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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

SETE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E DOZE. ----------------------------------------------------  

 

 ----------- Aos sete dias do mês de setembro, do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, realizou-se a Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - INÍCIO DOS TRABALHOS --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - EXPEDIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO -------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  4.1- Apreciação e discussão da Proposta/Sugestão do membro da Assembleia 

Municipal Carlos Viegas Martins dos Santos, sobre a Reorganização Administrativa 

Territorial Autárquica; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.2- Apreciação e discussão dos pareceres das Assembleias de Freguesia, 

sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica; ----------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA e MARIA INÊS MARTINS PATO. ------------  

 ----------- Para além do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, estiveram 

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, todos os Vereadores do 

Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão. --------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, dando em seguida 

o uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a fim de que este 

verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a chamada, verificaram-se as ausências dos Membros da 

Assembleia Municipal MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA E 

MANUEL DOMINGUES DA SILVA REIS. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou, os Membros Acílio Gala e Manuel Reis solicitaram por escrito, a 

justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido 

consideradas justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das respetivas 

Listas, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos da 

presente Sessão da Assembleia Municipal, RICARDO MANUEL DE JESUS CANIÇAIS e LUÍS 

FILIPE CARVALHO, que substituem, respetivamente, os Membros antes indicados. --------------  

 ----------- Referiu ter havido um lapso na documentação remetida inicialmente, onde faltava 

uma página do parecer da Freguesia de Oliveira do Bairro e da Freguesia de Oiã onde faltava 

a página da Proposta propriamente dita, sendo que, neste último caso, por lapso dos serviços 

da Junta de Freguesia foi inicialmente remetida a fotocópia de uma ata que não era aquela que 

devia ter sido e daí que esteja a ser entregue, agora, a versão correta e adequada. ----------------  

 ----------- Em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, informou, ter a Mesa da Assembleia Municipal recebido uma Moção relativa à 

Reforma da Administração Local remetida pelo Presidente da Assembleia Municipal de 

Estarreja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer, ter recebido um ofício do Vice-Presidente da Câmara relativa a 

uma iniciativa que irá ser levada a cabo na Autarquia tendo solicitado ao 1.º Secretário que 

procedesse à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA – 

procedeu à leitura do ofício remetido pelo Vice-Presidente da Câmara: --------------------------------  

 ----------- “… Programa Municipal de Acessibilidade e Mobilidade para Todos de Oliveira do 

Bairro Ação de Informação/Sensibilização -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito do programa supra referido, vimos pelo presente convidar V. Exa. a 

participar na ação de informação/sensibilização "Acessibilidade e Mobilidade para Todos", a 

realizar no próximo dia 19 de setembro de 2012. --------------------------------------------------------------  

 ----------- A promoção da acessibilidade é atualmente um desafio no planeamento e desenho do 

território, pelo que esta ação pretende: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aprofundar a sensibilidade para esta temática; ----------------------------------------------------  

 ----------- Esclarecer os principais intervenientes que trabalham e desenvolvem os territórios; ---  

 ----------- Abordar o tema na sua componente experiencial. -------------------------------------------------  

 ----------- Para o efeito segue em anexo o programa e a ficha de inscrição, a qual deverá ser 

entregue nos serviços de planeamento e ordenamento do território deste município, ou efetuar 

inscrição através do contacto 234 732 149, até ao próximo dia 17 de setembro de 2012. ---------  

 ----------- A vossa participação, é um contributo fundamental para que, em conjunto, possamos 

melhorar a acessibilidade e mobilidade para todos no nosso concelho. ---------------------------------  

 ----------- Para qualquer esclarecimento estamos ao dispor …” --------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – disse ter recebido por parte do Presidente da Câmara, o resultado do Estudo de 

Opinião que o Executivo decidiu efetuar a propósito da Reforma Territorial Autárquica, tendo 

solicitado à 2.ª Secretária que procedesse à leitura do resultado global final daquele mesmo 

Estudo de Opinião, o qual se dá aqui por transcrito para todos os efeitos. -----------------------------  
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 ----------- Em seguida solicitou à 2.ª Secretária que procedesse à leitura do ofício remetido pela 

Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território (UTRAT). ----------------------- 

 ----------- 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO – 

procedeu à leitura do ofício remetido pela Unidade Técnica para a Reorganização 

Administrativa do Território (UTRAT): -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Na sequência da publicação da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que aprova o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, for criada a Unidade 

Técnica para a Reorganização Administrativa do Territorial (UTRAT), que funciona junto da 

Assembleia da República. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- À UTRAT compete, entre outras funções, elaborar parecer sobre a conformidade ou 

desconformidade das pronúncias das Assembleias Municipais, assim como apresentar à 

Assembleia da República propostas concretas de reorganização administrativa do território das 

freguesias em caso de ausência de pronúncia por parte das referidas Assembleias Municipais. 

Como se compreende, caso se registe ausência de pronúncia, a UTRAT terá de aplicar 

estritamente o disposto nos parâmetros de agregação presentes no artigo 6.º da lei acima 

referida.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, tendo em conta a margem de flexibilidade da pronúncia da Assembleia 

Municipal, admitida pelo artigo 7.º da lei, podendo ter impacto significativo no número de 

freguesias, é de todo o interesse desse órgão enviar a sua pronúncia, para que possa e deva 

ser considerada pela UTRAT, no quadro as funções que lhe estão designadas. ---------------------  

 ----------- Assim, chamamos a atenção de V. Exa. para não apenas a necessidade, mas 

sobretudo para o interesse de as Assembleias Municipais exercerem o seu direito de pronúncia 

no que se refere à reorganização administrativa dos respetivos territórios. ----------------------------  

 ----------- Informamos que o prazo de pronúncia termina no dia 15 de Outubro …” -------------------  
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 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 3 – 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

solicitado à 2.ª Secretária que tecesse algumas considerações relativamente ao presente ponto 

da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO – teceu a seguinte intervenção: -----------  

 ----------- “… A mesa entendeu que sempre que esteja presente público nas Assembleias 

Municipais, dever-se-á prestar o seguinte esclarecimento: -------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos regimentais, o período de intervenção aberto ao público, será antecedido 

de prévia inscrição dos interessados, nele podendo intervir qualquer cidadão residente, natural 

ou com interesses na área geográfica do Município e com idade superior a 18 anos, podendo 

fazê-lo quer a título individual, quer em representação de organizações coletivas com sede na 

referida área geográfica, quando credenciado para o efeito. Cada interveniente não poderá 

exceder o tempo de 5 minutos no uso da palavra. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda nos termos regimentais, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 

sempre dirigidos à mesa da assembleia e nunca diretamente a qualquer membro da 

Assembleia Municipal e não poderão dizer respeito às matérias da Ordem do Dia. -----------------  

 ----------- A mesa da Assembleia, se tiver possibilidade para tal, esclarecerá o interessado 

imediatamente ou posteriormente por ofício. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa-se ainda que todas as últimas quintas-feiras do mês pelas 14.30, é realizada 

reunião de câmara aberta ao público, onde os interessados poderão intervir no momento 

oportuno …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS questionou o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

efetivamente veio a suceder. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Interveniente do Público, PATRÍCIA LEMOS, residente na Freguesia do Troviscal 

– recordou ter já usado da palavra na última Sessão da Assembleia Municipal de 4 de Junho a 

respeito da situação da Rua da Lavoura.-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento de uma notícia publicada no Jornal da Bairrada, onde era referido o 

investimento no alcatroamento de várias ruas do Concelho por parte da Autarquia, onde a 

beneficiação da Rua da Lavoura se encontrava excluída, foi endereçada uma carta no ano 

passado, contendo um abaixo-assinado dos moradores daquela rua e com fotografias anexas, 

solicitando esclarecimentos sobre a razão pela qual aquela rua não iria ser beneficiada, sendo 

que, na resposta foram informados que não iria haver beneficiação enquanto não fosse 

implementada a rede de águas pluviais. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que em Maio do corrente ano foi endereçada nova carta, questionando se 

já tinha sido aberto concurso para a rede de águas pluviais, contudo, até à presente data ainda 

não foi obtida qualquer resposta. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que a Rua da Lavoura possui diversas moradias bastante recentes, 

contudo, encontra-se completamente esburacada, tendo sido informada pelo Presidente da 

Câmara, na sessão de 4 de junho último, que não poderia solucionar a questão do 

alcatroamento definitivo sem serem colocadas as águas pluviais, mas que iria fazer um esforço 

para que, num curto espaço de tempo, tentar solucionar o problema do pó e da lama. 

Passados três meses ainda nada foi feito. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Interveniente do Público, LUÍS FERREIRA, residente na Freguesia do Troviscal – 

no seguimento do mesmo tema avançado pelo interveniente anterior, questionou quais os 

critérios para serem efetuados alcatroamentos e outras obras tais como a ciclovia entre as 

bombas “Alves Bandeira” e a ponte da Autoestrada, cujo interesse desconhece, enquanto que, 
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bairros novos, cuja população paga impostos para o desenvolvimento do Concelho e são 

considerados Munícipes de segunda, pois há cinco anos que mora naquela rua e desde essa 

data que a situação se mantém, pelo que, já equacionou vender a casa e mudar para outro 

local. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal, para 

que, se assim o entendesse, respondesse às questões formuladas pelos intervenientes do 

público. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

informou que em Novembro do ano transato procedeu-se à abertura de um procedimento 

concursal para a implementação de águas pluviais e alcatroamento da Rua da Lavoura, tendo 

contudo, o mesmo, ficado deserto. Entretanto devido a questões de enquadramento legal, 

entendeu-se que não deveria ser aberto novo procedimento tal qual se encontrava, mas antes, 

proceder a alterações para posteriormente endereçar os respetivos convites, tendo sido 

incluído um arranjo na Rua Dr. Ângelo Graça no Silveiro, na Rua da Brejeira em Oiã e um 

arranjo nas Ruas dos Carregais na Palhaça. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que, hoje mesmo, foi assinado por si, um novo procedimento, cujo 

valor base é de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), para que a Rua da Lavoura no que às águas 

pluviais e ao tapete diz respeito e os restantes arruamentos, possam, muito brevemente ver as 

suas situações resolvidas, a menos que o referido concurso fique novamente deserto. -----------  

 ----------- Acrescentou que os critérios têm por base a necessidade e as necessidades são 

muitas por todo o Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.1- Apreciação 

e discussão da Proposta/Sugestão do membro da Assembleia Municipal Carlos Viegas 

Martins dos Santos, sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. ---------- 

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – iniciou por dizer que todos têm conhecimento do que foi levado a efeito pela 

Assembleia Municipal no sentido de responder, da melhor forma possível, às exigências da Lei, 

procurando obter informações de todos os Munícipes do Concelho, para que os Membros da 

Assembleia Municipal tivessem todas as condições para decidirem da melhor forma e em 

consciência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou a reunião havida com todos os Autarcas no “Espaço Inovação”, as 

reuniões havidas com as diferentes Juntas e Assembleias de Freguesia, o agendamento de um 

ponto numa anterior Sessão da Assembleia Municipal e depois de tudo isso, ouviu-se a 

população, através da realização de reuniões em todas as Freguesias do Concelho. --------------  

 ----------- Mais disse que, a Comissão Permanente, perante os pareceres já existentes de todas 

as Assembleias de Freguesia e na eventual possibilidade de surgirem Propostas por parte dos 

Membros da Assembleia Municipal ou por intermédio de grupos de cidadãos, decidiu, que 

deveria ser agendada uma Sessão Extraordinária para debater o assunto, tendo 

posteriormente, recebido apenas uma Proposta/Sugestão por parte do Membro Carlos Viegas.  

 ----------- Acrescentou que muito já foi dito e muitas opiniões foram tornadas públicas e muito 

foi já discutido, mas nunca será de mais, debater esta temática, dando àqueles que irão ter a 

responsabilidade de decidir, de dispor de todos os meios, para que, no órgão próprio, 

discutam, apreciem, sugiram o que acharem por conveniente, para que o futuro do Concelho 

seja aquele que ele merece e justifica e não aquele que uma má decisão o poderá 

comprometer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente deu o uso da palavra ao Membro Carlos Viegas para que este pudesse 

apresentar a sua Proposta/Sugestão de Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. ---  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS - entregou a sua intervenção por escrito, 

que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sr. Presidente! ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - Após os debates que em boa hora foram promovidos, pela Mesa da Assembleia 

Municipal de acordo com a Comissão Permanente e que constituíram um valioso contributo 

para a tomada de consciência nas nossas Freguesias e Concelho, sobre a Reforma da 

Administração Autárquica em curso, como membro da Assembleia Municipal, apos análise da 

Lei que sustenta esta reforma, pude verificar que existem lacunas importantes no seu 

articulado e alcance, sem contudo deixar de reconhecer a necessidade de implementação de 

algumas mudanças que possam contribuir para aumentar a dinâmica das nossas autarquias. --  

 ----------- - Esta consciência está alicerçada na minha experiência de vida autárquica (chegado 

a Outubro/2013 pela graça de Deus, completo 24 anos como membro desta Assembleia 

Municipal, e 12 anos como membro da Assembleia Freguesia do Troviscal, 8 dos quais em 

acumulação com a Assembleia Municipal. Ao longo de todos estes anos pude testemunhar e 

sentir algumas disputas e desabafos, entre os vários Presidentes das nossas Juntas de 

Freguesia em que se dizia: “aquela é maior e tem tudo" (somos pequenos e não têm 

consideração nenhuma por nós) — ”estamos esquecidos porque somos pequenos”— (quanto 

maior mais e mais) e outras frases que tais, que deixavam transparecer, que não só a cor 

politica, mas sobretudo a dimensão, eram fatores preponderantes nas decisões e investimento 

alocado às Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Consciente de toda esta panorâmica que reporta já de longos anos, achei ser 

oportuno, aproveitando o momento de reorganização por Lei, que temos de dar vazão a 

algumas frustrações do passado.-----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Por isso e nas sessões debate em que participei com intervenções, como foram os 

casos do Espaço Inovação — no Salão da Assembleia Republicana do Troviscal e no Salão da 

Junta de Freguesia da Palhaça, defendi que no tocante ao nosso concelho em que a Lei impõe 

a agregação de no mínimo de 2 freguesias, do total das que temos, nós Assembleia Municipal, 

pudéssemos ir mais além, traçando um novo mapa, que harmonizasse mais em termos 
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territoriais e de população, os novos conjuntos Administrativos Territoriais. Dai ter tomado logo 

desde o Inicio a decisão de apresentar as ideias que defendo, mesmo não concordando com 

alguns dos aspetos, imposições e até do acenar com algumas vantagens referidas na Lei, e 

portanto este é o meu contributo para o enriquecimento do debate e é um contributo 

fundamentado e concreto. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Sei que a discussão e análise desta proposta-sugestão, gera algum desconforto e 

interrogações, quanto à sua aplicação. É natural. As reformas sempre trazem grandes 

inquietações. Mas creio que a sua aplicação na prática e com os recursos cada vez mais 

escassos que vamos tendo (e cada vez bem mais escassos), os rentabilizaria de uma forma 

mais eficiente e prática, agilizando procedimentos e harmonizando de uma forma concreta, 

atuações tantas vezes díspares, num território de tão pequena dimensão. ----------------------------  

 ----------- - Falei há pouco na minha experiência como autarca já de um total de 28 anos entre 

Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia. Desejo aqui referir e antes mesmo de 

alguém colocar a questão e muito bem, sobre a conciliação entre a minha função de membro 

da Assembleia de Freguesia e a de Assembleia Municipal, o seguinte: "Como freguês e 

membro da Assembleia de Freguesia do Troviscal, votei favoravelmente o parecer que têm em 

mãos e até participei na sua elaboração consciente do que já praticamente todas as freguesias 

tinham feito, pugnando pela manutenção e rejeitando a agregação. (O Troviscal não deveria 

ser diferente, avaliei). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto na Assembleia de Freguesia que aprovou o parecer, como em outras 

anteriores, referi que na qualidade de membro da Assembleia Municipal o meu entendimento 

era diferente pela responsabilidade de decisão que sobre nós pesa. Este meu entendimento já 

o tinha compartilhado com alguns elementos da Junta de Freguesia e com o Presidente da 

Assembleia de Freguesia e exposto publicamente nas minhas intervenções no Espaço 

Inovação, na Assembleia Republicana do Troviscal e no salão da Junta de Freguesia da 
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Palhaça. - Na minha própria Freguesia eu assumi o que ia fazer e tudo isto antes da 

Assembleia que emitiu o parecer. Há contradição? Creio que não, pois agi com total 

transparência e na presunção de que estamos em 2 patamares bem diferentes, o da 

Assembleia de Freguesia que emite um parecer sobre uma possibilidade mais ou menos 

concreta e o da Assembleia Municipal, que tem a obrigatoriedade, da decisão, tome ela a forma 

que tomar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Porque os tempos que vivemos, são exigentes e requerem de nós responsabilidade, 

frontalidade e coragem, nas ideias e nas posições defendidas, independentemente da sua 

adoção, senti-me no dever, não só pela posição assumida publicamente, como pelo apoio de 

alguns cidadãos do nosso concelho, de apresentar esta proposta …” -----------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – referiu não compreender a apresentação da 

presente proposta por parte do Membro Carlos Viegas, tanto mais que se encontra baseada 

numa experiência autárquica de 28 anos. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que quando leu a Proposta se questionou, se teria sido efetivamente o 

Membro Carlos Viegas a redigi-la, se teria sido uma Proposta encomendada, ou se seria tão 

somente para fomentar uma discussão. --------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Dai que questione o Membro Carlos Viegas, se efetivamente esta Proposta surge da 

sua experiência enquanto Autarca, de verticalidade e coragem, ou se simplesmente alguém lhe 

disse para a apresentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, a presente Proposta contradiz, não só, tudo aquilo que todas as 

Assembleias de Freguesia decidiram, mas também do que resultou das reuniões efetuadas 

pela Assembleia Municipal nas diferentes Freguesias do Concelho e que foi, nunca aceitar 

livremente a junção de qualquer Freguesia e ainda menos, nos termos em que está 

apresentada a presente Proposta/Sugestão. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA - entregou a sua intervenção por escrito, que 
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seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Com referência ao ponto em discussão sobre a proposta do membro da Bancada 

do PSD, o Deputado Carlos Viegas, devo dizer o seguinte: ------------------------------------------------  

 ----------- O mesmo não é coerente porque como membro da Assembleia de Freguesia do 

Troviscal assina o Parecer dessa Assembleia, que diz que a Freguesia do Troviscal não está 

disponível para agregar ou ser agregada e agora, apresenta uma Proposta de reorganização 

territorial do Concelho de Oliveira do Bairro, em que propõe anexar ou juntar as Freguesias do 

Troviscal e Oliveira do Bairro, entre outras. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a Proposta em si, tenho a referir que a mesma é demasiado vaga, não 

contempla na mesma, onde será a sede das novas freguesias a criar. ----------------------------------  

 ----------- Não contempla como as novas Freguesias iriam gerir as infraestruturas existentes. ----  

 ----------- A mesma é baseada também numa sondagem que foi feita no Concelho de Oliveira 

do Bairro, onde se pretendia saber se os deputados se deviam ou não pronunciar sobre a 

reforma territorial, gestão e financiamento das Freguesias. -------------------------------------------------  

 ----------- Gostaria de saber em que dados e elementos se assenta esta sua proposta …” --------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – iniciou a sua intervenção, 

por felicitar o Membro Carlos Viegas pela apresentação da presente Proposta, que servirá, 

certamente, para enriquecer o debate. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que esta, é uma Proposta que vai contra os Pareceres tidos pelas 

diversas Assembleias de Freguesia e por isso mesmo não terá o apoio do Partido Socialista. --  

 ----------- Considerou ser importante que haja uma discussão, nomeadamente ao nível das 

Assembleias de Freguesia, uma vez que não se deve avançar com qualquer proposta, contra 

aquilo que é o sentir das Assembleias de Freguesia. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou não entender que o Membro Carlos Viegas elabore a Proposta que se 
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encontra em análise, que propõe a agregação de um conjunto de Freguesias e tenha, 

simultaneamente, apoiado um Parecer que propõe que a Freguesia do Troviscal se mantenha 

como uma unidade administrativa autónoma, o que, no seu entender, retira alguma força à 

presente Proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – disse considerar o 

Membro Carlos Viegas como uma referência na Assembleia Municipal, uma vez que segue os 

seus próprios princípios e a sua maneira de pensar, não sendo nunca pau mandado de 

ninguém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu haver, à primeira vista, uma incoerência relativamente às duas posições 

assumidas por parte do Membro Carlos Viegas, o que seria reprovável se não tivesse sido 

explicado aquando da sua intervenção inicial, não cabendo aos restantes Membros da 

Assembleia Municipal criticá-lo, daí não aceitar as palavras do Membro Acácio Oliveira, quando 

este acusou o Membro Carlos Viegas de ser “pau mandado” de alguém. ------------------------------  

 ----------- Recordou que na Reunião havida no “Espaço Inovação”, o Membro Carlos Viegas 

apresentou a presente ideia, tendo até sido por si afirmado que estaria “quase lá”, uma vez que 

na altura também tinha algumas ideias, que foram entretanto desaparecendo, fruto das 

sessões de esclarecimento havidas nas diferentes Freguesias. -------------------------------------------  

 ----------- Reconheceu que a presente Proposta não se encontra corretamente elaborada e se a 

mesma fosse apresentada da forma como se encontra à Assembleia da República seria 

considerada uma pronúncia não conforme, falta a sede, falta uma nota justificativa, faltam os 

limites, contudo não deixa de ser um contributo para a discussão. ---------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, com a presente Proposta, as pessoas poderão ficar com uma ideia 

do que poderá vir a suceder, mas ao ser apresentada poderá ser combatida por não se 

concordar com ela, ou não concordar com ela e sugerir alternativas, ou concordar com ela na 

generalidade e melhorá-la ou até propor alternativas. --------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que o presente debate poderia ser mais enriquecido se já se soubesse a 

opinião da Câmara Municipal, se vai apresentar uma Proposta ou somente um Parecer. ---------  

 ----------- Mais disse que na presente Proposta falta saber onde se situaria a sede, 

pressupondo-se que a sede da Freguesia Bustos/Palhaça/Mamarrosa seria em Bustos, falta 

depois saber onde é que seria a sede de Oliveira do Bairro/Troviscal. ----------------------------------  

 ----------- Disse manter sérias dúvidas, do ponto de vista constitucional, de que a Freguesia da 

sede do Concelho possa ser em local que não a sede de Concelho, contudo, aceitando-se a 

presente Proposta, poderia até ser benéfico que a sede pudesse ser no Troviscal. -----------------  

 ----------- Considerou que as discussões havidas nas diferentes Freguesias mudaram de 

sobremaneira a opinião que tinha até então, dado entender que se tem de evitar o pior que 

possa vir e se possível melhorar a solução que a Lei obriga. ----------------------------------------------  

 ----------- Contudo, ouvindo a população nas diferentes sessões de esclarecimento, ouvindo 

outras pessoas fora das sessões de esclarecimento, ouvindo colegas de bancada e de outros 

partidos, começou a ter consciência que a solução não deveria passar por apresentar uma 

Proposta da forma como o pretendia fazer, mas antes, encontrar a melhor forma de aproveitar 

a Lei e uma Proposta apresentada pelo Dr. Jorge Mendonça no “Espaço Inovação” e que era 

apresentar uma Proposta não conforme. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dessa forma mantém-se aquilo que são as convicções da população e, quando vier a 

Proposta da Unidade Técnica, a Assembleia Municipal poder melhorá-la, ou apresentar uma 

alternativa, pois considera que a Lei é mesmo para ser aplicada e por isso mesmo, tudo deve 

ser feito para minorar o estrago e ficar com um mapa administrativo que melhor sirva a 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não ser defensor de uma não pronuncia, uma vez que, não dizer nada é o pior 

que pode acontecer e por isso mesmo, numa segunda intervenção, avançará com uma 

proposta que, posteriormente fará chegar à Mesa. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – afirmou que a Lei em causa é uma 

completa desgraça, sendo que, o Parecer da Assembleia de Freguesia de Bustos foi bastante 

claro, sendo vincado que a mesma não se deveria aplicar ao Concelho de Oliveira do Bairro, 

uma vez que apresenta inúmeras incógnitas que deveriam ser acauteladas. -------------------------  

 ----------- Em relação à Proposta apresentada, referiu que ninguém se preocupou em verificar 

se as Freguesias que se irão juntar irão ficar melhor ou pior no serviço que prestam à 

população, nomeadamente no que respeita aos equipamentos disponibilizados, ou seja, na 

sua opinião, não há uma preocupação com o bem-estar das populações. -----------------------------  

 ----------- Referiu estar convencido que estas suas dúvidas iriam ser dissipadas com a 

intervenção inicial do Membro Carlos Viegas, mas tal não sucedeu, tanto mais que as funções 

desempenhadas pelas Juntas de Freguesia com estas reorganizações são completamente 

distorcidas e não se sabe ainda quais as novas competências e ao serem apresentadas 

Propostas, devem ser equacionados todos estes fatores. ---------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de reconhecer que o Membro Carlos Viegas fez o que melhor sabia e lançou 

um primeiro debate, o que é certo é que a sua Proposta continua a não responder a nada. ------  

 ----------- ADELINO FERREIRA DA CRUZ – considerou desnecessária a apresentação da 

Proposta do Membro Carlos Viegas, uma vez que, está à partida a condenar Troviscal a 

agregar-se a Oliveira do Bairro, o que considera bastante errado e não se deveria envolver 

aquela Freguesia nesta reorganização. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Defendeu que deveria ser a Comissão Técnica a resolver toda esta situação, quer do 

Troviscal quer das restantes, até porque, nessa situação, poderá reclamar daquela que seja 

essa mesma decisão, podendo inclusivamente interpor uma providência cautelar. -----------------  

 ----------- Mais esclareceu que o Município de Oliveira do Bairro poderia propor a diminuição em 

apenas uma Freguesia, em vez de duas, e, certamente que a Comissão Técnica poderá 

aceitar e compreender essa mesma decisão.-------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que, a partir do momento em que a Freguesia do Troviscal seja incluída 

numa agregação votará sempre contra, tanto mais que, desde 1980 que a população da sua 

Freguesia o elege como representante e têm confiança em si, pelo que, nunca votará contra os 

interesses da sua população. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de 

tecer alguns comentários relativamente ao assunto em apreço. ------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

felicitou a iniciativa da Assembleia Municipal em reunir em todas as Freguesias do Concelho 

para debater o assunto da reorganização territorial. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou haver coerência entre a presente Proposta e aquilo que o Membro Carlos 

Viegas defendeu e assumiu em algumas das reuniões havidas nas Freguesias e que faz com 

que as pessoas efetivamente se destaquem, assumindo em consciência as suas posições. -----  

 ----------- Quanto à intervenção do Membro André Chambel, de que teria, enquanto Presidente 

da Câmara teria manifestado uma opinião, ou uma ideia na reunião havida no “Espaço 

Inovação”, recordou ter mencionado nessa mesma reunião, não concordar com a Lei, que não 

havia razão para que a mesma fosse aplicada a Oliveira do Bairro, no entanto era uma Lei, 

sendo importante esclarecer e ter a correta noção dos riscos, daí ter desenvolvido um cenário 

com base num raciocínio e não foi uma ideia, não era uma opinião e não era uma Proposta, é 

um alerta de que as decisões que têm de ser tomadas têm necessariamente riscos, num ou 

noutro sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu o Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal que tal qual está a Lei, 

não há qualquer dúvida que Oliveira do Bairro terá de reduzir, no mínimo, para quatro e não 

para cinco, contudo, uma vez que Oliveira do Bairro se encontra mesmo no limiar desse limite, 

pois o resultado das contas é de 1,5, considera que se houver mais casos idênticos, 

teoricamente se admite como possível esse cenário. --------------------------------------------------------  
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 ----------- Em seguida foi dado novamente o uso da palavra ao Membro Carlos Viegas. -----------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – respondeu ao Membro Acácio Oliveira 

que quem o conhece sabe que é um fornecedor, pelo que, esta Proposta foi um fornecimento 

seu e não de outro qualquer, que o assumiu desde o início. -----------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Membro Acácio Oliveira, se este sabia quem é que na Comissão 

Permanente tinha desafiado os Membros da Assembleia Municipal a apresentar Propostas 

sobre este tema, é que foi precisamente o Partido Socialista que o fez e então respondeu a um 

desafio do PS, muito embora possa ser criticado por isso mesmo. ---------------------------------------  

 ----------- Recordou terem sido provenientes da área do PS que andaram a circular na internet 

eventuais cenários de agregação, contudo esses mesmos cenários não foram concretizados 

em Propostas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à eventual incoerência entre o seu parecer enquanto Membro da 

Assembleia de Freguesia e a Proposta agora apresentada enquanto Membro da Assembleia 

Municipal, respondeu que poderá haver a tentação para se sugerir uma incoerência, contudo, 

esclareceu que na sua Freguesia defendeu esta mesma Proposta e a população sabe qual o 

seu pensamento, pelo que, não poderá haver maior coerência na defesa desta Proposta. -------  

 ----------- Reconheceu que a sua Proposta é uma Proposta simples, é tão somente um 

contributo para uma discussão e análise e a mesma não se encontra fechada, podendo ser 

melhorada, podendo-se introduzir as ideias da centralidade, de onde fica a sede de cada uma 

das Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Junta de Freguesia de Bustos, se a agregação for 

definida por Lisboa, se eles consideram a questão dos equipamentos e infraestruturas 

existentes nas Freguesias, ou sequer, se vêm perguntar alguma coisa. --------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – informou que irá 
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apresentar um primeiro esboço de uma Proposta que fará, posteriormente chegar à Mesa da 

Assembleia Municipal, para que, possa haver contributos por parte dos restantes Membros da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que se deve evitar a não pronuncia, a Assembleia Municipal não dizer 

nada, mas evitar ao mesmo tempo que a Unidade Técnica apresente uma solução de Reforma 

Administrativa sem consultar a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, propôs que fosse 

apresentada uma pronúncia não conforme. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo dever-se-ia identificar como Freguesia situada em lugar urbano Oliveira 

do Bairro, o número de Freguesias seria de seis, denominação das Freguesias, seria a atual, a 

definição dos limites territoriais seriam os atuais, as sedes de Freguesia seriam igualmente as 

atuais e a nota justificativa passaria por compilar os seis pareceres das diferentes Assembleias 

de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, considerou que se estaria a cumprir a pronúncia. Seria considerada 

desconforme. A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro seria alertada pela Unidade 

Técnica para a desconformidade dessa Proposta. A Unidade Técnica seria obrigada a 

apresentar a sua solução e a partir daí seria aberto mais um período de combate, e muito 

embora não acredite, esperar que se houver muitos Concelhos a afirmar que não pretendem 

cumprir as imposições e os pressupostos da Lei, se abra uma porta para se conseguir o que 

todos pretendem em Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com esta sua Proposta, fica convencido que a Assembleia Municipal cumpre o que foi 

público nas Sessões realizadas nas diferentes Freguesias e também o resultado da opinião 

dos Munícipes por intermédio da sondagem realizada e que entendem que deve ser a 

Assembleia Municipal a pronunciar-se e não a Assembleia da República. -----------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – referiu que a sua intervenção inicial se prendeu 

com tudo o que está subjacente à posição assumida pelo Membro Carlos Viegas na 
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Assembleia de Freguesia do Troviscal comparativamente à Proposta/Sugestão que está a ser 

discutida e que foi apresentada por aquele mesmo Membro. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que inicialmente o Membro André Chambel defendeu a Proposta do 

Membro Carlos Viegas e agora, com a sua última intervenção já defende outra posição, o que 

gera alguma confusão, relembrando que a Bancada do Partido Socialista sempre foi coerente 

com a defesa na manutenção e respeito pelas decisões das Assembleias de Freguesia e pela 

vontade das populações do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que esta, é uma Lei questionável e que vem confundir e criar agitação em 

todo o País e por isso mesmo, gera controvérsia e alguns confrontos e através do debate, 

muitas das vezes se tem inicialmente uma ideia e depois se assume outra posição, contudo, a 

Bancada do Partido Socialista mantém a mesma posição inicial e não há outra e que se 

encontra vinculada ao desejo das populações. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou, terem sido traçados vários cenários inicialmente, contudo, o Partido 

Socialista considerou que se deve respeitar a vontade das Assembleias de Freguesia, que são 

os representantes das Freguesias e das suas populações. -------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – referiu não entender que se assuma uma posição 

na Assembleia Municipal e outra na Assembleia de Freguesia e apesar de toda a coragem 

demonstrada com a apresentação da Proposta, considerou que tal atitude é incoerente. ---------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – confirmou que o Partido 

Socialista tem debatido e discutido esta matéria, até porque, não pensam todos pela mesma 

cabeça, havendo inclusivamente um Membro da Assembleia de Freguesia de Bustos, eleito 

pelo PS que apresentou uma Proposta e até votou contra o Parecer daquela Assembleia de 

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – por aquilo que observou, a presente 
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Sessão não vai mais além do que analisar de uma forma condicionada o assunto, parecendo 

que se está a fazer o mesmo que Pilatos fez há dois mil anos, lavar as mãos, julgando que 

assim, todos ficam de consciência tranquila. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu contudo, que a realidade é bem diferente e que as Comissões Políticas 

dos Partidos representados na Assembleia Municipal têm consciência disso mesmo, porque 

até ao dia 31 de Dezembro a Reforma vai ser feita, não a nosso gosto, mas ditada pela 

Assembleia da República e entretanto foi desperdiçada uma oportunidade com um lavar de 

mãos, como se este lavar de mãos expurgue ou faça desaparecer a inércia da Assembleia 

Municipal, havendo quem sabe, interesses ocultos determinados por ambições ainda que 

legítimas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Proposta apresentada foi feita em nome pessoal e em consciência, 

depois de uma análise profunda do tema em discussão e alicerçada na sua experiência 

autárquica e não foi apresentada contra nada nem contra ninguém. -------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, na sua opinião, a Assembleia Municipal se deve pronunciar 

ativamente e não passivamente e a sua Proposta é aquela que defende, estando contudo 

disponível para analisar e discutir uma Proposta que inclua a pronúncia ativa, promovendo a 

agregação, ainda que pelo mínimo de uma Freguesia, porque assim, a posição poderia ser 

considerada no quadro de um cumprimento mínimo aquando da tomada de posição final. -------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.2- Apreciação 

e discussão dos pareceres das Assembleias de Freguesia, sobre a Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que os documentos em análise são já bastante conhecidos por todos os 

presentes e hoje importará discutir os mesmos, para assim, passarem a constar das Atas da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Considerou bastante importante continuar a dar voz a todos, nunca abdicando desse 

princípio que é fundamental para a democracia. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente deu o uso da palavra ao primeiro interveniente, que pretendesse usar 

da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUÍS SÉRGIO DA SILVA PELICANO – entregou a sua intervenção por escrito à 

Mesa e que seguidamente se transcreve:------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… 6 de Abril de 1514 -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, neste ponto da ordem de trabalhos, propõe-nos Vª Exª que nos 

debrucemos sobre os pareceres das Assembleias de Freguesia a propósito da Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica. Pois bem, é exatamente isso que irei fazer e se me 

permitir um pouco mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quis este órgão, neste âmbito, percorrer cada uma das freguesias do nosso concelho 

dando a conhecer este assunto e ouvindo igualmente a opinião de cada Munícipe e de cada 

Freguês.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que feliz foi esta iniciativa. Felicito-o Sr. Presidente Dr. Manuel Nunes por mais uma 

vez ter tido esta capacidade de superiormente aproximar este órgão àqueles que 

representamos. Todos nós nesta casa nos devemos orgulhar por esta forma de servir Oliveira 

do Bairro, isto, porque este modelo já é apontado em vários círculos como caso único e um 

bom exemplo a nível nacional. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste périplo, foi inequívoca a vontade dos Oliveirenses. --------------------------------------  

 ----------- É difícil para mim ficar insensível a um conjunto de expressões que passo a citar: ------  

 ----------- “Não quero perder a identidade da minha freguesia”. --------------------------------------------  

 -----------  “Não há justificação assente em critérios económicos que justifique o 

desaparecimento da minha Freguesia”. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “A identidade de um povo, também se faz com o seu local de nascimento”. ---------------  

 ----------- “Ao agregar freguesias vamos perder dinamismo nas Associações”. ------------------------  

 ----------- Fim de citação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A não interiorização por parte dos eleitos locais desta pronuncia feita pelos 

Oliveirenses, afigura-se uma atitude irracional. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso, as Assembleias de Freguesia foram igualmente perentórias e não se 

desviaram daquilo que é a vontade das populações. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Invocaram à sua maneira, um conjunto de argumentos abonatórios para a 

manutenção do seu território, não entraram em histerias, demagogias ou até mesmo em 

choradeiras. Mas viveram intensamente aquilo que é ser o representante dos seus fregueses. 

Não pedem medalhas! Pedem que os deixem continuar a servir livremente e que vejam num 

simples obrigado a satisfação dos seus concidadãos. -------------------------------------------------------  

 ----------- Durante este processo parti com um pensamento concebido que à semelhança dos 

restantes membros desta assembleia nos permitia ter uma visão sobre aquilo que viria a 

acontecer a Oliveira do Bairro certos daquilo que seria o melhor no seu todo. Hoje, evoluí 

nesse meu pensamento eu e a bancada que integro soubemos interpretar aquela que foi a 

vontade expressa de forma musculada. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Permita-me Sr. Presidente da Câmara Municipal que me dirija a si neste momento. ----  

 ----------- Uma das frases mais ouvidas foi: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Deixem-nos estar como estamos, estamos bem assim. Temos tudo o que 

precisamos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não serei demagogo e sei certamente que políticos e obras, palavras e factos, nem 

sempre andam de mãos dadas e caminham ao mesmo tempo, mas foi-lhe dado um sinal 

também a si. O caminho que este e o anterior executivo está levar é o correto, onde a equidade 
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é uma prioridade e que está a permitir uma evolução homogénea do nosso concelho. -------------  

 ----------- Associando-se à responsabilidade que foi incutida a este órgão também a Câmara 

Municipal, entendeu realizar uma sondagem onde de forma esmagadora foi-nos dito que nos 

deveríamos pronunciar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois de todos ouvir este é o momento de dizer que na construção de pensamento 

no seio da bancada que integro, não estou disponível para votar favoravelmente a alteração da 

configuração territorial em Oliveira do Bairro.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pois bem, assim seja, estando certo que a imposição da Lei poderá contornar esta 

nossa postura, volto à data, que no início desta intervenção fiz referência. ----------------------------  

 ----------- 6 de Abril de 1514. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos exatamente, a pouco mais de um ano de poder comemorar os 500 anos da 

atribuição do Foral Manuelino a Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Não nos peçam a nós Assembleia Municipal para reestruturar o nosso concelho. As 

gerações vindouras não nos perdoariam e eu gostava que esta nossa atitude fosse motivo de 

orgulho dos nossos filhos e netos …” -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – considerou lógico que 

a posição assumida por cada uma das Assembleias de Freguesia, seria o da manutenção de 

cada uma delas, defendendo que o mesmo é considerado não conforme, contudo, são aqueles 

os eleitos locais que mais próximo estão e melhor conhecem as populações de cada uma das 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constata que os diferentes Pareceres se encontram igualmente sustentados pelas 

conclusões resultantes das diferentes reuniões havidas nas Freguesias e que serviu de base 

para a Proposta que irá apresentar. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a sua Proposta poderá ser considerada como sendo uma não 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 07.09’12   24|61 

pronúncia pela Unidade Técnica, uma vez que irá no sentido de não se agregar qualquer 

Freguesia, mantendo-se inalteráveis as seis Freguesias, o que poderá ser considerado não 

conforme, defendendo haver alguma incoerência no articulado da própria Lei. -----------------------  

 ----------- Acrescentou que se forem tomadas decisões pela Unidade Técnica à revelia das 

populações, poderão todos estes casos chegar a Tribunal, à semelhança do que foi 

anteriormente afirmado pelo Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, arriscando mesmo 

a dizer que poderá inclusivamente pedir-se a sua apreciação pelo Tribunal Constitucional. ------  

 ----------- Aquilo que não pretende é que não haja pronúncia por parte da Assembleia Municipal, 

entendimento defendido por parte da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro, cujo 

Parecer vai no sentido de informar o Governo que o Município de Oliveira do Bairro não 

concorda e que a Lei não se deve aplicar ao Concelho de Oliveira do Bairro e às suas 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aventou a possibilidade de se emitir um Parecer no sentido de se agregar tão 

somente uma freguesia, contudo logo se colocaria a questão “Qual?” e aí teria de se avaliar os 

Pareceres das Assembleias de Freguesia e a vontade das posições assumidas pelas 

populações nas reuniões havidas nas diferentes Freguesias. Apesar de haver uma pronúncia a 

mesma era considerada desconforme uma vez que Oliveira do Bairro deveria reduzir em duas 

Freguesias e aí a Unidade Técnica poderia aceitar essa agregação e imporem eles mesmos a 

outra agregação e aí teriam de dizer qual. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo e respeitando as decisões das Assembleias de Freguesia e da 

população do Concelho, defendeu que se deve optar pela pronúncia não conforme, para que, 

depois, a Unidade Técnica possa vir dizer o que pretende. -------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que deverá haver algum bom senso por parte dos Técnicos da Unidade 

Técnica, pelo que, terá de se esperar para ver o que se irá passar. --------------------------------------  

 ----------- Confessou que, quando foi publicada a Lei teve um choque, posteriormente e após 
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analisar o assunto, considerou que Oliveira do Bairro até poderia ficar apenas com três 

Freguesias, contudo, após auscultar a voz dos Munícipes, começou a ter consciência, por 

muitas convicções que tenha, de que não se pode impor uma opinião contra a vontade da 

população do Concelho, tanto mais que o próprio Partido pelo qual foi eleito, deliberou por 

unanimidade defender sempre a opinião e os interesses das populações e a manutenção das 

Freguesias. Assim e apesar da sua opinião inicial, de que esta poderia ser uma oportunidade, 

não poderia em consciência ter outra atitude que não seja o de respeitar a opinião da 

população do Concelho de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que para os mais jovens a questão da Freguesia não é tão emotiva, não 

dão grande valor aos problemas que podem ser resolvidos na Junta de Freguesia, havendo 

mesmo caso de pessoas que nunca foram à Junta de Freguesia, contudo, há pessoas que têm 

uma opinião diferente e aquilo que tem de fazer, é menorizar o estrago que possa advir da 

aplicação da Lei em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou, dizendo que, uma das formas de menorizar o estrago é, afirmando 

aquilo que a população de Oliveira do Bairro pretende, que as Freguesias devem continuar nos 

mesmos moldes em que se encontram e esperar que a Unidade Técnica e o Governo sejam 

condescendentes, mas este, é um risco que se corre. -------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – referiu que pela análise dos diferentes 

Pareceres recebidos das Assembleias de Freguesia, poder-se-á afirmar o que já se adivinhava, 

decorrentes das reuniões/debates havidas nas Freguesias, tendo em todas elas, havido uma 

vontade de se manterem como Freguesias e contra qualquer agregação, à exceção de Oiã, 

que está disponível para agregar outras Freguesias. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que as reuniões havidas nas Freguesias serviram para alertar todos para 

aquilo que está em causa e para que a população se interessasse mais em conhecer o que a 

sua Freguesia tem de melhor e a conhecer melhor o que o Concelho possui e o sentir das suas 
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gentes. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou para o facto de as Freguesias de maior dimensão não estarem tão 

preocupadas com o assunto, o que não sucede com as que são de menor dimensão, pois são 

aquelas que estão mais sujeitas à agregação, mas são também aquelas cuja gentes estão 

mais agarradas ao seu passado, às suas raízes e às infraestruturas que têm e pelas quais 

lutaram.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que a posição assumida pelas diferentes Assembleias de Freguesia 

reforça a posição assumida pelo Partido Socialista, que respeitará aquelas vontades. -------------  

 ----------- Considerou que esta é uma Lei que foi mal elaborada, mal apresentada e ainda se 

desconhece como é que vai ser a nova Lei Eleitoral, o que significa que se anda a minar a 

confiança dos eleitores, pois desconhece-se como é que estas medidas de agregação vão 

encaixar na atual Lei Eleitoral, tendo questionado como é que irão ser elaborados os Cadernos 

de Recenseamento, os Cadernos Eleitorais, as Listas de Candidatos a essas Freguesias.-------  

 ----------- Mais disse que as Freguesias estão angustiadas, a população já sofre o suficiente, 

para agora ainda terem de pensar no futuro da sua Freguesia, no meio de interesses político-

partidários que não entendem. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelou a que a Comissão Permanente se reunisse e tentasse chegar a um 

entendimento e a uma Proposta comum, que consiga aliviar a angustia sentida pelos 

Munícipes, relembrando que de igual forma se está à espera de uma Proposta ou Parecer por 

parte do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MÁRCIO JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA - entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------  

 ----------- “… A Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro, reunida a 21 de Junho de 2012, 

deliberou por unanimidade a aprovação de uma tomada de posição sobre a reorganização 
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administrativa territorial autárquica. Tal deliberação encerra uma posição desfavorável ao 

previsto pela Lei 22/2012 de 30 de Maio, onde está contemplado que o Concelho de Oliveira do 

Bairro será alvo da redução de duas Freguesias por efeitos de agregação. Esta tomada de 

posição da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro baseia-se no argumentário de que 

tendo em atenção a realidade social, económica, cultural, educativa, demográfica, geográfica, 

associativa e de oferta de serviços, equipamentos e eventos, “…não se perspetiva qualquer 

ganho sob ponto de vista administrativo ou de gestão do território, em favor da harmonia social 

enraizada na população residente.”  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É entendimento da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro que a possível 

agregação de Freguesias trará perca de identidade cultural e histórica, bem como alterações 

aos hábitos, costumes e tradições enraizados e defendidos pelas populações e que a condição 

de território agregado ou agregador não se afigura como muito distinta, pois qualquer uma 

delas prevê a eliminação desta identidade tão preservada. Para a tomada de posição da 

Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro pesa ainda o facto de no ponto 4 do artigo 10º 

da referida Lei estar previsto um aumento de 15% da verba atribuída pelo Fundo de 

Financiamento das Freguesias aos territórios que voluntariamente constituirão as novas 

Freguesias, durante a vigência do primeiro mandato posterior à aplicação da Lei, sem que se 

saiba qual a base de incidência desta percentagem e que muito provavelmente será 

manifestamente insuficiente para fazer face ao aumento das despesas operacionais, 

comprometendo assim a sustentabilidade da atuação da Junta de Freguesia.  -----------------------  

 ----------- Uma última razão prende-se com o facto de nesta Lei não estarem especificadas as 

novas competências das Juntas de Freguesia e as correspondentes fontes de financiamento, o 

que leva a que não esteja garantida a justa compensação em função da especificidade de cada 

território. Enquanto Presidente de Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, esta é a posição 

que partilho, que concordo e que defenderei, com argumentos e com o meu voto. Contudo, 

neste momento em que formalmente somos chamados a nos pronunciarmos na Assembleia 
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Municipal, pretendo complementar esta posição com algumas considerações que entendo que 

devem constar para memória futura.-------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As Freguesias têm a sua génese na criação das primeiras paróquias, ligadas aos 

tempos do povoamento ordenado pelos primeiros Reis. Ao longo da história, passando de 

monarquia a república e com um período de ditadura relativamente longo, as Freguesias 

subsistiram, com identidade própria e com as suas funções específicas, ditadas pela 

especificidade local e regional, mas sempre em comunhão com o princípio da melhoria da 

qualidade de vida dos seus fregueses e como última linha de defesa na sobrevivência da sua 

comunidade. As Freguesias têm portanto uma marca própria na história do nosso País e uma 

legitimidade constitucional efetiva, razões suficientemente fortes para que, no momento de uma 

reformulação administrativa do território que visasse uma diminuição destas Entidades, lhes 

fosse pelo menos conferida a possibilidade de o fazerem voluntariamente, por vontade local, 

obedecendo a critérios qualitativos, de gestão e racionalização do património e das 

competências, e não por decreto, por decisão superiormente tomada pelo poder central, sem 

atenção a especificidades locais e regionais. Na hora da verdade, as Freguesia estão sujeitas 

às decisões tomadas no seio das Assembleias Municipais. Felizmente que em Oliveira do 

Bairro temos a oportunidade de ter uma Assembleia Municipal que ouve os cidadãos, que 

promove o debate e toma em consideração os pareceres das Assembleias de Freguesia.  -------  

 ----------- Em Oliveira do Bairro é assim, mas infelizmente, por esse país fora, e pelos 

testemunhos a que vou tendo acesso, esta não é a regra, mas sim a exceção. Seja de que 

maneira for, nunca os autarcas de Freguesia deixarão de sentir a frustração que a falta de 

coragem dos nossos governantes provoca, por não falarem diretamente com aqueles que tem 

a responsabilidade da gestão destes órgãos. Sendo as Freguesias dotadas de identidade 

própria, órgãos próprios eleitos diretamente pelo povo, deveriam ser exclusivamente as 

Assembleias de Freguesias a terem a responsabilidade de pronúncia sobre esta reforma 

administrativa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 07.09’12   29|61 

 ----------- O reforço saudável do Municipalismo que esta reforma preconiza e que já era 

enfatizado no Documento Verde da Reforma da Administração Local, é acima de tudo um 

movimento político e filosófico, que busca uma maior autonomia para os municípios e 

autarquias locais, através da descentralização da administração pública. É argumentário para 

esta reforma, que a atual configuração das Freguesias em Portugal são uma das causas 

prováveis de “problemas e bloqueios” a este reforço de municipalismo. Chega-se a esta 

conclusão ignorando por completo as práticas diárias de voluntariado, cidadania, solidariedade 

social, proteção civil ou outras vertentes de apoio comunitário que as Freguesias dinamizam. 

Equacionar o reforço do municipalismo à custa do sacrifício das Freguesias, da sua autonomia 

e do seu capital identitário é ter horizontes de análise curtos e prioridades duvidosas e 

questionáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caso a adesão a esta reforma administrativa não venha a ser um sucesso e se tiver 

de ser o Gabinete Técnico criado para o efeito a ditar o que o Governo deve pôr em prática, é 

legítimo afirmar que outras metodologias de trabalho, outra capacidade de diálogo, outros 

critérios (qualitativos e não somente quantitativos) teriam necessariamente dado lugar a outros 

resultados, pois a falta de argumentos a favor desta reforma leva a que sejam os próprios 

autarcas de Freguesia os primeiros a terem grandes dificuldades de a explicarem aos seus 

fregueses. A primazia dada aos critérios quantitativos fez com que não fossem trazidos para a 

discussão os dados e os factos que verdadeiramente podiam interessar à melhoria da condição 

de vida das populações. A melhoria e a facilidade de acesso aos serviços de saúde, aos 

transportes públicos, ao emprego, à educação, à justiça, entre outros, não foram considerados, 

logo perdeu-se uma excelente oportunidade de verdadeiramente reorganizar a administração 

do território tendo por base a realidade local e regional, e só assim se compreende que uma 

vez mais se tenha desperdiçado a possibilidade de agregar, por exemplo, Fermentelos a Oiã, 

Nariz à Palhaça ou Sangalhos a Oliveira do Bairro, alterações que se mantém no espírito de 

muitos dos habitantes destes lugares como mais-valias na gestão do seu dia-a-dia. ---------------  
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 ----------- Pegando no último exemplo, a agregação de Sangalhos a Oliveira do Bairro, 

verificamos que o principal eixo viário que os une é uma estrada nacional, onde a última casa 

de habitação de Sangalhos dista a apenas 200m da primeira habitação de Oliveira do Bairro, 

que qualquer cidadão de Sangalhos, chega ao centro de Oliveira do Bairro percorrendo uma 

média de 2,5Km e para chegar ao centro de Anadia terá de percorrer em média mais de 8Km; 

mas porque são estes os critérios quantitativos redutores que critico, então não me baseio 

apenas nestes mas também naqueles que efetivamente fariam a diferença: Oliveira do Bairro 

necessita de um novo centro de saúde e apresenta um excelente parque escolar, Sangalhos 

têm uma ótima extensão de saúde a funcionar em instalações com poucos anos de construção 

e um Hospital Privado e não têm oferta escolar para além da Escola Básica para as crianças da 

1.ª à 4.ª classe. É bom de ver que Oliveira do Bairro pode oferecer algo a Sangalhos e vice-

versa, satisfazendo necessidades às suas populações que de outra forma só se resolvem com 

fortes investimentos das autarquias locais ou do poder central. E era isto que deveria ter sido 

discutido, pois seria assim que as autarquias e poder central conseguiam poupanças de 

escala, muitos milhões por esse país fora, satisfazendo o acordo com a troika e mais 

importante, indo de encontro ao que as populações esperam dos seus governantes, que lhes 

facilitem as suas vidas. Era com estes exemplos levados à prática que uma reforma 

administrativa apresentaria resultados no imediato, mas ainda mais importante, a médio e a 

longo prazo. No imediato, não é no corte numa rubrica que representa 0,1% do total da 

despesa do Orçamento do Estado que o nosso Governo Central vai conseguir excelentes 

resultados de poupança. Traduzir isto para a vida do dia-a-dia de cada um de nós e para que 

se perceba o ridículo da intensão, basta que cada um de nós, em cenário de dificuldades 

financeiras na gestão do orçamento familiar, necessite de reduzir as despesas mensais, e que 

para tal, não obstante de ter um crédito da casa, outro crédito para o automóvel, corte no 

consumo de um café por mês, pensando que assim vai ter uma grande ajuda no equilíbrio das 

suas contas. De qualquer forma, é sempre de lamentar que este ataque se faça apenas e só às 
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Juntas de Freguesias, deixando de lado Municípios e empresas municipais, quando são 

precisamente as Juntas as que não apresentam qualquer derrapagem nas contas ou dividas. --  

 ----------- Se alguém ao longo dos anos deu provas de que sabe gerir o seu orçamento são 

precisamente as Juntas de Freguesia, e em muitos casos, pela proximidade que existe entre os 

eleitos e a população, teria sido muito fácil incorrer em incumprimentos, fazendo mais do que 

aquilo que se poderia realmente fazer, ou assumindo compromissos ou promessas de obras ou 

projetos incomportáveis. Exemplos de má gestão que facilmente se encontram em muitos 

Governos da República, em Governos Regionais, em muitos Municípios mas não nas Juntas 

de Freguesias.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Analisando mais ao pormenor a Lei 22/2012 de 30 de Maio, e confrontando o que 

textualmente lá se encontra com as necessidades e implicações que têm a gestão diária de 

organismos como as Juntas de Freguesia, muitas considerações ou suposições se podem tirar 

e que vão de encontro a este parecer negativo que apresento sobre a Reforma Administrativa. 

Ultrapassados os artigos que nos falam do Objeto, dos Objetivos, e dos Princípios, dos quais 

duvido, ultrapassados os artigos que definem a Classificação das freguesias e os parâmetros 

de agregação, dos quais já fiz referência e discordo frontalmente, ultrapassados os artigos que 

falam da Flexibilidade da pronúncia da Assembleia Municipal e a Orientação para a 

reorganização administrativa que me recuso a comentar, chega-se ao Artigo 9.º, onde no seu 

ponto 2 se pode ler que a nova Freguesia a nascer por efeito de agregação disporá de uma 

única sede, e eu pergunto-me … onde? quais são os critérios a seguir para esta decisão?, 

quem passará assim a ser cidadão de primeira com os serviços junto da sua porta e quem 

passará a ser cidadão de segunda ou de terceira por ter de se deslocar 5, 10 ou mais Km para 

recorrer a um serviço que até então era um serviço historicamente de proximidade? No artigo 

seguinte, no 10º, ponto 1, lê-se que as Juntas de Freguesia passarão a ter um novo regime de 

atribuições e competências, a definir em diploma próprio. Tudo correto e nada contra a não ser 

a questão do diploma próprio que apenas surgirá depois de ter sido dado o aval a esta reforma.  
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Na prática, concordar com isto é o mesmo que passar um cheque em branco. Este diploma 

próprio que terá como conteúdo “tão somente” aquilo que deverão ser as novas competências 

das Juntas de Freguesia deveria ser do conhecimento público e se assim fosse ajudaria a 

perceber a sua aplicação e exequibilidade tendo em atenção os recursos disponíveis, pois 

também as compensações por estas novas competências são aqui omissas. Apesar disto, no 

ponto seguinte, o 2 do Artigo 10º são referidos alguns desses domínios de intervenção. Na 

alínea b) encontramos o seguinte “Construção, gestão e conservação de espaços e 

equipamentos coletivos.” A minha questão, uma vez mais tendo por base as necessidades e os 

recursos disponíveis, é em saber o que vai acontecer aos protocolos que as Juntas de 

Freguesias têm celebrado com as Câmaras Municipais para este tipo de trabalhos. Não 

sentirão os Srs. Presidentes de Câmara deste país, que estando agora legislado como 

competência própria das Juntas este tipo de trabalhos, deverão estes deixar de estar sob a 

alçada de protocolos locais?  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É minha convicção que a esmagadora maioria dos Presidentes de Junta considera 

importantes estes protocolos. Por outro lado, é do senso comum que negociar diretamente com 

o Poder Central raramente é bom negócio, e se é fácil chegar à fala com um Presidente de 

Câmara sobre qualquer percalço que possa acontecer sob matéria protocolada, o mesmo não 

se poderá dizer do poder central, já para não referir que a capacidade de negociação e de 

exposição de especificidades locais que possam acarretar reforços de verbas passará a ser 

uma tarefa impossível a um Presidente de Junta. É toda uma sensibilidade com o local e 

pequeno que se perde, e as Juntas de Freguesias não serão mais do que números agrupados 

em escalões a quem se pagará qualquer coisa para que tudo fique na mesma. 

Responsabilidades na manutenção de instalações e equipamentos educativos, na construção, 

gestão e conservação de espaços e equipamentos coletivos, no licenciamento de atividades 

económicas, na prestação do apoio social e na promoção do desenvolvimento local exige um 

conjunto de recursos, desde materiais a humanos, que de todo, as Juntas de Freguesia não 
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têm e não me parece que este seja um processo que no fundo tenha a vontade de dotar e 

munir as Juntas de Freguesia desses meios. Se assim fosse, nunca se utilizaria o argumento 

apresentado no ponto 4 do Artigo 10º, onde se refere que as Freguesias que se propuserem a 

esta agregação verão as suas receitas por transferência do Fundo de Financiamento das 

Freguesias aumentadas em 15% até ao final do mandato seguinte à agregação. Apetece 

perguntar em que é que ficamos? Trata-se de um reforço positivo para quem se voluntariar ou 

um castigo para quem insistir ficar de fora? Se os 15% atribuídos são importantes pois irão 

melhor a capacidade de intervenção destas novas Juntas, porque é que isso só dura um 

mandato e a seguir vem o salve-se quem puder? Ou a lógica será tornar as Freguesias em 

entidades geradoras de lucros para só assim poderem ter receitas próprias para os seus 

projetos? A acontecer será a privatização de organismos públicos levada ao extremo.  -----------  

 ----------- De qualquer forma e por muito que se pense nestes 15%, nunca se saberá qual é a 

base de incidência, logo à boa maneira saloia de se fazerem as coisas, estamos perante um 

presente potencialmente envenenado, com a intensão de que caíamos todos em tentação. 

Reforçando ainda mais o ponto de vista de que a presente reforma administrativa acarretará 

mais custos que proveitos para as Juntas de Freguesia, posso afirmar através de exemplos no 

terreno que, em caso de agregação da Freguesia de Oliveira do Bairro com qualquer outra 

Freguesia do Concelho, tal alteração traria sempre um aumento dos custos operacionais, o que 

implicaria necessariamente uma diminuição da quantidade e da qualidade dos serviços que a 

população da Freguesia de Oliveira do Bairro está habituada. A simples deslocação de uma 

máquina retroescavadora de Oliveira do Bairro para um qualquer outro ponto do território 

agregado, ficaria mais caro do que várias horas de trabalho para resolver o problema que 

estivesse na origem dessa mesma deslocação. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento desta linha de raciocínio é perfeitamente natural que a população se 
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manifeste negativamente sobre esta Reforma. Por defenderem os interesses locais, dirão os 

críticos, por bairrismo ou por apego dos autarcas de freguesias aos seus cargos, dirão os 

críticos dos críticos. No meu entendimento, não é pecado gostar-se da sua terra e não é crime 

manifestarmo-nos pela defesa da sua identidade, mas o que pretendi transmitir até este 

momento é que é dever de um autarca de freguesia, sentir o pulsar da sua comunidade, 

comungar das dores, abstrair-se de sentimentalismos exacerbados e decidir tendo por base 

critérios objetivos, de gestão, de números, por valores quantitativos e qualitativos. Que não 

sejam os Presidentes de Juntas de Freguesia considerados os instigadores da revolta popular 

que tenderá a acentuar-se com o desenrolar duma reforma que, não sendo feita com o povo, é 

feita contra o povo, que não sejam os Presidentes de Juntas vistos como os responsáveis 

pelos boicotes eleitorais que previsivelmente acontecerão no nosso Concelho, caso não se 

altere o rumo dos acontecimentos, que não sejam os Presidentes de Juntas os culpados pelo 

aumento da abstenção em próximos atos eleitorais, pois no seu dia-a-dia, é com o povo que os 

Presidentes de Junta lidam, e não com o Poder Central, é com o fregueses, em politicas de 

proximidade, que os Presidentes de Junta exercem o seu mandato, é com quem elege e para 

quem elege que se deve direcionar toda a atenção de quem é eleito. Em Oliveira do Bairro, é o 

que tem acontecido e é o que continuará a acontecer, porque estou certo que no dia em que 

um Presidente de Junta de Freguesia se esquecer das razões e dos propósitos para os quais 

foi eleito, os fregueses de imediato farão o favor de o lembrar.  -------------------------------------------  

 ----------- Também neste momento pretendo denunciar publicamente, Sr. Presidente da 

Assembleia, parte do que acontece nos bastidores, quando em cima da mesa está uma reforma 

deste género. Telefonemas tardios, de gente importante envolvida neste processo e que por 

nenhuma outra razão aparente nos telefonaria, convites para jantares, palmadas nas costas, 

cartas de incentivo para que tudo se faça no sentido de que as coisas se resolvam pelo melhor 

e ofertas de sondagens com resultados que vão de encontro ao que se pretende implementar. 

Nada ilegal, tudo condenável. Isto apenas com os Presidentes de Juntas, os “peões” no 
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tabuleiro do poder. Como nenhum de nós se ilude facilmente, também neste momento nenhum 

de nós está desiludido sobre a forma como as coisas se tratam, vindas de Lisboa até nós. A 

idade da inocência já lá vai, e agora estamos todos na idade de decidir e assumir 

consequências. E aquilo que eu quero decidir, em nome da Freguesia que represento, e que 

conste para a posteridade é que sou contra esta reforma da Administração Local, lutarei com 

os meios legais que estiverem ao meu alcance contra esta Lei, pois esta é convictamente a 

posição que melhor defende os interesses dos Oliveirenses que me elegeram. Aquilo que eu 

quero decidir, felizmente encontra eco nos meus companheiros de partido em Oliveira do Bairro 

e nos membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD. Nesse sentido e porque não desejo 

aos outros aquilo que também não quero para mim, declaro desde já que votarei contra 

qualquer proposta que vise a agregação de qualquer Freguesia do Concelho de Oliveira do 

Bairro e que votarei favoravelmente a posição que irá ser apresentada pelo líder de bancada 

do PSD, que em momento oportuno tornará publica. Quero dizer também que é muito bom 

fazer parte de uma bancada que sabe ultrapassar as divergências pontuais e sobre uma 

matéria de extrema importância como a que aqui discutimos hoje, e que não necessita de 

disciplina de voto para ter consenso sobre esta matéria. Quero dizer ainda que o facto da 

Freguesia de Oliveira do Bairro se apresentar como potencialmente agregadora, nunca isso 

nos toldou o espirito ou nos permitiu ter uma posição de privilégio sobre qualquer uma das 

outras Freguesias. A reforma é má para agregados e agregadores e as Freguesias de Oiã, 

Palhaça, Bustos, Mamarrosa e Troviscal têm total solidariedade da Junta de Freguesia de 

Oliveira do Bairro e do seu Presidente. Aos outros Presidentes de Juntas quero dizer que esta 

é uma luta de todos e não só de alguns. Estamos todos no mesmo barco. ----------------------------  

 ----------- E para terminar Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, uma nota de otimismo.

 ----------- Se tudo falhar, se os nossos pareceres forem ignorados, se os tribunais não nos 

derem razão, se os nossos argumentos não forem válidos, se a machadada final for dada em 

Oliveira do Bairro, amputando este Concelho de duas das suas Freguesias, e se mais nada 
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houver a fazer dentro do quadro legal vigente no nosso país, vamos saber todos ter poder de 

encaixe e confiar nos nossos Autarcas de Freguesia, pois conhecendo eu bem este povo, esta 

Terra e estas gentes, nunca, mas nunca, os nossos autarcas de Freguesia deixarão de ter uma 

sede aberta em cada uma das atuais seis Freguesias, custe isso o que custar, torneie-se o 

assunto da forma que tiver de ser. Se em territórios agregados a lei diz que só pode haver uma 

sede, então que se abra uma filial. Somos Portugueses, somo o país do desenrasca, e saber-

nos-emos desenrascar uma vez mais, não deixaremos nunca extinguir o serviço de 

proximidade à população. Custe o que custar, o povo está em primeiro lugar …” --------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL - entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------  

 ----------- “… Estamos aqui hoje para começar a analisar em sede de Assembleia Municipal o 

assunto mais discutido e mais falado politicamente no concelho de Oliveira do Bairro desde o 

25 de Abril de 1974. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste ponto da ordem de trabalhos vamos analisar os pareceres das Assembleias de 

Freguesia sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, a Lei nº 22/2012 de 30 

de Maio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores, penso que uma forma geral, todas as pessoas 

são favoráveis a uma Reorganização Administrativa Territorial das freguesias no nosso país. 

No nosso país, neste momento temos freguesias com poucas dezenas de habitantes e temos 

freguesias com mais de 50.000 habitantes, maiores que muitos concelhos, temos concelhos 

com 1 freguesia e temos concelhos com 89 freguesias.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Esta discussão iniciou-se a nível do governo e da Assembleia da República com o 

chamado “livro verde” que depois foi sendo modificado e alterado, e que evoluiu para no final 

surgir então a já referida lei nº 22/2012 de 30 de Maio. ------------------------------------------------------  

 ----------- Esta lei em minha opinião é uma lei incompleta, cega e muito pouco democrática. ------  
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 ----------- Incompleta porque no nº 2 do artigo décimo onde são abordadas as competências e 

recursos financeiros das novas freguesias remete para diploma próprio. Como se pode querer 

modificar o mapa das freguesias quando o cerne da questão que é exatamente as 

competências e recursos financeiros disponíveis para as freguesias, aparecem descritos em 5 

alíneas de um artigo que nos remetem para lado nenhum. -------------------------------------------------  

 ----------- Cega porque para esta lei existem um conjunto de parâmetros de agregação que em 

nada respeitam as diferenças económicas e socias que o nosso país tem entre, interior e litoral, 

meios urbanos e meios rurais, zonas metropolitanas e resto do país, faz uma mera divisão em 

níveis de enquadramento centrado apenas no nº de habitantes e densidade populacional.-------  

 ----------- Muito pouco democrática, muito pouco democrática mesmo.  ---------------------------------  

 ----------- Um assunto desta dimensão permite 90 dias + as férias judiciais (45 dias), que 

quando a lei foi publicada nem sequer se sabia como contabilizar os prazos, para que cada 

Assembleia Municipal se pronuncie.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito pouco democrática porque se as freguesias forem agregadas por proposta da 

Assembleia Municipal tem uma majoração de 15 % no seu orçamento, orçamento esse diga-se, 

que ninguém conhece, se essa agregação não resultar desta forma, mas através de imposição 

da Unidade Técnica, não existe majoração. Eu tenho grandes dúvidas sobre a legalidade e 

constitucionalidade de uma situação destas, apesar de não ser jurista, não devem existir 

portugueses de primeira e portugueses de segunda.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Muito pouco democrática porque se a Assembleia Municipal de cada concelho em 90 

+ 45 dias não apresentar uma pronuncia, pronuncia essa que nem sequer é considerada 

pronuncia se não respeitar um apertado e restrito numero de itens previsto na lei, existe uma 

chamada Unidade Técnica composta por burocratas e técnicos que pouco ou nada sabem 

sobre a realidade das freguesias do nosso pais, que vai decidir quais as agregações a efetuar.  

 ----------- As Assembleias Municipais que são nesta lei chamadas a apresentar a sua pronúncia, 
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ou seja, são chamadas a modificar o mapa das freguesias do seu concelho, só podem ter 

opinião se for dentro dos parâmetros restritos que a lei pretende se não, não é sequer opinião 

válida e a ter em conta, a partir do momento que tal não acontece as Assembleias Municipais já 

não servem para nada e a tal Unidade Técnica é que decide. ---------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas minhas senhoras e meus senhores, uma reforma destas não pode ser 

imposta às populações, uma reforma desta dimensão deve ser feita com prazos temporais 

aceitáveis e exequíveis, deve ser feita de baixo para cima e não de cima para baixo, não deve 

ser o governo ou a Assembleia da Republica a impor, mas sim cada concelho com as suas 

freguesias e suas populações a analisar e a refletir, com um prazo de 1 a 2 anos e com as 

regras bem estabelecidas, quais seriam as agregações ou não agregações que trariam efetivas 

vantagens para as populações, porque é na realidade isso que interessa, quais as vantagens e 

mais-valias para as populações destas agregações, e sobre isso nada podemos dizer porque 

nada sabemos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Veja-se o exemplo do concelho de Lisboa, as suas freguesias, o município, os 

partidos políticos locais e as populações interessadas andaram cerca de dois anos a analisar 

esta questão e conseguiram de uma forma mais ou menos unanime chegar a entendimento 

para um novo mapa autárquico das freguesias que entendem que trará vantagens e mais-

valias para as suas populações. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Concelho de Oliveira do Bairro com esta lei é obrigado a eliminar duas freguesias 

ficando apenas com 4.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante esta circunstância e desde o primeiro momento a Assembleia Municipal 

através da sua comissão permanente e mesa da Assembleia tudo fez para esclarecer e 

clarificar tudo aquilo que lhe era possível sobre esta lei, esclarecendo todos os autarcas do 

concelho numa primeira fase, e depois toda a população do concelho. Também as 

Assembleias de Freguesia, o município e os diferentes partidos políticos tudo fizeram para 
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esclarecer os autarcas e população do concelho. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Também a comunicação social regional teve um papel fundamental no 

acompanhamento destas ações. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desde reuniões organizadas pelas Assembleias de Freguesia com os seus fregueses, 

Assembleias de freguesias para discutir e deliberar sobre este assunto, desde uma reunião no 

espaço Inovação com todos os autarcas do concelho para explicar e clarificar aquilo que se 

sabia ou não sobre esta lei, desde 6 reuniões efetuadas nas freguesias do concelho que 

juntaram quase mil munícipes em que a Mesa da Assembleia, o executivo camarário, os lideres 

de bancada, os presidentes de junta e membros das Assembleias de Freguesia tudo fizeram 

para explicar aos munícipes e fregueses que lei é esta e o que pretende, uma sondagem, 

distribuição por correio de uma missiva sobre esta lei, etc. -------------------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores, estive em muitas das ações que apresentei 

anteriormente, ouvi pessoas de todos os partidos e ouvi com pessoas sem partido nenhum, 

falei com os mais informados e com os menos informados, falei com pessoas com mais 

formação e menos formação e não ouvi ninguém dizer que concorda com esta lei, não ouvi 

ninguém a enaltecer esta lei, não ouvi ninguém a defender vantagens ou mais-valias desta lei 

para as populações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma lei de reorganização administrativa, em meu entender, faz sentido por duas 

razões: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Primeiro - se economizar recursos económicos e humanos públicos, o que claramente 

não parece que vá acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Segundo - se conduzir a melhorias nas condições de vida das populações e melhoria 

nos serviços públicos prestados, o que também não parece que aconteça no nosso concelho 

nem em grande parte do país. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Neste sentido vão também de uma forma geral os pareceres apresentados por todas 

as assembleias de freguesia, cada uma á sua maneira e todos por igual apresentaram os seus 

argumentos históricos, económicos, sociais, religiosos e desportivos que demonstram de uma 

forma clara que não pretendem ser agregados com outra freguesia e que não reconhecem 

qualquer mais-valia para as suas populações em tal situação.  -------------------------------------------  

 ----------- A única pequena exceção prende-se com a freguesia de Oiã que não pretende de 

forma alguma ser agregada, mas que deixa em aberto a possibilidade de agregar outra 

freguesia, esta questão prende-se com a hipótese que foi levantada de agregar freguesias de 

outros concelhos à freguesia de Oiã, mas que foi de todo impossível sequer pensar nisso pelos 

timings e pela forma como esta lei foi imposta. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de concluir quero louvar mais uma vez todo o esforço feito por todos os órgãos 

autárquicos e seus elementos que tudo fizeram para esclarecer e explicar tudo o que era 

possível sobre esta lei às nossas populações, com mais adesão nos meios rurais e com menos 

adesão nos meios mais urbanos do concelho, as pessoas estiveram atentas e interessadas 

nesta lei e nas suas possíveis implicações. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não querendo de forma nenhuma diminuir o trabalho de todos, a Assembleia 

Municipal através do seu Presidente, da sua Mesa e da Comissão Permanente desenvolveu 

um trabalho meritório e de grande esforço no sentido do esclarecimento e da elucidação de 

todas as questões e duvidas que foram levantadas ao longo deste últimos 3 meses.  --------------  

 ----------- Não sabemos qual será o resultado final desta lei para o concelho de Oliveira do 

Bairro, mas sabemos que tudo fizemos ao nosso alcance para explicar e perceber quais os 

intuitos dos nossos autarcas e da nossa população, ouvimos as suas vozes e devemos ser nós 

a fazer ouvir essas vozes junto do Governo, da Assembleia da Republica e da tal Unidade 

Técnica, a Assembleia Municipal defende e vai continuar a defender os interesses da 

população do concelho de Oliveira do Bairro, é para isso que fomos eleitos.--------------------------  
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 ----------- Faço parte do partido principal que sustenta o governo, votei no PSD para mudar o 

rumo do pais, no entanto esta reforma está acima do partido A ou B, na discussão desta 

reforma as tentativas de obter créditos políticos apenas inquina essa mesma discussão, e 

confunde ainda mais as nossas populações, respeito o governo e todos os partidos que o 

sustentam mas não poderei concordar nunca com uma reforma que não trará quaisquer 

benefícios aos munícipes do nosso concelho e a uma grande parte da população portuguesa, 

principalmente nas classes mais frágeis como os idosos e ou populações economicamente 

mais débeis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As reformas, sejam elas quais forem, fazem-se em parceria com os agentes públicos 

intervenientes, neste caso freguesias, municípios, assembleias municipais e principalmente 

com as populações, que me parecem esquecidas por esta lei. --------------------------------------------  

 ----------- - as reformas não se fazem contra tudo e contra todos. -----------------------------------------  

 ----------- - as reformas não se fazem de forma encapotada mantendo em suspenso as questões 

principais referentes a competências e recursos financeiros disponíveis …” --------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – referiu que os Pareceres das Assembleias de 

Freguesia vão, de forma inequívoca, contra esta Reforma Territorial Autárquica. --------------------  

 ----------- Esta é uma legislação que a todos afeta e ouvindo tudo aquilo que já foi dito, não só 

na Assembleia Municipal, mas igualmente nas reuniões havidas nas diferentes Freguesias e 

que foram promovidas pela Assembleia Municipal, resulta que todos estão de acordo que a Lei 

não é benéfica para as populações, para as Freguesias e para o País. ---------------------------------  

 ----------- Relembrou que esta decisão de eliminar Freguesias é uma medida para “lançar areia 

para os olhos dos senhores da troika”, tendo em atenção o acordo realizado entre estes e os 

três maiores partidos portugueses à cerca de ano e meio e que se comprometeram a reduzir 

drasticamente o número de Autarquias e como não se entenderam, passaram ao elo mais 

fraco que são as Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que a Reforma Autárquica deveria ter começado pelos Concelhos e nunca 

pelas Freguesias, o que iria permitir a unificação de algumas Freguesias e aproveitar as 

infraestruturas existentes, havendo, com o decurso do tempo, uma poupança de recursos 

financeiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que no passado o Concelho de Oliveira do Bairro já foi de maior 

dimensão, já foi extinto e foi reimplantado, tendo-lhe sido retirado Fermentelos e Sangalhos, 

pelo que, certamente, não será esta a última Reforma que irá sofrer o nosso País e haverá 

pessoas a favor e contra estas medidas, mas todos aqueles que foram eleitos têm de se 

preocupar com o que poderá ser melhor para aqueles que os elegeram e o que é melhor para 

o Concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS - entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------  

 ----------- “… Palhaça é uma Freguesia com grande crescimento a nível associativo social 

cultural industrial e de património, nos censos 2011 foi a segunda freguesia do concelho que 

mais cresceu em 12%. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo tido ao longo dos anos, pessoas à frente da junta de freguesia com grande 

visão de futuro que foram adquirindo terrenos em sítios estratégicos para o desenvolvimento da 

freguesia, e também a sorte de alguns beneméritos como foi o caso de Manuel de Oliveira que 

doou a praça de São Pedro ao padroeiro da freguesia que é onde foi realizada a feira durante 

muitos anos, tendo sido depois adquiridos terrenos mais a norte, para onde esta foi mudada, 

onde ainda funciona, que com a evolução dos tempos brevemente vai mudar de sitio porque ai 

foi construído um novo polo escolar, que podia ter sido construído noutro sitio mas mais uma 

vez houve visão para o futuro. Somos das poucas freguesias no distrito que temos tanto 

equipamento junto, para assim poder haver mais aproveitamento dos espaços, temos ADREP, 

com desporto e cultura, quase com 25 mil metros quadrados, Espaço Vida com creche, centro 
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de dia, lar e CAO com 15 mil metros quadrados, Parque de Lazer com um telheiro 

churrasqueiras com mesas para 250 pessoas com 10 mil metros quadrados, Pólo Escolar 8 mil 

metros quadrados. E ainda ficamos com muito espaço para poderem ser construídos outros 

equipamentos públicos de interesse para a freguesia. -------------------------------------------------------  

 ----------- Temos uma zona industrial nova que conta com algumas firmas de carácter nacional 

Centrauto, Diatosta, Isofibras, Justbit, Nicrodur, canto novo, oficinas de automóveis serralharias 

entre outras, e que na revisão do PDM é a zona industrial que mais vai crescer, isto também se 

deve ao facto de estarmos muito perto da A17 cerca de dois quilómetros. -----------------------------  

 ----------- Temos o novo espaço da feira com cerca de 70 mil metros quadrados, que engloba, 

feira do gado e estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos uma outra zona onde a alguns anos foram sendo adquiridos terrenos que mais 

tarde deram lugar a um Ioteamento, para construção de vivendas dai resultando uma mais-

valia. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma freguesia a onde não faltam serviços, 3 bancos, estação dos correios, farmácia, 

bombas de gasolina, extensão do centro de saúde com dois médicos e enfermeiros a tempo 

inteiro, perto de 100 espaços comerciais por toda a freguesia. Associações, ADREP, 

escuteiros, grupo folclórico, Museu S. Pedro da Palhaça, ACUREP, associação de pais, 2 IPSS 

Recanto da Natureza, e Centro Social S. Pedro. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- No associativismo temos a ADREP com 35 anos que foi a primeira associação do 

concelho a ter uma piscina e que nesta altura ainda esta a funcionar, com muita gente a 

frequentá-la. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sempre evoluindo, para que assim o espaço tenha qualidade, foi a primeira a 

realizar marchas com grande qualidade. Tem um património invejável, tem pavilhão, 

polidesportivo, campo de futebol de 7, pista de atletismo, uma sede, 2 quartos com 36 camas, 

nesta altura com condições para receber equipas em estágio, um salão onde são feitos 
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variados espetáculos, Festivais da canção, teatro, entre muitos outros. Na área desportiva é 

onde esta associação é mais forte principalmente no atletismo, sendo uma das melhores do 

distrito de Aveiro, contando já em vários escalões com campeões distritais e nacionais. ----------  

 ----------- Mas não é só aqui que está a diferença, ainda recentemente na vez de se criarem 

mais duas associações foram criadas duas secções. Uma deu lugar ao grupo de cantares e 

outra à equipa de BTT e assim tivemos a ADREP mais forte e a freguesia mais unida. ------------  

 ----------- O museu S. Pedro criado em 1981 com o objetivo de promover o espólio de arte sacra 

e não só, (museologia, biblioteca, arquivo histórico regional, espólios bibliográfico, 

levantamentos etnográficos, etc;) sendo na altura pioneiro a nível nacional porque congregava 

um conjunto de atividades. Coisa rara noutros museus que só estavam centralizados numa 

área tendo sempre o objetivo de crescimento e a melhoria do espólio. ----------------------------------  

 ----------- Temos os escuteiros fundados em 1991, que tem um campo de formação, de grande 

qualidade sendo visitado por muitos grupos de escuteiros e não só, de todo o Pais onde ficam 

alguns dias porque tem excelentes condições, tendo casas de banho, grelhadores, abrigos, 

salas de reuniões, cozinha e muito estacionamento tendo no total perto de 15 mil metros 

quadrados, onde aqui houve também pessoas que doaram uma grande parte do terreno. --------  

 ----------- O edifício da junta de Freguesia feito em 1983, é composto, no rés-chão, por junta de 

freguesia e extensão de saúde, um salão, sede do agrupamento 970, uma sala ocupada pelo 

museu, e sala da assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a reorganização do espaço da escola primária, que é mesmo ao lado do edifício 

da Junta de Freguesia irá ser criado um salão nobre da freguesia, um polo de leitura, sala de 

exposições e museu, espaços estes, que irão dignificar todo o espaço e a freguesia. Ficando 

com aquilo que eu digo de olhar para traz e não ver espaços mortos, mas sim muita vida e 

alegria para quem vive e passa pela Palhaça. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Centro Social São Pedro iniciou a sua atividade em 1978, sendo das primeiras 
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instituições do concelho a começar com creche, tendo sempre evoluído, começou por utilizar o 

salão paroquial, mais tarde começa por surgir a ideia de um Centro de Dia mas faltava o 

terreno, também aqui não faltou alguém generoso e a obra nasceu num terreno oferecido, 

agora tem uma obra nova com grande qualidade e funcional, duas valências já a funcionar e a 

restante pronta para abrir. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todas estas obras como é fácil de ver estão feitas com grande sacrifício e muita 

dedicação de todos os Palhacenses, e não só, muitos peditórios, em Portugal e muitas vezes 

no estrangeiro muitos cortejos para angariação de fundos, nunca na Palhaça ninguém esteve à 

espera que a Câmara começasse estas obras, e só assim é que todas elas funcionam bem, 

porque foram feitas com grande sacrifício e dedicação. -----------------------------------------------------  

 ----------- Com tudo isto em 01 de Julho de 2003 a povoação da Palhaça foi elevada à categoria 

de Vila pela lei n.° 82/2003 de 26 de Agosto por proposta apresentada na Assembleia da 

Republica através do projeto lei n.º 137/lx. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Freguesia da Palhaça tem verificado nos últimos anos um crescimento sustentado e 

equilibrado que trouxe uma melhor qualidade de vida, tomando-a numa localidade ideal para 

fixação de pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os fundamentos que estiveram na base da lei que permitiram a elevação à categoria 

de vila da Freguesia da Palhaça, acerca de nove anos (através de novos investimentos 

melhoria na qualidade de vida, melhoria no associativismo) foram plenamente atingidos, sendo 

considerada hoje uma das freguesias mais importantes e um exemplo a seguir no Concelho de 

Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Freguesia da Palhaça quer manter a sua identidade, a sua cultura e o seu 

património, só assim, não será desvalorizada e menosprezado o trabalho árduo das nossas 

gentes, das nossas Associações, da Sociedade Civil organizada, dos nossos antepassados 

que tanto lutaram pela existência e autonomia da Freguesia. ----------------------------------------------  
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 ----------- Qualquer agregação da Freguesia da Palhaça a outra freguesia violentaria a realidade 

patrimonial, social, cultural, e histórica da freguesia, poderia dar origem a graves conflitos 

sociais e não garantia qualquer vantagem em termos de eficácia e eficiência, pelo contrário 

poderia pôr em causa a qualidade de vida de que hoje dispõem os Palhacenses, diminuindo a 

qualidade dos serviços prestados pelos órgãos autárquicos à população e que são 

indispensáveis ao desenvolvimento e crescimento da freguesia. -----------------------------------------  

 ----------- Como tal entendemos que só a manutenção da atual freguesia é capaz de garantir e 

salvaguardar a vontade e os interesses da população da Palhaça. --------------------------------------  

 ----------- Porque ninguém até hoje sabe dizer quais as vantagens para as freguesias e para as 

pessoas, será que todo este processo é só para poupar dinheiro? ---------------------------------------  

 ----------- Então há muito onde cortar, sem ser naqueles que fazem quase de tudo, estão perto 

dos idosos, perto dos jovens, perto das associações, que resolvem muitas vezes pequenos 

problemas, que a haver mudanças tudo isto vai ficar muito mais difícil de solucionar …” ----------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – constatou que a opinião generalizada de todas 

as Bancadas é a mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo o Presidente da Câmara tomado a iniciativa de mandar realizar uma 

sondagem, um estudo de opinião sobre a Reforma Administrativa, tendo questionado quais os 

motivos que o levaram a ter aquela iniciativa e qual o custo da realização do mesmo. -------------  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO - entregou a sua intervenção por escrito 

e que seguidamente se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Num tempo em que os políticos são acusados de terem uma linguagem própria, de 

falarem em circuito fechado, de não terem proximidade e responsabilidade no trabalho que 

realizam com as populações ou ainda que a classe política não está à altura dos problemas 

que se levantam, Oliveira do Bairro procurou novos caminhos de abordagem e de proximidade 
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aos eleitores. Fomos humildes quando quisemos ouvir as populações, demos confiança 

quando dissemos que iriamos respeitar a vontade das populações, fomos autênticos quando 

transmitimos as nossas limitações, fomos audazes na abordagem que fizemos à sociedade civil 

e criámos espaço para a discussão.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A sociedade vive tempos de tormenta e tornou-se mais individualizada, atua de forma 

pacífica e resignada, demite-se de discutir o bem comum, opta pelo silêncio em vez da palavra, 

a cidadania é muito passiva, a Assembleia Municipal teve o mérito de provocar a sociedade 

oliveirense trazendo-a para o debate no espaço público. Teve o mérito de aproximar os eleitos 

dos eleitores. Teve o mérito de ir ouvir os autarcas que foram afastados desde o primeiro 

momento desta discussão pelo Governo e pela Assembleia da República.  ---------------------------  

 ----------- Aos autarcas de cada uma das freguesias foi apenas pedido um parecer sobre a Lei 

22/2012, responderam com grande responsabilidade e determinação. Não se limitaram a meia 

dúzia de linhas dizendo que não aceitavam apenas porque Não aceitavam. Tiveram a 

preocupação de mostrar a identidade de cada freguesia, valorizar o melhor que há em cada 

território - e é muito, transmitiram-nos à sua maneira o amor e o afeto às raízes da sua terra. 

Disseram de uma forma muito simples e autêntica que são felizes assim e querem continuar a 

ser o que são. Penso que o maior pecado desta lei reside mesmo no corte umbilical que liga a 

pessoa, e a sua circunstância, à terra que vive. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- As assembleias de freguesia, que representam a população, foram unânimes: não 

aceitam serem agregados ou agregadores.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aqui estou eu, hoje, para dizer a esta Assembleia que não tenho qualquer dúvida no 

caminho que temos que pisar juntos. Estou convicto que é um caminho árduo e difícil. A vida é 

feita de escolhas, e eu fiz a minha.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fomos convidados a discutir a lei, fizemo-lo! Somos convocados a cumprir a lei, 

façamo-lo!   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proponho, então, que nos pronunciemos a favor da manutenção das seis freguesias 

do nosso concelho fundamentando a nossa escolha. --------------------------------------------------------  

 ----------- Numa linguagem legal: Façamos uma Não pronúncia, pronunciando-nos sobre o bom 

que é manter as fronteiras de cada uma das seis freguesias do concelho nosso concelho. Os 

munícipes de Oliveira do Bairro entendem que estamos a lutar contra o autoritarismo deste 

instrumento jurídico que é a Lei 22/2012.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao futuro, espero pelas notícias dos ventos do sul na esperança que os 

nossos argumentos convençam aqueles vão decidir, se assim não for, sem medo saberei estar 

à altura de tomar decisões …” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – considerou que a decisão mais importante foi 

tomada em sessão da Assembleia de Freguesia, que é o órgão máximo deliberativo da sua 

Freguesia e que apoiou na íntegra. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que aquando da publicação do “Livro Verde” a Assembleia de Freguesia de 

Oiã já tinha deixado bastante clara a sua posição, vindo agora, após a publicação da nova Lei 

sobre a Reorganização Administrativa Autárquica, os seus Membros a discutir a mesma 

pronunciando-se no sentido de não estar disponível para ser agregada, mas que poderia ser 

uma Freguesia agregadora, pensando sempre no caso da Freguesia de Fermentelos e nunca 

em relação a outras Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------  

 ----------- Considerou que Oiã tem a sua história, tem o seu património e certamente que quem 

lá vive o conhece. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA – referiu que estava a intervir a 

fim de marcar uma posição e para que a sua opinião fique registada e nunca para “lavar as 

mãos”, sendo esta uma oportunidade para se cumprir o 25 de Abril, sendo nestas situações 

que lhe dá gosto em pertencer a uma democracia, onde as pessoas podem falar livremente. --- 

 ----------- Recordou o provérbio “Quem mudou, Deus ajudou”, sendo espectável que as pessoas 
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abraçassem a mudança e que a mudança pudesse ser um motor dinamizador do futuro. 

Contudo, também é usual ouvir-se que em “Equipas vencedoras não se mexe” e para si, o 

Concelho de Oliveira do Bairro é uma equipa vencedora, sendo que, a mudança, a 

reestruturação, ou reorganização administrativa autárquica, será necessária em muitos 

Concelhos do País. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou estar demonstrada a posição da população do Concelho extraída da 

auscultação que foi realizada em todas as Freguesias e que se encontram patentes nos 

Pareceres das diferentes Assembleias de Freguesia. --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Freguesia de Bustos é a 3.ª de maior dimensão no Concelho em 

número de habitantes e de eleitores, pelo que a resultar uma agregação da mesma iria 

descaracterizar geograficamente e reduzir a identidade humana à insignificância, depois de no 

passado se ter lutado pela sua autonomia e independência, daí ser favorável a que as 

Freguesias do Concelho se mantenham tal qual estão.------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - entregou a sua intervenção 

por escrito e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Queria começar por mais uma vez por felicitar o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal pela forma como decorreram as reuniões nas diversas freguesias. Julgo que foi um 

momento único de participação democrática, com elevada adesão, com enorme respeito pelas 

opiniões diversas, e com um profundo sentido de participação cívica. Este grau de participação 

tem necessariamente que nos levar a concluir que estamos aqui a lidar com um assunto muito 

sério, muito importante para as pessoas, capaz de as fazer sair de casa e participar. E isso é 

algo que devemos ter muito presente. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os pareceres das Assembleias de Freguesias, vão no sentido daquilo que 

maioritariamente tinha sido expresso pelas populações e que é no sentido de manter a atual 

organização administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O grande problema aqui é que não é fácil, se é que é possível, mostrar aos munícipes 

do nosso Concelho e simultaneamente fregueses o que é que se ganha com agregação. O que 

é que os fregueses de duas freguesias que se agregam têm a ganhar, em termos de melhoria 

do serviço público, em termos de potenciar o desenvolvimento e de levar a uma melhoria da 

qualidade de vida. É muito difícil mostrar às pessoas que há aqui algum benefício substancial. 

E como se isso não bastasse também não é fácil mostrar às pessoas que da agregação de 

duas freguesias resulte alguma redução significativa de custos para o país. Por outro lado as 

freguesias são um órgão de poder autárquico muito próximo das pessoas, as nossas 

freguesias têm história, têm uma identidade muito própria, e têm tido um papel muito importante 

na vida das nossas populações. Colocando num prato da balança o que haveria a ganhar com 

uma possível agregação e no outro aquilo que temos a perder, julgo que há um desequilíbrio 

muito grande, que faz com que haja esta enorme relutância. -----------------------------------------------  

 ----------- Dito isto, o Partido Socialista, e de resto em linha com aquilo que já anteriormente 

tinha anunciado, irá respeitar a vontade das pessoas, expressa através dos seus 

representantes nas diferentes Assembleias de Freguesia e só votará favoravelmente uma 

proposta que vá no sentido da manutenção das seis freguesias …” -------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Bancada do Partido Socialista ainda não avançou com essa 

mesma Proposta, uma vez que entendem haver ainda espaço para se poder chegar a um 

consenso entre todas as Bancadas, sendo desejável a apresentação de uma Proposta 

conjunta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou ainda que apesar da sondagem realizada por iniciativa do Executivo 

Municipal, ainda não se sabe qual a sua posição. Questionando o Presidente da Câmara, se 

irá avançar ou não com uma Proposta de agregação. -------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------  
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 ----------- “… Ao longo de muitos meses, numa atitude responsável, empenhada e, na minha 

opinião, muito dignificante, esta Assembleia desenvolveu um conjunto de iniciativas públicas e 

privadas com uma única intenção, a de procurar informar-se e informar sobre a questão da 

Reforma Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não só reunimos com todas as estruturas do poder Autárquico (Juntas e Assembleias 

de Freguesia e Executivo Municipal), como promovemos reuniões em que juntámos todos 

estes Órgãos à mesma mesa para discutir este assunto. E fizemo-lo mais do que uma vez, 

dentro e fora das Sessões da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------  

 ----------- Durante todos estes meses, desde a primeira versão do documento verde, 

procurámos e diligenciámos, no sentido de nos munirmos de toda informação e de todos os 

esclarecimentos para podermos decidir em consciência o que fazer e, sobretudo, fazer o que 

seria o melhor para todos e, fundamentalmente, para o nosso Município e a sua população.  ---  

 ----------- Entendemos ainda desenvolver estas reuniões num âmbito mais restrito e recatado 

enquanto tal Reforma não estivesse sustentada num documento formal e definitivo. ---------------  

 ----------- Quando esse documento chegou, na sua versão final, avançámos para a discussão 

pública com as sessões de esclarecimento que decorreram em todas as freguesias do 

Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurámos ouvir as populações e sentir a sua vontade, mas procurámos também 

construir com a população uma ideia, um caminho partilhado e único. Um caminho feito de 

convergências, que aglomerasse aquilo que nos une e diluísse aquilo que nos pudesse 

separar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Investimos na transmissão de informação, procurámos partilhar o que sabíamos com 

todos como disso é exemplo o desdobrável que fizemos chegar á população. ------------------------  

 ----------- Importa também sublinhar que não estivemos sozinhos neste processo.  ------------------  
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 ----------- É de elementar justiça aqui referir o esforço e trabalho desenvolvido pelas 

Assembleias de Freguesia, pelo Executivo Municipal e mesmo pela comunicação Social, com 

particular destaque para Jornal da Bairrada cuja cobertura deste processo e em particular das 

sessões de esclarecimento, merece de todos nós um vigoroso aplauso e um sentido 

agradecimento pelo extraordinário trabalho que desenvolveram e pelo grande contributo que 

deu a este esfoço coletivo e transversal a toda a classe politica e até para além dela.  ------------  

 ----------- Hoje, podemos não ser detentores de muitas certezas, podemos não estar certos de 

qual será o melhor caminho, ou de qual será a opção perfeita (talvez até não exista essa 

solução perfeita, talvez não exista sequer uma boa solução), mas podemos todos ter a certeza 

que, sendo certo que poderíamos sempre fazer mais, fizemos muito, empenhámo-nos todos… 

Permitam-me que lhe diga que talvez tenhamos feito mais do que qualquer outro Município 

deste nosso Pais.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Podemos discordar e discordámos em várias matérias, mas tenho que dizer que muito 

dignificámos esta Assembleia Municipal e a democracia e que todos, das estruturas de 

freguesia até aos cidadãos passando pelo Executivo Municipal, todos procurámos cumprir com 

lealdade as funções que nos foram confiadas e fizemo-lo naquela que é talvez a mais difícil 

decisão que este município teve para tomar nas décadas que nos precederam e nas décadas 

que se seguirão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Das Sessões de Esclarecimento dizer que a primeira conclusão é que a população de 

Oliveira do Bairro demonstrou de forma inequívoca uma maturidade democrática e uma 

consciência e responsabilidade cívica que nos deve encher a todos de orgulho. --------------------  

 ----------- Deu, a população do nosso Concelho, um exemplo ao Pais do que é estar à altura das 

responsabilidades, e deu sobretudo, uma resposta clara e inequívoca que pensa, que reflete, 

que tem opinião e que está pronta a participar. Que não se esconde, que não ignora e que não 

tem medo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A segunda conclusão é que tal realidade faz aumentar a nossa responsabilidade na 

mesma medida que potencia a nossa motivação para procurarmos estar á altura deste povo 

que aqui representamos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Podemos ainda concluir, em todas as sessões de esclarecimento, que a população 

não se revê nesta lei, que a considera uma lei incompleta e injusta. -------------------------------------  

 ----------- Que não explica quase nada, que justifica muito pouco, que não esclarece o “como” e 

o “de que forma”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Numa frase: Que é uma má lei, uma lei injusta e que uma lei injusta não devia ser lei. 

Foi muito claro que ninguém compreende o “porquê” de se extinguirem freguesias com tanta 

identidade, com tanta história. Todas e cada uma, nas suas especificidades, são possuidoras 

de uma dinâmica associativa, cultural e económica relevante. Que todas são referências 

afetivas e sociológicas para os seus fregueses. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Importará sobretudo aqui deixar claro que ficou, em todas as sessões de 

esclarecimento, bem vincada a vontade, largamente maioritária, de manter os limites 

geográficos das freguesias exatamente como estão… -------------------------------------------------------  

 ----------- Depois foram levantadas questões pertinentes:  ---------------------------------------------------  

 ----------- Como podemos explicar as vantagens, os ganhos se eles não estão plasmados na 

lei? ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Onde estão definidas as novas competências? ----------------------------------------------------  

 ----------- Onde estão clarificadas as compensações financeiras? -----------------------------------------  

 ----------- Questões como estas são bons exemplos da realidade com que vivemos e as 

respostas que não demos, que não podemos dar a estas perguntas, porque não sabemos, 

porque não podíamos saber, são também exemplos paradigmáticos das dificuldades e das 

condições em que temos nós que tomar uma decisão.  ------------------------------------------------------  
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 ----------- A questão que permanece é a de como poderíamos, nós e a população, abdicar deste 

valor, tão interiorizado em cada um e que liga profundamente a sua identidade à sua freguesia, 

quando não conseguimos explicar sequer o “porquê”, os ganhos e as vantagens desta 

reforma?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se não conseguimos descortinar a relevância que pudesse justificar que, todos e cada 

um, abdiquem de valores tão profundos e tão pessoais, que muitos consideraram fundamentais 

para a definição do individuo enquanto pessoa, que é a terra onde vive, a terra onde nasceu. 

Como podemos então defender tal reforma?  -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, senhoras e senhores Deputados --------------------------------------------------  

 ----------- Temos perante nós, neste momento, as posições plasmadas na forma de documento, 

das Assembleias de Freguesia, cada uma com os seus argumentos, com fundamentações 

diversas em função das especificidades de cada uma, mas todas elas têm em comum a defesa 

das suas freguesias e a manutenção dos seus limites geográficos, na ideia fundamental de que 

devem permanecer exatamente como estão.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------- É verdade que o executivo municipal promoveu (em boa hora) a realização de uma 

sondagem cujos resultados apontam, também claramente, que é vontade da população que 

sejamos nós a pronunciarmo-nos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também eu percebo essa vontade, também eu entendo que seria sempre preferível 

sermos nós a decidir e não deixarmos a decisão para outros que, distantes desta nossa 

realidade decidam, pouco ou nada sabendo sobre a nós. ---------------------------------------------------  

 ----------- Mas a questão fundamental vai muto para além da pronúncia. --------------------------------  

 ----------- A população quer que sejamos nós a decidir, é verdade, mas não quer que sejam 

agregadas freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população quer que sejamos nós a decidir, mas também quer que as freguesias 
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permaneçam exatamente como estão. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A verdade é a que nós representamos a vontade das populações, nós devemos, 

dentro das nossa capacidades e competências, fazer o nosso melhor para refletir, em cada 

decisão que tomamos, aquele que é o entendimento e a vontade dos que nos elegeram. --------  

 ----------- E a verdade é que  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As Assembleias de Freguesia não querem ser agregadas. Isso é claro e isso está 

escrito; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população nas sessões de esclarecimento indicou, por larga maioria dos presentes, 

que não querem ser agregadas, isso foi claro e nós somos testemunhas disso. ----------------------  

 ----------- Os Partidos Políticos, sem exceção, querem ver respeitada a vontade da população. 

Isso ficou claro e isso também ficou escrito. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados --------------------------------------------------  

 ----------- Quer a Bancada do Partido Social Democrata, que aqui represento, deixar também 

muito claro e também por escrito o seguinte: --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nós não estamos disponíveis para decidir contra a vontade expressa das populações, 

que nós não estamos disponíveis para decidir qualquer tipo de agregação de qualquer uma das 

seis freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população defende a manutenção das nossas freguesias exatamente como estão e 

nós respeitamos e defendemos a vontade da população. ---------------------------------------------------  

 ----------- As Assembleias de Freguesia estão contra qualquer agregação das suas freguesias e 

a Bancada do PSD respeita a posição dessas estruturas. --------------------------------------------------  

 ----------- O Partido Social Democrata indicou claramente que deve ser respeitada a vontade 

das populações e as posições das Assembleias de Freguesia e a Bancada do PSD respeita a 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 07.09’12   56|61 

disciplina do partido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para que não restem dúvidas, entende a Bancada do PSD que o nosso caminho e 

que a nossa decisão individual e coletiva, é a da defesa da manutenção das seis freguesias.  --  

 ----------- Saiba o Sr. Presidente e esta Assembleia que a Bancada do partido social democrata, 

face aos argumentos por mim aqui apresentados, têm a seguinte posição: ----------------------------  

 ----------- Defendemos que a decisão desta Assembleia seja a de uma Não Pronúncia. Uma não 

pronúncia, fundamentada na manutenção das seis freguesias exatamente como estão …” ------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

considerou ser muito fácil falar da agregação de Freguesias provenientes de outros Concelhos, 

contudo, quando está em causa a agregação de Freguesia do Concelho, não é fácil 

demonstrar essa mesma abertura e falar com tanta franqueza e disponibilidade. -------------------  

 ----------- Em resposta às insinuações de que tinha sido o Presidente da Câmara a tomar a 

iniciativa de encomendar uma sondagem ou estudo de opinião, leu a Deliberação da Reunião 

de Câmara de 12 de julho de 2012 e que refere que “A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, realizar uma sondagem/estudo de opinião relativamente à Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica, designadamente colocando a seguinte questão: “De 

acordo com a Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio, o Município de Oliveira do Bairro terá de agregar, 

no mínimo, 2 freguesias. Entende que esta agregação deve ser decidida pela Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro ou pela Assembleia da República?”” ------------------------------------  

 ----------- Referiu que o argumento para a realização da sondagem se prendeu com a 

necessidade de dar uma resposta a questões que se foram ouvindo, nomeadamente, que 

todos os presentes gostariam de fazer a vontade da população e também que os atuais 
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representantes do Concelho, não tinham sido legitimados para tomar esta decisão. Por tais 

razões o Executivo Municipal, por unanimidade, estando presente igualmente um 

representante do Partido Socialista, pretendeu dar um contributo para a tomada de decisão 

final e que certamente pesará na consciência de cada um, aquando da decisão que a 

Assembleia Municipal irá ter de tomar. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o órgão Executivo não está contra a Assembleia Municipal, cabendo a 

este último tomar a decisão final e certamente que em tempo útil receberá o Parecer ou 

Proposta do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros que desejassem 

intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que o Presidente da 

Câmara deveria esclarecer o que entende por tempo útil. --------------------------------------------------  

 ----------- LUÍS FILIPE CARVALHO – interveio a fim de deixar claro que a Freguesia da 

Mamarrosa foi a primeira a apresentar a Proposta de manutenção como Freguesia, não 

pretendendo agregar nem ser agregada, mantendo-se inalterável essa posição. --------------------  

 ----------- Acrescentou não terem sido os primeiros por receio, mas por dedicação à Freguesia, 

uma vez que a prioridade é a defesa dos Mamarrosences. -------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – considerou que seria 

oportuno que o Presidente da Câmara definisse um timing para decidir e remeter à Assembleia 

Municipal a Proposta ou o Parecer da Câmara Municipal, para que as diferentes Bancadas da 

Assembleia Municipal pudessem ter em conta igualmente aquele mesmo Parecer ou Proposta 

antes de apresentarem algo em concreto para decisão final. ----------------------------------------------  

 ----------- MARIA INÊS MARTINS PATO – referiu ter estado na Sessão de Esclarecimento 

realizada na Freguesia da Mamarrosa, tendo aí mencionado que lamentava que os políticos do 
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Concelho aproveitassem este tema para palco político e hoje, quando é pedido que se aprecie 

e discuta os Pareceres das Assembleias de Freguesia, mais uma vez sente a necessidade de 

chamar à atenção dos presentes para que haja bom senso. -----------------------------------------------  

 ----------- Considera que deve haver bom senso, uma vez que esta é uma questão que deve 

unir todos os presentes, não podendo ser desperdiçado o tempo em palcos políticos, tanto 

mais que o tempo começa a escassear. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que todas as Freguesias consideram que não deve haver qualquer tipo 

de agregação, resultado da envolvência de toda a população do Concelho nas reuniões 

havidas nas Freguesias e os Membros da Assembleia Municipal têm o dever de respeitar as 

vontades da população que os elegeu. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ter sido solicitado o contributo de todos, inclusivamente no decurso da 

realização das Sessões de Esclarecimento, pelo que, todos os presentes têm o direito de 

expressar a sua opinião. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou estar convencida que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro irá 

respeitar a vontade da população e dizer não à agregação de Freguesias, contudo, reconheceu 

que a questão que o Governo colocou, não era se se concordava com a redução do número de 

Freguesias, mas antes, impôs uma redução cabendo a decisão de quais agregar à Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ter sido realizado um importante trabalho por parte da Mesa da Assembleia 

Municipal e da Comissão Permanente ao tentar auscultar a opinião de todas as pessoas, com 

a oportunidade de todos intervirem, com a realização de sondagens e todas elas deram os 

seus frutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que todos os Membros da Assembleia Municipal irão ser responsáveis 

quando for o tempo de decidir, irá ter de se assumir uma posição. Se todos os presentes 

referem que irão respeitar a opinião da população, quando vier a solução definitiva, certamente 
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não será a desejada pela população do Concelho, todos terão de aceitar a responsabilidade do 

seu ato, a culpa, neste caso, “não vai morrer solteira” e se agora estão todos em uníssono a 

dizer não à agregação, depois, também terão de estar, seja qual for a decisão. ---------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

relembrou que o prazo de pronúncia termina a 15 de outubro e antes disso será agendada a 

Sessão da Assembleia Municipal e em tempo útil, antes de tal acontecer deverá ser conhecida 

a posição da Câmara Municipal, relembrando que hoje apenas se está a apreciar o assunto, 

não havendo lugar a qualquer votação e consequente decisão.-------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Executivo Municipal se irá pronunciar, no seguimento de algumas 

auscultações efetuadas e maturadas pelas sucessivas reuniões, contactos, opiniões, 

sondagens e outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a sondagem realizada custou cerca de dois mil euros, tendo os 

Vereadores do Executivo Municipal sido informados previamente à execução do Estudo ou 

Sondagem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Felicitou o trabalho desenvolvido por parte da Mesa da Assembleia Municipal e da 

Comissão Permanente, às Juntas e Assembleias de Freguesia, esclarecendo que o Executivo 

Municipal procurou sempre estar presente e disponível para partilhar e participar e poder dar 

contributos sérios para ajudar a esclarecer e dar uma visão mais correta relativamente ao que 

está em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – agradeceu o trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente, que neste assunto 

em concreto, desenvolveu um trabalho, que, teve a notoriedade e o reconhecimento público e 
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do qual todos têm conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que, a Comissão Permanente para desenvolver esse trabalho, recorreu a 

opiniões, ideias, sugestões de muitos concidadãos de Oliveira do Bairro, que contou com a sua 

presença nas ações que foram desenvolvidas, sendo de louvar o papel que todos tiveram 

neste processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma as Juntas de Freguesia e as Assembleias de Freguesia foram 

inexcedíveis na colaboração e nas solicitações que foi tendo de fazer, para que todas as ações 

se desenvolvessem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que, quando o mérito e o louvor é de todos, certamente que o pleno foi 

conseguido e, neste caso em concreto, não há um maior mérito de uns e menor de outros, o 

mérito é igual para todos, porque todos participaram da forma que puderam, que souberam e 

com o maior empenho possível, porque sabiam e sabem, que aquilo que está em causa é o 

bem-estar, o futuro dos concidadãos de Oliveira do Bairro e por isso não pouparam esforços e 

disseram presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o objetivo de concluir este trabalho, já foram emitidos os Pareceres das 

Assembleias de Freguesia, já se detêm o conhecimento e as informações de que se 

necessitava, o debate no local próprio foi realizado de uma forma muito clara e objetiva, 

deixando um traço daquilo que é o sentimento, a vontade e o querer das gentes do Concelho 

de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que faltará o Parecer ou Proposta da Câmara Municipal e aí, os 

Membros da Assembleia Municipal estarão preparados para dar o penúltimo passo e que este 

implícito nas intervenções dos três líderes de Bancada, apelando a que haja efetivamente um 

entendimento entre todos, no sentido de apresentar uma Proposta conjunta e que permitirá 

concluir todo o processo, que terminará com a respetiva votação. ---------------------------------------  

 ----------- Desconhece se este foi efetivamente o assunto mais debatido no Concelho nos 
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últimos anos, mas com certeza que terá sido um dos que foi mais debatido e debatido com o 

nível que todos tiveram a satisfação de reconhecer. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Reconheceu igualmente o trabalho desenvolvido pelos jornalistas do “Jornal da 

Bairrada”, considerando que foi de facto um momento de grande dimensão que proporcionou 

que o nome do Concelho de Oliveira do Bairro chegasse bem longe e de uma forma altamente 

digna, pelo que, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia de Oliveira do Bairro, 

aproveitou a oportunidade para agradecer publicamente ao “Jornal da Bairrada” todo o trabalho 

desenvolvido a propósito deste assunto. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, deu por encerrada a presente Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária, 

sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos Secretários e 

outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------------------------  

 


