para o 
que hoje se verifica. 
Sem desprimor para nenhuma delas, e porque sou parte interessada, naturalmente quero fazer 
aqui a minha declaração de interesses, adiantando que nada me move, a não ser a pretender 
que se dê a César o que dele é, e sem prejuízo seja de quem for. 
Por isso gostaria de salientar o excelente trabalho apresentado nestes últimos tempos pelo 
Forum Esposendense, que muito tem prestigiado o nome da nossa terra. 
Desde os encontros nacionais e internacionais da «Santa Maria dos Anjos», aos passeios dos 
dois salva-vidas com crianças e adultos, passando pela Escola de Mergulho e pela 
espectacular exposição sobre os segredos do «Mar de Esposende», apreciada já por mais de 
2.000 pessoas, esta Associação, que não faz mais do que procurar potenciar o nosso rio e o 
mar em favor do desenvolvimento deste terra, precisa de algum apoio para pôr a funcionar o 
seu Centro Marítimo. O espólio deste Centro é de um valor inestimável e perder-se à, em 
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poucos anos se não for tratado e preservado devidamente e a tempo. 
Esposende não pode perder as suas raízes. Tudo isto é cultura e Turismo cultural, afinal, a 
porta do Sésamo que nos falta abrir... Vamos interligar e potenciar tudo isto!!! 
Por isso, Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vereadora da Cultura e Senhor Vereador do 
Turismo, é aos senhores que me dirijo, porque o que disse não é nenhum recado 
encomendado, mas o que me vai na alma e o sentimento de muita, muita gente que partilha 
desta minha opinião. 
O Rio e o Mar estão ali à nossa espera e o Centro Marítimo também! 
Embarquemos, pois, todos juntos, porque o futuro também passa por ali!” 
 
---- Sendo vinte e duas horas e vinte minutos, por proposta do senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, foram os trabalhos interrompidos, tendo sido retomados pelas vinte e duas horas e 
trinta minutos altura em que se verificava a presença de todos os membros que estavam 
presentes antes da interrupção dos trabalhos. ------------------------------------------------------------ 
 
Colocados a votação os assuntos propostos no período de antes da ordem do dia, obtiveram-se 
as seguintes votações: 
 
1 – VOTO DE LOUVOR: 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM 
VOTO DE LOUVOR AOS ATLETAS DO GRUPO CULTURAL, DESPORTIVO E 
RECREATIVO DE GEMESES, TERESA PORTELA E JOÃO RIBEIRO PELOS 
BRILHANTES RESULTADOS DESPORTIVOS ATINGIDOS NAS COMPETIÇÕES EM 
QUE RECENTEMENTE PARTICIPARAM. 
MAIS FOI DELIBERADO DAR A CONHECER O TEOR DA PRESENTE DECISÃO 
ÀQUELES ATLETAS ATRAVÉS DA AGREMIAÇÃO DESPORTIVA ONDE SE 
ENCONTRAM INSCRITOS. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
2 – PROPOSTA PARA APELO À REVOGAÇÃO DA NORMA QUE INTRODUZ 
PORTAGENS NAS SCUT´S: 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA PELA CDU E, NESSA MEDIDA, APELAR AOS GRUPOS 
PARLAMENTARES DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA PARA QUE VIABILIZEM AS 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS TENDENTES À REVOGAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL 
QUE INTRODUZIU PORTAGENS NAS SCUT´S. 
MAIS FOI DELIBERADO DAR CONHECIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO A TODOS 
OS GRUPOS POLÍTICOS COM ASSENTO NAQUELA ASSEMBLEIA. 
Abstiveram-se os deputados municipais do PS, em número de seis, tendo apresentado a 
seguinte declaração de voto: “Abstivemo-nos porque a proposta como está configurada 
constitui como que um cheque em branco para ser usado de modo indiscriminado e com a 
interpretação que cada grupo político muito bem entenda dar.” --------------------------------------- 
 
 



Pág.  
ACTA Nº 04/AM * 2010.09.27 

 

18 

3 – CONDENAÇÃO DOS DESPEDIMENTOS NA FMAC: 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
MOÇÃO APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO DA CDU E, DESSA FORMA, 
CONDENAR O DESPEDIMENTO VERIFICADO NA EMPRESA “FMAC”, 
MANIFESTANDO ASSIM TOTAL SOLIDARIEDADE COM OS TRABALHADORES 
AGORA DESEMPREGADOS. 
O Grupo Político do PSD apresentou a seguinte declaração de voto: “Pese embora o texto da 
proposta apresente um cunho demasiado político e que se identifica nitidamente com a força 
política proponente. Estando certos que esta linguagem, demasiadamente hermética, nunca 
favorece o diálogo e muito menos se torna capaz de transmitir os verdadeiros sentimentos de 
solidariedade para com os desempregados – antes pelo contrário procura radicalizar os 
propósitos, não poderíamos deixar de estar ao lado destes e de outros trabalhadores que devido 
à política desastrosa e ruinosa dos Governos do Partido Socialista, nos últimos anos, têm 
sentido na pele as agruras do dramático desemprego.” 
O Grupo Político do PS apresentou a seguinte declaração de voto: “Apesar de desconhecer-
mos os contornos reais sobre a legalidade, ou não, do despedimento, o grupo político do 
Partido Socialista não pode deixar de demonstrar a sua total solidariedade para com os 
trabalhadores daquela empresa agora colocados no desemprego.”. ----------------------------------- 
 
 
4 – RECOMENDAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO TOPONÍMICA NAS ROTUNDAS DE 
ESPOSENDE: 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A 
RECOMENDAÇÃO APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO 
SOCIALISTA E, ASSIM, RECOMENDAR À CÂMARA MUNICIPAL QUE 
PROVIDENCIE A ATRIBUIÇÃO DE DENOMINAÇÃO TOPONÍMICA NAS ROTUNDAS 
DE ESPOSENDE, PODENDO, INCLUSIVE, ADQUIRIR OBRAS DE ARTE DE 
ARTISTAS DE ESPOSENDE PARA ALI SEREM COLOCADAS E TOMANDO ESSA 
ROTUNDA O NOME DA PERSONALIDADE REPRESENTADA NA OBRA DE ARTE EM 
CAUSA. 
Absteve-se o grupo político da CDU, tendo apresentado a seguinte declaração: “A CDU 
abstém-se na votação da presente proposta uma vez que a valorização e divulgação dos artistas 
autóctones pode e deve ser feita com uma política verdadeiramente voltada e vocacionada para 
as artes. Da forma como foi apresentada, esta proposta pode mesmo vir a configurar uma 
ofensa para determinados artistas uma vez que não haveria rotundas suficientes para que cada 
um ali tivesse uma sua obra de arte.”. --------------------------------------------------------------------- 
 
 
5 – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE GASPAR NÓVOA, ANTIDO 
DEPUTADO MUNICIPAL: 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR UM 
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO ANTIGO DEPUTADO MUNICIPAL 
GASPAR NÓVOA, BEM COMO DAR CONHECIMENTO DESTE SENTIDO DE VOTO À 
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FAMÍLIA DO FALECIDO. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6 – VOTO DE PROTESTO PELA INTENÇÃO DE ABERTURA DOS MERCADOS DA 
UNIÃO EUROPEIA AOS PRODUTOS TEXTEIS ORIUNDOS DO PAQUISTÃO, DA 
CHINA E DA ÍNDIA: 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR UM VOTO DE 
PROTESTO PELA INTENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM ABRIR OS SEUS 
MERCADOS À LIVRE ENTRADA DE PRODUTOSA TEXTEIS ORIUNDOS DO 
PAQUISTÃO, CHINA E ÍNDIA. 
Votou contra o grupo político da CDU, tendo apresentado a seguinte declaração de voto: “O 
sentido de voto da CDU, não se deve ao facto de não estar de acordo com a necessidade de ter 
em atenção os problemas que advirão da medida que se pretende implementar com a abertura 
aos produtos provenientes daqueles mercados, mas sim com o facto de ter sido o partido que 
agora apresenta a proposta sujeita a votação que não foi sensível ao ter chumbado as propostas 
então apresentadas pelo PCP para não abertura aos produtos provenientes da Índia e pelo facto 
de ter sido um ministro também do CDS, Bagão Félix, quem fez aprovar o Código do Trabalho 
actualmente em vigor e que é uma verdadeira afronta aos direitos dos trabalhadores.” ----------- 
 
 
02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ______ 
 
Foi presente a informação escrita do Presidente da Câmara, a qual foi devidamente apresentada 
pelo mesmo, tendo ainda dito que aquela que foi apresentada em suporte de papel contém uma 
incorrecção dado que não foi uma instituição que foi homenageada, como ali consta, mas sim 
duas. 
Continuando referiu que já em 14 de Julho de 2009 foi publicado um despacho do Ministro do 
Ambiente através do qual foi criado um grupo de trabalho para estudar e propor medidas 
tendentes á resolução da barra do Cavado. Que esse grupo nunca se reuniu, nem sequer tendo 
sido pedido às entidades que estariam representadas no grupo que indicassem os seus 
representantes. Que esse grupo seria liderado pelo Prof. Veloso Gomes, o qual desde o início 
referiu que não trabalharia nunca em período de campanha eleitoral. Disse também que em 
Julho de 2010, foi publicado novo despacho a nomear novo grupo de trabalho, novamente 
coordenado pelo Prof. Veloso Gomes, grupo onde a Câmara Municipal está representada. 
Disse que é de realçar com agrado que na missão do grupo se denota a intenção da 
sustentabilidade da restinga e que, pese embora tenha havido alguns problemas dado que o 
coordenador do grupo fazia questão que fosse contratado para assessorar o grupo o Dr. Pedro 
Bettencourt e como havia dificuldades na sua contratação, com o empenho da Câmara 
Municipal de Esposende e da Polis Litoral esse problema já foi ultrapassado. Referiu que a 
primeira reunião do grupo decorreu em 9 do corrente mês, na Câmara Municipal e foram ali 
tomadas várias decisões, tais como, convidar a Marinha a estar representada no grupo de 
trabalho; as reuniões serão sempre em Esposende; cada entidade assumirá os encargos com as 
deslocações dos seus representantes e a Câmara Municipal assumirá os encargos 
administrativos com a logística do grupo; envolver outros representantes das entidades e 
manter sempre os dirigentes máximos das entidades representadas a par da situação a cada 
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momento; chamar e ouvir as Juntas de Freguesia cujo território administrativo é abrangido pela 
barra e restinga, bem como chamar ao grupo um representante dos pescadores e, finalmente, 
que a próxima reunião ocorrerá no próximo dia 3 de Outubro. 
Ainda a este propósito, salientou a postura que tem vindo a ser assumida pelo IPTM, a qual 
tem sido extremamente importante para que haja um efectivo avanço nos trabalhos, bem como 
salientou com agrado que há uma manifesta intenção de assegurar a navegabilidade da barra 
mas sem nunca descurar a sustentabilidade da restinga, tendo realçado que é posição assumida 
pelo Dr. Pedro Bettencourt que a construção de molhes não tem influências negativas na 
restinga. 
Continuando no uso da palavra disse que a discussão que aqui foi trazida sobre o preço da água 
é uma discussão que está a ocorrer fora de tempo, uma vez que o regulamento ainda está em 
projecto, em período de discussão pública e só depois virá a esta câmara para discussão e 
votação. 
Disse ainda que não há nenhuma intenção de privatização dos serviços de água ao contrário do 
que lhe foi transmitido pelo presidente da ERSAR donde resulta que o primeiro grande sistema 
a avançar em modelo privado será no Alentejo. 
Referiu ainda que as preocupações do deputado Manuel Enes sobre questões sociais são 
estranhas porque vindas de um deputado municipal eleito e militante do partido que mais 
injustiça social trouxe ao país. 
Disse também que as tarifas de resíduos sólidos foram aprovadas pela Assembleia Municipal 
em Fevereiro e nessa altura não houve nenhuma intervenção do partido socialista que levasse a 
contrariar a decisão de aprovar esse mesmo regulamento, sendo pois de estranhar a posição que 
agora vem a ser assumida pelos deputados municipais eleitos por esse partido. Disse que 
aquele regulamento entrou em vigor em Maio e as cobranças de acordo com o novo tarifário só 
foram apresentadas em Julho uma vez que em Junho não há leituras, operando-se a cobrança 
por estimativa, razão pela qual se optou por não apresentar a facturação de acordo com o novo 
tarifário, não podendo de nenhum modo afirmar-se que houve má fé ao fazer coincidir o 
primeiro mês de cobrança com o período de férias, até porque, tal como referiu, nesses meses 
de férias será certamente aqueles em que as pessoas mais se predispõem a olhar para as 
facturas. 
Referindo-se à recomendação que foi aprovada sobre a atribuição toponímica das rotundas 
disse que só espera que, se vier a ser seguida a sugestão do partido socialista não venha este ou 
outro partido atacar a Câmara Municipal por ter escolhido este e não aquele artista. 
Referiu que pretendia que o líder da bancada parlamentar do partido socialista esclarecesse o 
que verdadeiramente pensa sobre a requalificação do Largo Fonseca Lima, uma vez que na 
crónica que faz na Esposende Rádio não parou de atacar a Câmara Municipal pelo 
investimento que está a fazer naquela requalificação. 
 
Tomou a palavra Manuel Enes, tendo dito que apenas perguntou porquê o início da cobrança 
em Agosto, não tendo feito qualquer insinuação sobre a boa ou má fé, cuja interpretação nesse 
sentido é, como referiu, da exclusiva responsabilidade do senhor Presidente da Câmara. 
Continuando no uso da palavra disse que não é deputado da nação mas sim deputado municipal 
e, por essa razão, tendo sido eleito para representar os esposendenses nesta câmara não tem 
nada a ver com as posições e medidas que são adoptadas pelo partido que governa o país, 
mesmo sendo o seu. 
Disse ainda que, quanto às suas intervenções na rádio deverá verificar-se que se trata de uma 
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crónica de opinião e que ali disse que há necessidade de responsabilizar as pessoas que tomam 
más decisões, assim, deveria responsabilizar-se a pessoa que em tempos, e contra a vontade de 
todos, fez o primeiro arranjo daquele largo. Disse que concordo com o que agora se está a 
fazer, mas não pode deixar de criticar o desperdício de fundos públicos que decorreram da 
primeira decisão e do primeiro arranjo que foram então efectuados. 
Mais disse que só pode lamentar o aumento das tarifas nestas proporções e no momento em 
que são efectuadas, aumentos estes que não são justificados nem convenientes. 
 
Interveio seguidamente Manuel Carvoeiro, que em representação da CDU colocou um 
conjunto de questões ao senhor Presidente da Câmara Municipal, concretamente: Qual o ponto 
de situação da “Casa das Marinhas”, se já está na posse da Câmara Municipal e se estão 
previstas iniciativas a realizar na casa e se sim quando e quais? Se a Câmara Municipal faz 
ideia dos custos com transporte escolar dos alunos do ensino secundário que residem a menos 
de dois quilómetros do estabelecimento de ensino e, se faz, quais as razões para ter decidido 
que só comparticiparia aqueles que residissem a mais do que essa distância? Como justifica a 
alteração operada na postura de trânsito de Fão se esta alteração nunca chegou a ser presente à 
Assembleia Municipal. Não acha que a alteração operada é ilegal e prejudicial? A quem 
pertencem os sanitários da praia de Ofir? Há alguns contactos e resoluções concretas entre a 
Câmara Municipal e o IPTM relativamente à marina de Esposende? Para quando uma 
homenagem póstuma ao Dr. Luis Sá? Para quando prevê a Câmara Municipal proceder ao 
arranjo do cruzamento em Vila Chã, conhecido pelo cruzamento da XPZ? 
 
Interveio seguidamente Ana Morgado que, em nome do PS perguntou qual o ponto de situação 
da revisão do PDM, bem como perguntou se o que consta da informação escrita do senhor 
Presidente sobre apoio às empresas constitui tudo o que a Câmara Municipal pretende fazer 
nesta matéria ou se existe algum plano de apoio ao tecido empresarial do concelho. Perguntou 
ainda o que se passa com a equipa de natação da Esposende 2000. 
 
Tomou a palavra Orlando Rua tendo dito que acha estranho que o senhor Presidente da Câmara 
considere pequenos ajustamentos de tarifário quando existem variações da ordem dos 33 e 
62%. Nessa medida disse ainda que gostava de saber quais as razões imperativas levaram a que 
se procedesse a esta alteração de preços uma vez que, pelo que é dado a conhecer no Relatório 
do Auditor Externo a execução da receita está acima do esperado.  
Questionou sobre que receitas de capital são aquelas ali indicadas no relatório. 
Ainda no uso da palavra disse que não devem ser feitas circulações entre a política municipal e 
a nível nacional. 
Mais referiu que concorda com a obra que está a ser feita no Largo Fonseca Lima só sendo de 
lamentar, para não dizer outra coisa, que se tenha gasto tanto dinheiro no arranjo inicial que, 
como todos sabem, não tinha apoio nenhum para ser levado a efeito. 
 
Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo dito que os deputados 
devem respeitar a ordem do dia e que não devem andar à procura de palcos. Disse que as 
questões devem ser colocadas em referência ao ponto em discussão nesse momento que, no 
caso em concreto, é a informação escrita do senhor Presidente da Câmara e que o período de 
antes da ordem do dia é o momento privilegiado para serem colocadas questões que não se 
contenham em nenhum ponto da ordem de trabalhos. 
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Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal o qual disse que lamenta o facto 
de o deputado Manuel Enes não ter vestido o fato de esposendense quando votou contra o voto 
de protesto contra o encerramento do Centro de Saúde de Belinho. 
Disse ainda que quanto à “Casa das Marinhas” houve necessidade de se proceder a um 
pequeno acerto na redacção do protocolo uma vez que o notário que vai lavrar a escritura 
pública de compra e venda pretende que seja reflectido no protocolo todos os encargos que a 
Câmara vai ter com as bolsas de estudo ao longo do tempo de vida útil do mesmo protocolo. 
Referindo-se às alterações de trânsito que ocorreram em Fão disse que foram medidas 
excepcionais tomadas no período balnear, razão pela qual se encontram de acordo com as 
disposições normativas existentes na postura, tendo ainda dito que as alterações operadas 
foram acertadas com a Junta de Freguesia de Fão. 
Relativamente aos balneários da praia do Ofir disse que não existem registos que provem o 
direito de propriedade a favor do Município, sendo certo que a responsabilidade pela sua 
gestão e conservação é do concessionário de acordo com o respectivo contrato de concessão. 
Quanto aos contactos com o IPTM tem de facto havido diversos estando inclusive agendada 
uma reunião para esta quarta-feira para acertar pormenores de um protocolo a celebrar entre as 
partes. 
Disse que a Câmara Municipal não tem prevista qualquer homenagem ao Dr. Luis Sá e que 
está a efectuar estudo para aferir as melhores soluções para o cruzamento conhecido como da 
XPZ. 
Continuando disse que na última sessão o senhor Vice-Presidente fez um ponto de situação 
exaustivo do estado de evolução da revisão do PDM. 
Disse ainda que as questões relativas à empresa municipal Esposende 2000 devem ser 
colocadas ao Conselho de Administração da mesma. 
Quanto ao apoio às empresas a que se reporta a informação escrita tem somente a ver com o 
apoio que a Câmara Municipal está a prestar no âmbito da certificação e a EAmb no âmbito da 
gestão de resíduos. 
Reportando-se à intervenção de Orlando Rua disse que existe uma grande confusão entre o que 
são receitas de água, de saneamento e de resíduos sólidos, tendo ainda dito que, no que 
concerne às receitas de capital essa matéria já foi explicada na última sessão e dito 
expressamente que se devia a razões relacionadas com a CIM Cavado. ----------------------------- 

 
 
03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ___________________________________________ 
 
03.01 – ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2010 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------------- 
 
Foi presente a acta da sessão deste órgão, realizada no passado dia vinte e nove de Junho e cuja 
cópia foi distribuída por todos os seus elementos: ------------------------------------------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA 
DA ÚLTIMA SESSÃO. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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03.02 – CORRESPONDÊNCIA DIVERSA – PARA CONHECIMENTO. -------------------- 
 
Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida, tendo neste 
momento referido que, se encontra também anexo e foi devidamente distribuído o Relatório do 
Auditor Externo relativo à situação financeira da Câmara Municipal no primeiro semestre de 
2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------- 
 
 
03.03 – PROPOSTA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NA FEIRA 
FRANCA DE ESPOSENDE AOS FEIRANTES E MERCANTES. ----------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 29 de Julho de 2010, solicita à Assembleia Municipal que autorize a isenção do 
pagamento de taxas na realização na Feira Franca de Esposende aos Feirantes e Mercantes. 
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 PAGAMENTO DAS TAXAS NA 
REALIZAÇÃO DA FEIRA FRANCA DE ESPOSENDE AOS FEIRANTES E 
MERCANTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.04 – POLO EMPRESARIAL MUNICIPAL - RECONHECIMENTO DE INTERESSE 
LOCAL - PROPOSTA.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com sua deliberação 
tomada em 05 de Agosto de 2010 solicita à Assembleia Municipal que reconheça o Interesse 
Local do equipamento, nos termos e para os efeitos a que se refere a alínea d) do n.º 1 do 
Artigo 30.º do PDM. 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. ----------------------------------------- 
 
Durante o período de discussão do presente assunto, Ana Morgado perguntou se o único 
critério para que este pedido seja feito é porque a Câmara Municipal já tinha adquirido aquele 
terreno ou se o comprou especificamente para este fim. Questionou ainda sobre o que se vai 
passar com o pólo industrial de Forjães. 
 
Também interveio Manuel Carvoeiro tendo questionado quais são em concreto as empresas 
que vão ser deslocalizadas. 
 
Tomou a palavra José Felgueiras tendo perguntado se as empresas que vão ser deslocalizadas 
vão ter algum apoio por parte da Câmara Municipal para esse efeito. 
 



Pág.  
ACTA Nº 04/AM * 2010.09.27 

 

24 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que o pedido que agora aqui é 
apresentado não tem a ver com a localização em si mesma mas sim que seja declarado o 
interesse local do equipamento. Disse ainda que existem parques de iniciativa privada os quais 
nada têm a ver com esta proposta pois o que a Câmara Municipal pretende é permitir que 
determinadas empresas que neste momento se encontram no interior dos aglomerados urbanos, 
sem um mínimo de condições de laboração, para ali se desloquem oferecendo-se para tanto 
preços acessíveis para a aquisição dos terrenos, embora ainda não esteja totalmente definido 
qual vai ser o modelo a adoptar, que poderá inclusive passar pelo arrendamento. 
Continuando no uso da palavra disse que este terreno já é propriedade do Município há 
bastante tempo e, dadas as suas dimensões e a conjuntura económico financeira que não 
permite adquirir um outro, conjuga-se a necessidade de que o equipamento ali se implante. 
Por último disse que as empresas não terão qualquer imposição para se deslocalizarem, 
contudo seria imprudente não aproveitarem esta oportunidade que lhes vai ser dada. 
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, DECLARAR O 
INTERESSE LOCAL DO EQUIPAMENTO. 
Abstiveram cinco deputados municipais do grupo político do PS e um do grupo político da 
CDU. 
O PS apresentou a seguinte declaração de voto: “Abstivemo-nos porque o projecto que nos foi 
apresentado é muito vago e não tem explicações nem fundamentação suficiente para justificar a 
sua localização naquele local, sendo certo que a opção e solução agora encontra não é mais do 
que emendar erros anteriores na gestão do património municipal.”. 
A CDU apresentou a seguinte declaração de voto: “A CDU abstém-se porque esta proposta 
colide com a verdadeira vocação da freguesia de Curvos, sendo um erro apostar na localização 
de indústrias naquela freguesia.”. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fão apresentou a seguinte declaração de voto: 
“Votei a favor porque concordo com a filosofia do projecto, não só porque vem dar condições 
para que empresas com menos recurso se venham a localizar em locais mais adequados à sua 
função, mas também porque se pretende libertar os espaços que estas ocupam no interior da 
cidade para espaços de lazer.”. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.05 – IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - PROPOSTA.-------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com sua deliberação 
tomada em 12 de Agosto de 2010 solicita à Assembleia Municipal que fixe a taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis para o ano de 2010, relativa aos Prédios Urbanos em 0,7%, Prédios 
Urbanos avaliados nos termos do CIMI em 0,4%. 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 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA VOTOS CONTRA DO PS 
(6), DO CDS (3) E DA CDU (1), APROVAR A PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, 
FIXAR A TAXA DE IMI PARA O ANO DE 2010 EM 0,7% PARA OS PRÉDIOS 
URBANOS E 04% PARA OS PRÉDIOS URBANOS AVALIADOS NOS TERMOS DO 
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CIMI. 
A CDU apresentou a seguinte declaração de voto: “Votamos contra porque esta proposta 
demonstra a total insensibilidade da maioria do PSD perante as dificuldades da população do 
concelho, fixando o valor máximo para as taxas de IMI.”. 
O PS apresentou a seguinte declaração de voto: “O grupo político municipal do Partido 
Socialista vota contra esta proposta em coerência com aquilo que vem propondo nos anos 
anteriores, o que actualmente se justifica ainda mais pelas dificuldades económico-financeiras 
que a maioria dos munícipes estão a atravessar, bem como pelo grande número de 
desempregados no concelho.”. 
O CDS apresentou a seguinte declaração de voto: “O Grupo Municipal do CDS vota contra a 
manutenção da taxa de IMI que vem sendo praticada, que constitui o ponto 03.05 da ordem de 
trabalhos da reunião ordinária de 27 de Setembro de 2010, por entender que, apesar de legal a 
aplicação da referida taxa, implica um sacrifício incomportável para o orçamento das famílias, 
em face à conjuntura sócio económica concelhia.”. ----------------------------------------------------- 
 
 
03.06 - ASSUNTOS DIVERSOS DE CARÁCTER GERAL: _________________________ 

 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo dito que se devem ter momentos 
de reflexão e de bom senso. Disse que em seu entender a crise que atravessamos não é só 
financeira mas também uma crise de valores, crise esta que muitas vezes decorre do laxismo 
com que se encaram as situações de maior e mesmo de menor dificuldade, sendo necessário 
passar a olhar estrategicamente para a frente. 
Continuando disse que devemos ter sempre presente aqueles que vivem anonimamente e se 
sujeitam às decisões que a classe política toma e que lhes são impostas. Devendo também essa 
classe social que vive anónima ser mais participativa de forma a que deixemos de ver 
discussões que nada trazem de novo, até porque, como já antes referiu, muitas das intervenções 
políticas que se têm vindo a fazer não reflectem qualquer mais valia para a sociedade mas tão 
somente a procura de palco e de aparecer daqueles que as proferem. 
Disse que todos temos de passar a ser mais exigentes, mesmo que seja com o partido com o 
qual nos identificamos ou pelo qual fomos eleitos, devendo sempre evitar a forma clubística de 
tomar decisões ou de as criticar. Terminou dizendo que todos nós devemos pensar não no que o 
país pode fazer por nós mas no que podemos nós e cada um fazer pelo país.  
 
Tomou a palavra Berta Viana tendo dito que viu com agrado a execução dos aprestos dos 
pescadores de Apúlia, tendo feito um apelo para que se vejam as actas da Assembleia 
Municipal pois foi em tempos dito que a Câmara Municipal não pode ser a Santa Casa da 
Misericórdia mas afinal, e ainda bem, sempre foi.  
Disse ainda que as famílias estão com uma taxa de esforço elevada e já não conseguem 
suportar mais encargos, sendo para grande parte delas incomportável por exemplo os encargos 
com os passes escolares, razão pela qual pretende saber o que pensa a Câmara Municipal fazer 
quanto a esta matéria em concreto. 
 
Seguidamente interveio Manuel carvoeiro, em nome da CDU, perguntando se acham aceitável 
que num tempo de crise haja mais ricos, milionários e multimilionários. Se é aceitável que haja 
empresas com lucros cada vez mais gordos e pobres cada vez mais pobres. Se é aceitável que 
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vivam cerca de 20 000 portugueses que não têm qualquer tipo de rendimento e que se 
imponham sempre receitas provenientes sempre do contributo dos mesmos, incluindo aqueles 
que se pretendem obter nas SCUT`s.  
Disse que tem todo o respeito pelo Presidente da Câmara Municipal mas que o argumento que 
este utilizou para defender o aumento das taxas de água é muito fraco, bastando ir ao site da 
entidade reguladora para ver que os municípios que praticam preços mais baixos nos serviços 
essenciais – água e saneamento – são os que são governados pela CDU e os município da CDU 
nunca cederão à privatização da água. 
 
Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal referindo que os critérios que 
foram fixados pela Câmara Municipal para os transportes escolares é bem claro e vai-se muito 
além do mínimo que é fixado pela lei, uma vez que esta fixa como distância a partir da qual 
pode haver comparticipação os quatro quilómetros e a Câmara fixou em dois uma vez que 
entende que esta lei, de 1984, já não faz sentido na actualidade porque estamos perante 
realidades totalmente diferentes das daquela época. Assim, dado que a Câmara entendeu que 
era injusta essa norma reduziu a distância a partir da qual é aferido se o custo com os passes 
escolares deve, ou não, ser comparticipado. Disse ainda que com estas medidas já no ano 
passado a Câmara Municipal teve um acréscimo de encargos de cerca de seiscentos mil euros 
sem qualquer comparticipação da Administração Central. Disse ainda que o Governo agora 
deixou inclusive de efectuar transferências para os transportes porque teve a ideia iluminada de 
que essas comparticipações já se encerram nas transferências que se fazem do FGM. 
Referiu que a Câmara Municipal, sempre que é confrontada com situações de grande carência 
apoia. 
Quanto às tarifas de água disse que nesta sessão não deu, nem vai dar, qualquer justificação 
para a actualização dos seus valores porque, como já referiu, o regulamento está em discussão 
pública e será aqui discutido quando for o momento próprio, tendo ainda dito que só se referiu 
aos municípios do Alentejo porque o presidente da ERSAR lhe disse que seria ali que iria 
avançar o primeiro grande sistema. 
 
Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fão tendo dito que o problema que aqui 
foi trazido quanto aos passes escolares se deve ao facto de os alunos residentes em Fão, ou 
grande parte deles, terem sido logo “arrumados” porque se entendeu como residindo a menos 
de dois quilómetros, quando de facto residem a mais. 
 
Interveio a senhora Vereadora, Dra. Jaqueline Areias tendo dito que esse problema já está 
resolvido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
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 inscrito o 
senhor Pedro Meira, que colocou as seguintes questões: A cargo de quem e com quem é 
assegurada a alimentação do primeiro ciclo da Escola de Curvos? Porque não foram ainda 
retiradas as redes que se encontram no bairro do fundo de fomento à habitação em Esposende? 
Quando se pensa arranjar o piso do parque infantil que ali se encontra? 
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Tomou a palavra a senhora Vereadora Dra. Jaqueline Areias tendo dito que quanto às refeições 
escolares houve uma reunião com todos os intervenientes no processo logo em 13 de Agosto e 
que, neste momento, as refeições escolares na escola de Curvos é efectuado pelo Centro Social 
local com quem foi celebrado um protocolo para o efeito. --------------------------------------------- 
 
 
---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 DOS PRESENTES. --------------------------------------------------- 
 
 
---Sendo zero horas e vinte minutos, pelo Presidente da Mesa foi declarada encerrada a 
presente sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
O Presidente da Assembleia, 

 
 

___________________________ 
 
 

O Primeiro Secretário, 
 
 

___________________________ 
 
 

O Segundo Secretário, 
 
 

___________________________ 
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