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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 12 DE 
OUTUBRO DE 2012. 
 
 
 
Nº.5/2012 
 
 
 
Aos doze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze, na vila de Castro Verde e 
Auditório do Fórum Municipal, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espírito 
Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Maria Manuela Revés 
Florêncio e Maria Cesaltina da Cruz Mendes Basílio, 1ª. e 2ª. Secretárias da respetiva 
Mesa, e Filipe Manuel Patrício Mestre, Carlos Alberto Soares Ramos, Fernando Martins 
da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Manuel da Conceição Colaço, Rui Luís Silva 
de Matos, Antónia Maria Godinho Almeida do Espírito Santo, Fernanda Guerreiro dos 
Santos Felício, António José Silvestre Jerónimo, Manuel Jacinto Batista Tomé e Manuel 
dos Santos Marques, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de se reunirem em 
sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Srª. Sónia Isabel Sousa Nascimento e Srs. João Pedro 
Dias Aurélio, Francisco António Simões Gonçalves, Cândido Manuel Colaço e José 
Tomé dos Anjos. 
 
Estiveram igualmente presentes do executivo municipal, o Sr. Presidente da Câmara, 
Francisco José Caldeira Duarte, e os Srs. Vereadores António João Fernandes Colaço, 
António José da Luz Paulino e Paulo Jorge Maria do Nascimento. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia, começou por pedir 
desculpa pelo atraso verificado e informou que tal deveu-se ao compasso de espera feito 
quanto à expectativa da presença dos Vogais em falta, e declarou aberta a sessão, 
procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
2º. - Regime jurídico da reorganização administrativa autárquica  
       (Lei nº.22/2012, de 30/5 – Redução do número de freguesias). 
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3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Antes de dar a palavra ao público presente, a Srª. Presidente informou que conforme 
está previsto no Regimento desta Assembleia havia dois períodos destinados à 
intervenção do público no âmbito da ordem de trabalhos aqui presente pelo que apelou 
para que, neste primeiro período, o utilizassem de forma mais breve possível, por forma 
a que no segundo período possa haver uma intervenção mais alongada. 
 
Posto isto deu a palavra ao público presente, tendo o Sr. Adelino Coelho começado por 
congratular-se com a realização desta sessão para discutir este assunto e que fazia todo o 
sentido que a mesma se tenha realizado na sede do concelho mas ao mesmo tempo 
também era de opinião que podia realizar-se também uma sessão em Casével e outra em 
São Marcos da Ataboeira, uma vez que são estas as freguesias que correm o risco de vir 
a ser extintas. 
 
Criticou depois a forma como o Governo está a tratar a extinção de freguesias, isto é 
sem conhecer a realidade dos concelhos e dessas mesma freguesias e daí achar-se que se 
trata de um ataque à democracia e que deve atacar-se com mais democracia, dando a 
palavra ao povo onde os órgãos municipais pudessem promover referendos e assim 
conhecer aquilo que as pessoas pensam. 
 
Interveio depois Sr. Joaquim Palma dando conhecimento que na Freguesia de São 
Marcos da Ataboeira realizou-se já uma sessão da Assembleia de Freguesia onde toda a 
população daquela freguesia podia dar a sua opinião sobre este assunto. 
 
Não havendo mais intervenções por parte do público, a Srª. Presidente da Assembleia 
informou que na última sessão deste órgão havia surgido a ideia que esta sessão se 
realizasse ou em Casével ou em São Marcos, todavia depois de discutida e a mesma 
ponderada verificou-se o consenso que era preferível realizar-se na sede do concelho 
pois seria uma forma de trazer mais pessoas aqui por se tratar de um local mais central 
em relação às restantes freguesias do concelho. 
 
2º. - Regime jurídico da reorganização administrativa autárquica  
       (Lei nº.22/2012, de 30/5 – Redução do número de freguesias) 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, a Srª. Presidente da Assembleia fez um 
balanço completo das razões desta sessão, desde a aprovação da lei que estabelece o 
regime jurídico da reorganização administrativa territorial e o papel que a Assembleia 
tem nesta matéria ao abrigo da mesma legislação, nomeadamente ter de propor a 
extinção de uma das freguesias, e das tomadas de posição tomadas por este órgão 
contrárias à extinção de qualquer freguesia, tendo assim a 2ª. e 1ª. Secretárias da Mesa 
procedido à leitura das posições tomadas, por unanimidade, na sessão realizada no dia 
27 de Junho último, a partir das propostas apresentadas quer pela bancada da CDU quer 
pela bancada do PS. 
 
Posto isto, passou a palavra aos Srs. Vogais para se pronunciarem sobre esta matéria. 
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Interveio em primeiro lugar a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Casével, 
Fernanda Felício, que começou por agradecer à população de Casével aqui presente o 
que significava que a mesma está contra a aplicação desta lei. 
 
Informou depois que também naquela freguesia se realizou igualmente uma sessão com 
grande participação da população, que também esteve representada na grande 
manifestação de freguesias realizada em Lisboa, assim como participado em quase todas 
as reuniões realizadas pela ANAFRE, bem como as restantes freguesias deste concelho. 
 
Em seguida procedeu à leitura, na íntegra, da tomada de posição, por unanimidade, na 
Assembleia de Freguesia de Casével, em que se recusam totalmente a participar no 
processo de extinção/agregação de freguesias do concelho, rejeitar a respetiva lei e 
exigir a sua revogação, uma vez que a ser aplicada representará um grave atentado 
contra o Poder Local Democrático, assim como apelar à Câmara e Assembleia 
Municipais para que se recusem a ser cúmplices no processo de liquidação de freguesias 
do seu concelho, exortar à ANAFRE e a ANMP, igualmente, recusando-se a integrar a 
Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território, assim como a 
todos os Autarcas, trabalhadores das Autarquias, aos Movimentos Associativos e à 
população em geral para que prossigam a luta contra e extinção de freguesias, em defesa 
do mesmo Poder Local Democrático. 
 
Por fim agradeceu à população de Casével pelo facto de esta sempre estar com os 
eleitos daquela Freguesia no sentido de continuar a luta que estiver ao seu alcance e 
nunca baixar os braços. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, congratulando-se com o facto de, nesta 
sessão, poder falar para tantos cidadãos o que lamentavelmente não verificava nas 
restantes sessões onde, em sua opinião, naturalmente, deviam ser bem mais 
participadas, e referiu que no seio deste órgão o assunto em apreciação não levantava 
polémica uma vez que todos têm a mesma opinião sobre o mesmo, contudo terá junto 
das populações e daí a sua presença aqui. 
 
Adiantou que, desde sempre, neste órgão, surgiu a unanimidade, entre os eleitos das 
duas forças políticas aqui representadas, uma vez que não faz qualquer sentido uma 
Assembleia Municipal ter que se pronunciar sobre a extinção de um dos seus membros, 
o que, em sua opinião, seria ficar amputado de qualquer coisa. 
 
Afirmou depois que a organização administrativa do território existente não apareceu 
por acaso mas surge, sim, de uma entidade histórica e cultural que se foi criando ao 
longo dos tempos.  

 
Lembrou que o que se estava a verificar era muito mais grave do que a organização 
administrativa por si só, e, apesar de não se verificar ainda em Castro Verde, tem a ver 
com o encerramento de determinados serviços, em concelhos vizinhos, que deviam ser 
prestados pelo Estado Português, nomeadamente os de urgência básica a partir de 
determinada hora da noite, assim como dos já falados sobre a reorganização dos 
serviços de finanças, com o consequente encerramento de repartições, e da maternidade 
de Beja devido à falta de determinado número de nascimentos por ano para garantir a 
sua subsistência económica, o que, em sua opinião, quem mais necessita e que está mais 
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distante dos centros onde existem estas valências vai ficando desprovido de tudo isso, 
que não são regalias, mas sim, serviços sociais que o Estado deve prestar às populações. 
 
Afirmou que muito mais que a Reforma Administrativa o que estava aqui em causa 
eram critérios económicos e economicistas que fazem com que deixemos de ter, a pouco 
e pouco, quase tudo, e que tratando-se de numa freguesia do interior a situação ainda é 
mais dramática, pois como é sabido é através das Juntas de Freguesia que é garantida a 
ligação das populações com quase tudo para o mundo exterior, e lembrando que o 
concelho vizinho onde trabalha, isso irá acabar naquelas freguesias localizadas bem no 
interior.  
 
Opinou o mesmo Vogal que se trata de uma primeira fase de uma plano muito maior 
que está em marcha, em que daqui a algum tempo virão com outras medidas no sentido 
de reorganizar ainda mais, como por exemplo extinguir mais outra freguesia até que 
pudemos ficar sem nenhuma. 

 
Relembrou ainda o mesmo Vogal que, por isso, o Partido Socialista se opôs desde o 
início contra esta reorganização administrativa que, em sua opinião, nada tem de 
democracia, mas sim de uma forma imposta através de uma lei sem que tenha sido, 
previamente, feita qualquer consulta junto das populações e ainda agravada com o facto 
de colocar às Assembleias Municipais a decisão de extinguir quem em cada concelho. 
 
Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de São 
Marcos da Ataboeira, Manuel Batista Tomé, que começou por agradecer a presença dos 
cidadãos assim como, particularmente, aos da sua freguesia, e afirmou que não havia 
preparado qualquer intervenção uma vez que poderia dar a entender que a freguesia que 
representa seria a que estaria em situação de extinção quando, à exceção de Castro 
Verde, todas elas estão na mesma situação, apesar das posições contra que aqui possam 
ser tomadas. 
 
Deu depois o mesmo Vogal conhecimento de todas as tomadas de posição na respetiva 
freguesia contra esta lei que apesar de inicialmente ser intitulada de “documento verde”, 
em sua opinião trata-se de um “documento negro”, nomeadamente através de um 
abaixo-assinado que recolheu mais de 430 assinaturas, da colocação de uma faixa negra 
na sede da Junta de Freguesia em sinal de protesto, e da participação em manifestações 
em Lisboa, congressos da ANAFRE, posições estas tomadas por unanimidade na 
Assembleia e Junta de Freguesia. 
 
Criticou igualmente o mesmo Vogal o facto da lei em causa impor nas Assembleias 
Municipais a decisão da extinção de freguesias, lembrando que a participação destes 
órgãos, no Orçamento de Estado, em termos de despesa é insignificante, e manifestou a 
sua preocupação que a extinção de freguesias fará com que as suas populações fiquem 
privadas de uma entidade onde elas encontram o apoio para resolver qualquer problema 
do dia-a-dia, assim como serve de elo de ligação entre os diferentes aglomerados de 
cada freguesia, o que vai contribuir significativamente a favor da sua extinção a partir 
de leis feitas, à pressa, dentro de gabinetes sem olhar à realidade local. 
 
Concluiu o mesmo Vogal afirmando que a luta tem que continuar em que há que ir a 
todo o lado manifestar a posição contra a extinção das freguesias. 
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A seguir interveio o Sr. Vogal Manuel Colaço agradecendo a presença de todos aqueles 
que se interessam pela democracia e que deste modo manifestam a sua posição contra 
todos estes ataques que estão a ser feitos ao Poder Local. 
 
Congratulou-se com a unanimidade verificada nesta questão, assumida pelas forças 
politicas nesta Assembleia, que, em sua opinião, provavelmente por razões e 
argumentações diferentes mas que no final a conclusão é certa no sentido da defesa das 
populações e não querer este ataque que está a ser feito à democracia e ao Poder Local, 
retirando às populações o poder de decisão de elas próprias gerir os seus destinos. 
 
Lembrou o mesmo Vogal que o 25 de Abril, que está um bocado esquecido para muitos, 
veio recuperar este espirito municipalista e dar a possibilidade, através de eleições 
autárquicas que têm sido feitas, das pessoas poderem contribuir, através do seu voto, 
escolher as pessoas entendem que os devem governar. 
 
Afirmou, assim, que era contra o facto do poder central estar a querer dizer o que é que 
vai ou não extinguir, significando por isso que se estava na presença de um ataque à 
própria democracia e ao Poder Local, poder este que as pessoas tem mais sentido 
perante o desenvolvimento das populações através dele, e daí, apesar de reconhecer da 
necessidade de determinada reorganização administrativa, nomeadamente nas grandes 
cidades, concluir que por trás de tudo isto está subjacente um ataque ao Poder Local 
com a retirada do poder às populações de decidir sobre o seu futuro. 
 
Reafirmando que a força politica que representa rejeita perentoriamente a proposta de 
extinção de freguesias que o Governo quer impor, voltou o Sr. Vogal a congratular-se 
com o facto que o Partido Socialista tenha igualmente proposto uma moção no mesmo 
sentido havendo assim uma certa unanimidade. 
 
Concluiu o mesmo Vogal afirmando que a extinção de freguesias no meio rural irá 
trazer problemas acrescidos à sua população, na sua maioria idosa, e criando mais 
condições para acentuar a desertificação. 
 
Interveio em seguida a 1ª. Secretária da Assembleia e Presidente da Junta de Freguesia 
de Castro Verde, Srª. Maria Manuela Florêncio, saudando todos os presentes e 
agradecer que os mesmos estejam connosco neste momento de extrema importância 
para a vida deste concelho, uma vez que é um momento de união e de dizer não. 
 
Afirmou que todas as cinco freguesias do concelho têm estado unidas nesta luta, 
participando em todas as manifestações efetuadas contra a reorganização administrativa 
e extinção de freguesias, assim como se pode verificar na união dos eleitos igualmente 
constatada, independentemente das forças políticas existentes, e assim deverá ter que 
continuar-se, frisou. 
 
Opinou que estamos na presença de um ataque brutal por parte do Poder Central contra 
os trabalhadores e contra as populações e que, por isso, muita indignação se tem 
levantado e crescido e originado muitas lutas travadas e com pequenas vitórias 
conseguidas o que dá força para continuar a lutar e a resistir e dizer não contra a 
extinção de qualquer freguesia neste concelho.  
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Posto isto, não havendo mais intervenções, apresentou a Srª. Presidente da Assembleia a 
seguinte proposta de moção, cujos vogais proponentes são a Srª. Maria Manuela 
Florêncio e os Srs. Filipe Mestre e Carlos Ramos, decorrente da comissão constituída 
para o efeito, e da qual foi distribuída cópia a todos os Vogais. 
 
Assim a 1ª. Secretária, antes de proceder à sua leitura, informou que a proposta de 
moção é sintética uma vez que o grupo de trabalho entendeu que as justificações já 
tinham sido dadas nas tomadas de posição anteriores: 

 
“MOÇÃO 

 
Regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica 

 
Considerando que a Lei nº. 22/2012, de 30 de maio, que aprova o regime jurídico da 
reorganização administrativa territorial prevê no seu art.º 11º que a Assembleia 
Municipal se pronuncie sobre a reorganização administrativa do território das 
freguesias, na sequência de deliberação ou de proposta da Câmara Municipal; 
 
Considerando que os diferentes órgãos autárquicos concelhios – Câmara Municipal, 
Assembleia Municipal, Juntas e Assembleias de Freguesia – já aprovaram 
anteriormente, por unanimidade, moções de rejeição da referida Lei, por discordarem 
totalmente dos seus objetivos, princípios e pressupostos; 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida extraordinariamente no dia 12 de 
Outubro, no Fórum Municipal, deliberou: 
 

• Reiterar as posições anteriormente assumidas de repúdio da Lei nº.22/2012, de 
30 de maio; 

• Não emitir qualquer parecer sobre a reorganização administrativa territorial do 
concelho de Castro Verde, considerando que as cinco freguesias existentes 
correspondem não só à história e tradição locais, mas também ao interesse 
manifestado pelas populações.” 

 
Não havendo qualquer intervenção, a Srª. Presidente da Assembleia colocou a proposta 
de moção à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade e aclamação. 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Dada a palavra ao público presente, interveio o Sr. Presidente da Câmara, Francisco 
Duarte, afirmando que nesta Assembleia também fazia parte do público mesmo sendo 
Presidente da Câmara, e começou por afirmar que não ia agradecer a presença das 
pessoas presentes, como foi feito inicialmente, pela razão muito simples pois, em sua 
opinião, é um direito e dever das mesmas estarem aqui perante um assunto que não é 
apenas destes senhores eleitos mas sim é um problema que diz respeito às populações e 
a todos enquanto cidadãos deste concelho e deste Pais. Afirmou sim que se 
congratulava com essa presença e sobretudo pela votação verificada por unanimidade 
desta rejeição da mudança dos limites administrativos das freguesias. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que a lei sobre a extinção de freguesias não era uma lei 
isolada mas faz parte de um conjunto de atitudes políticas que este Governo tem vindo a 
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desenvolver, em vários campos, que vai atingir todos de uma maneira tão ou mais brutal 
do que esta do Poder Local, e, referindo-se particularmente a esta última, afirmou que 
numa primeira fase é a extinção de uma freguesia, no nosso concelho, noutra fase será 
uma outra, e posteriormente será o próprio concelho que pode ficar agregado ou agregar 
outro vizinho, o que significa voltar ao “Terreiro do Paço, a uns governantes e a uns 
regedores”. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que não era regedor mais sim eleito Presidente da Câmara, 
num quadro legal muito claro, com funções e atribuições de competências, consagradas 
constitucionalmente e que, na prática, querem tirar, e por não terem a coragem de o 
fazer diretamente, fazem-no de forma enviusada, desde os cortes financeiros no 
Orçamento de 2012, depois através da lei de execução orçamental e posteriormente com 
a denominada lei dos compromissos, onde, através desta, para além de orientarem a 
gestão financeira, na prática estão a retirar e saciar a autonomia do Poder Local. Daí 
afirmar, que todos devemos estar conscientes disso e que não se trata de uma luta 
cooperativa dos eleitos que estão a “defender o seu tacho” mas sim de todos como 
cidadãos, pois está mais que demonstrado que se não fosse o Poder Local, que tem 
vindo a desenvolver-se numa conjuntura deste há 30 anos, o nosso Pais era “Lisboa ou 
Porto e pouco mais e o resto seria paisagem”. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que foi este Poder Local que conseguiu manter vivo, e 
nalguns casos com qualidade de vida, todo o interior deste País, fazendo com que os 
cidadãos que vivem fora das grandes cidades não sejam cidadãos de segunda mas sim 
terem exatamente os mesmos direitos dos que vivem nas grandes cidades. 
 
A propósito do referido pelo Sr. Vogal Filipe Mestre acerca do encerramento de 
serviços públicos, afirmou o Sr. Presidente que era outro problema que se estava a 
verificar todos os dias com tentativas, diretas ou indiretas, de encerramento desses 
mesmos serviços e daí, em sua opinião, há que estar alerta no sentido de o evitar. 
 
Quanto ao facto de ter sido hoje deliberado, por unanimidade, manter as cinco 
freguesias existentes, contudo lembrou que isso não acabava aqui e que esta decisão ia 
ser enviada à denominada Unidade Técnica, o que, perante a mesma, irá apresentar uma 
proposta no sentido de extinguir uma das freguesias do concelho, lembrando que à face 
da lei, à exceção de Castro Verde, qualquer uma das outras freguesias está sujeita a ser 
extinta. 
 
Fazendo uma análise da composição da denominada Unidade Técnica de apoio à 
Assembleia da República, o Sr. Presidente da Câmara lembrou que, nos termos da 
respetiva lei, a mesma seria composta por 4 ou 5 “doutores que sabem tudo”, por 
representantes da ANAFRE e da ANMP, e por 1 representante de cada partido com 
assento na Assembleia da República. Adiantou que, neste momento, a mesma Unidade 
Técnica está limitada aos “4 doutores peritos em freguesias”, assim como os 
representantes do PSD e o CDS, não tendo os restantes partidos com assento na AR 
indicado qualquer representante, assim como a ANAFRE e a ANMP, o que, em sua 
opinião, trata-se de uma Unidade Técnica “coxa” uma vez que mais de metade dos seus 
membros não existe. 
 
Informou depois o Sr. Presidente que, estranhamente, o Presidente da referida Unidade 
Técnica, o Sr. Dr. Manuel Porto (um destacado membro do PSD e Presidente da 
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Assembleia Municipal de Coimbra), declarou que estava contra a reforma territorial em 
curso, pelo que questionou como é que uma pessoa que tem essa opinião vai poder 
decidir quanto à extinção de uma freguesia no concelho de Castro Verde, quando já 
declarou que estava contra isso mesmo. Adiantou que quando o mesmo foi questionado 
do porquê aceitar aquele cargo, aquele havia respondido que era para “minimizar os 
estragos desta lei que era má”, posição que pessoalmente haja esquisita, e por isso 
afirmou que teremos de ficar na expetativa do que irá sair daquela Unidade Técnica, 
desfalcada em mais de metade dos seus membros e com um Presidente que se manifesta 
contra a lei e a considera má. 
 
Concluiu o Sr. Presidente da Câmara lembrando que para além daquela Unidade 
Técnica há outra entidade que vai ter responsabilidade nesta matéria, a Assembleia da 
República, portanto, em última instância, quem vai decidir quanto à extinção das 
freguesias são os deputados e daí afirmar que nessa altura vamos ver qual será a atitude 
dos deputados, nomeadamente os eleitos pelo círculo eleitoral de Beja, quanto ao seu 
sentido de voto face a esta não pronuncia que foi hoje aqui aprovada por unanimidade, 
particularmente o deputado do PSD. 
 
A seguir foi dada a palavra ao Sr. Adelino Coelho, que começou por congratular-se com 
as posições do PS e da CDU nas moções aprovadas por unanimidade, assim como o 
documento que foi aqui aprovado igualmente por unanimidade, pois, em sua opinião, é 
bom que, apesar de ideias políticas diferentes, estejam, neste caso concreto, todos no 
mesmo lado, e que todos os aqui presentes são uma força adicional da posição do PS e 
da CDU. 
 
Esclareceu ainda o mesmo cidadão que quando tinha sugerido a realização de sessões da 
Assembleia Municipal, seria uma em Casével e outra em São Marcos da Ataboeira, era 
no sentido de mobilizar as pessoas para defender as suas freguesias. E quanto à sugestão 
da realização de referendos afirmou que era uma força para usar a democracia na sua 
plenitude, pois apesar dos representantes eleitos pelo Povo estão a fazer o seu trabalho, 
e muito bem, não chega, pelo que através de um referendo, mesmo que alegadamente 
não ser vinculativo e não servir de nada em termos práticos, era uma maneira de ficar 
bem expressa a vontade do povo o que, em sua opinião, conta muito e tem muita força. 
 
Concluiu afirmar estar satisfeito com a forma como Castro Verde abordou a extinção de 
freguesias, dizendo mesmo não, e não como noutros concelhos em que mesmo 
manifestando-se contra a extinção de freguesias preocuparam-se logo a ver qual delas a 
abater 
 
Em seguida interveio o Sr. Alberto Amorim, residente em Casével, informando que 
havia participado na Assembleia de Freguesia de Casével, onde se verificou uma forte 
participação da população e manifestou a sua posição contra, e daí não entender não 
haver necessidade da realização de qualquer referendo. 
 
Referiu-se o mesmo cidadão à força que o Poder Local tem, através dos seus 
governantes democraticamente eleitos, pois foi através dele que se construíram estradas 
e ruas, e daí também concordar com o proferido pelo Sr. Presidente quanto a não ter que 
agradecer a presença destas pessoas aqui, pois, em sua opinião, é nossa obrigação essa 
presença e lamentava não estarem aqui todos aqueles que tinham que estar, “e que isto 
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não era apenas para os eleitos, pois esses mudam consoante a vontade através do voto, 
mas sim para todos nós em cada freguesia ou ponto do País.” 
 
Quanto à alvitrada necessidade de extinção de freguesias existentes nos grandes centros 
urbanos, lembrou que de facto elas existem, e deu o exemplo de 3 ou 4 freguesias que 
conhece na cidade de Lisboa, onde em cerca de 300 metros se percorrem, mas 
representam mais de 30.000 moradores e que de facto têm falta dos serviços prestados 
pelas suas Juntas de Freguesia. 
 
Concluiu o mesmo cidadão afirmando que o Poder Local é um corpo e um ataque ao 
mesmo para extinção de qualquer órgão é o mesmo “que retirar uma unha ou um dedo a 
esse corpo” e que, a permitir isso, fará com que depois de terem “essa unha e o dedo, 
querem um braço, uma perna e certamente todo o corpo”, e daí achar que temos que 
estar unidos e defender os nossos direitos, assim como os eleitos que hoje votaram 
aquela moção, em sua opinião, muito bem, mas não fizeram mais que a sua obrigação. 
 
Interveio por fim o Sr. Manuel António Domingos que manifestou-se igualmente de 
acordo com a posição tomada pelas forças políticas com assento nesta Assembleia 
Municipal e afirmou que ainda alimentava a esperança de que tudo fique na mesma 
tendo em conta que as freguesias do nosso concelho estão bem definidas e com uma 
história de largos anos, e ainda que o Presidente da tal Unidade Técnica aceitou o cargo 
para minimizar os efeitos da lei, conforme foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara, 
para além de que ultimamente tem sido tanta coisa anunciada mas depois recuam na sua 
aplicação. 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA:  
 
Desta reunião se lavrou minuta, aprovada, por unanimidade, da Assembleia e assinada 
pela respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. 
 
• ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a 
presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pela 1ª. Secretária da 
Mesa, nos termos do artigo 92º. do Decreto-Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, 
republicada com a Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 


