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ATA Nº26 
------Ata da reunião da sessão extraordinária, da assembleia municipal de Vagos, realizada no dia 
23 de novembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Aos dois dias de outubro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de 

sessões do edifício dos paços do concelho, reuniu a assembleia municipal de Vagos, em sessão 

extraordinária, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das Neves, secretariado pelos 

senhores Manuel Marcelino Manangão e Maria da Graça Matias Gadelho, com a seguinte agenda de 
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ A – Período da “ordem de trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------- 
------ PONTO ÚNICO: REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 
VAGOS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO ALTERNATIVO NOS TERMOS DO ARTIGO 15º, Nº3 DA 
LEI Nº22/2012 DE 30 DE MAIO QUE APROVA O REGIME JURÍDICO DA REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA. ----------------------------------------------------------------------- 
-----Nota importante: A sessão é pública e no final o público presente poderá solicitar a sua intervenção 

que deverá incidir sobre as matérias apreciadas. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros da assembleia municipal: ----------- 

------Senhores Rogério Simões, Jorge Luís Nunes Oliveira, Carlos Guilherme Freire Pereira, Catarina da 

Rocha Nunes de Oliveira e Susana Maria Ferreira Gravato eleitos na lista do Movimento Vagos Primeiro;  

------ Senhores Leane Silva Leite, Carlos Augusto da Silva Francisco, André de Jesus Pinho, Rui Manuel 

de Almeida Neto, Paulo Alexandre Pinho dos Santos, Maria de Fátima da Cunha Coelho Moço e 

Francisco José Ferreira São Marcos, eleitos na lista do Partido Social Democrata; ------------------------------ 

------Igualmente compareceram os senhores presidentes das juntas de freguesia assim distribuídos:  

Licínio Custódio Ramos, Covão do Lobo; Albano Manuel de Jesus Gonçalves, Fonte de Angeão; Silvério 

de Jesus Rua, Ponte de Vagos; Cláudio André dos Santos Curto, Santa Catarina; Fernando Julião, 

Santo António de Vagos, Maria Dulcínia Martins Sereno, Santo André de Vagos e João Carlos Loureiro, 

presidente da junta de freguesia de Soza . ----------------------------------------------------------------------------------- 

------Faltaram à presente sessão os seguintes membros da assembleia municipal: senhor Joaquim Pires 

Plácido, senhor Juan Carlos Martins, Paulo Ricardo Corticeiro de Sousa Moreira, Tony Richard de 

Almeida, Madalena Marques Pinho, Sérgio Manuel da Silva Freire e César Ferreira Ribeiro, presidente 

da junta de freguesia de Calvão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Apresentaram pedido de substituição os senhores deputados Carlos Alberto Soares Costa Pereira, 

presidente da junta de freguesia de Vagos, representado pelo senhor António Santos Bodas e o senhor 

Manuel Bogalho, presidente da junta de freguesia da Gafanha da Boa Hora, representado pelo senhor 

Manuel Nogueira, Maria Fernanda Oliveira, presidente da junta de freguesia de Ouca, representada pelo 

senhor Vítor Manuel Reis Almeida, Juan Carlos Ferreira Martins representado pelo senhor Evangelista 

Gadelho, que tomou posse, e Tony Richard Almeida representado pelo senhor José António Ferreira.----- 

------Da câmara municipal estiveram presentes os seguintes membros: o senhor presidente da câmara 

municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e os senhores vereadores Marco Domingues e Silvério 

Regalado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------O senhor presidente da assembleia, de imediato, deu início ao período da “ordem de trabalhos”, 

submetendo o ponto único à discussão da assembleia municipal:----------------------------------------------------- 

------ PONTO ÚNICO: REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 
VAGOS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO ALTERNATIVO NOS TERMOS DO ARTIGO 15º, Nº3 DA 
LEI Nº22/2012 DE 30 DE MAIO QUE APROVA O REGIME JURÍDICO DA REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA. ----------------------------------------------------------------------- 
------ Apresentou o ponto o senhor presidente da assembleia municipal e informou de que não chegou à 

mesa nenhuma exposição acerca do assunto e por isso mesmo passou a palavra aos senhores 

deputados para se pronunciarem. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Primeiramente usou da palavra o senhor deputado João Carlos Loureiro e informou de que a 

posição do grupo municipal do PSD mantêm-se, como aliás já aqui foi dito e redito inúmeras vezes, e 

não deve ser alterada coisíssima nenhuma, ou seja, devem ficar as onze freguesias tal como estão. E 

isto por uma razão muito simples, pela vontade das pessoas que em 1985 decidiram este 

desmembramento da freguesia de Santo André e do Santo António, e também de Santa Catarina, e 

portanto é obrigação desta assembleia municipal manter a vontade dos antepassados desta terra que 

aqui manifestaram essa mesma ideia e que lutaram muito para que essas três freguesias fossem 

criadas. A posição do PSD não pode ser diferente. Nas regiões urbanas é compreensível a fusão de 

freguesias, porque não se justifica que na mesma cidade existam um número tão elevado de juntas de 

freguesia, e aí sim está-se a falar em freguesias com orçamentos na ordem do milhão de euros. Neste 

caso aqui está-se a falar em trocados, uma vez que os orçamentos rondam os trinta ou quarenta mil 

euros. Manifestou, ainda, a discordância relativamente a este projeto lei, mesmo não sabendo se adianta 

alguma coisa, e que fique bem manifesta a posição do grupo municipal do PSD e das gentes de Vagos, 

porque todos partilham desta opinião, ou seja, a de respeitar a vontade dos antepassados aqui discutida, 

tendo perdido muitas noites, para criar estas três freguesias. Deixou, ainda, uma manifestação de 

solidariedade para com os envolvidos e existem aqui pessoas que já faziam parte da assembleia 

municipal em 1985 e portanto o PSD é totalmente contra a que esta lei avançar. A posição da 

assembleia municipal deve ser tão firme quanto possível e dizer claramente ao governo que o povo 

vaguense é contra esta lei, manifestando a grande tristeza e revolta que todos os vaguenses sentem 

neste momento. Os critérios foram mal definidos, tal como já foi avaliado há tempos, e por isso deve-se 

aqui, mais uma vez, encontrar forma de evitar que a lei seja aprovada em definitivo e o concelho de 

Vagos perca três freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Seguidamente usou da palavra o senhor deputado Licínio Ramos e referiu-se à freguesia que 

representa, o Covão do Lobo, prometendo lutar até às últimas consequências esperando, claro está, ter 

o apoio de todas as freguesias do concelho para que esta freguesia, e todas as outras dez, se mantenha 

como está. Foi isto que sempre defendeu e será o que defenderá sempre até à última e informou que foi 

interposta uma providência cautelar, relativamente à freguesia de Covão do Lobo, esperando que todos 

os outros presidentes de junta façam o mesmo de modo a que se consiga fazer valer a posição de todos, 

ou seja, lutar contra a fusão/extinção de freguesias no concelho de Vagos. Esta lei é uma injustiça e não 
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se justifica esta lei, porque Vagos tem as freguesias todas com condições para se manterem, tal como 

estão, e por isso esta lei de régua e esquadro foi elaborada sem olhar a princípios e a meios. --------------- 

------ De seguida usou da palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e informou de que o grupo 

municipal do Movimento Vagos Primeiro não altera uma vírgula àquilo que fora as decisões tomadas em 

anteriores sessões da assembleia municipal sobre esta matéria. Manifestou, também, a total 

solidariedade para com as populações das freguesias envolvidas e, claro está, pelo trabalho das 

pessoas que tanto lutaram, tal como referiu o senhor deputado João Carlos, para poderem por em 

prática e fazer vingar as ansiedades das povoações em que se integravam, nomeadamente na última 

criação de freguesias em Vagos que ocorreu há mais de 25 anos. Numa consideração mais pessoal 

referiu que o que está aqui em causa é muito mais do que a política partidária, do que as ideias do 

senhor ministro Miguel Relvas, admitindo, contudo, ser necessário fazer uma reforma profunda da 

regionalização, da divisão administrativa do país, mas não desta forma. Para cumprir o memorando da 

troika havia que fazer desde logo ao mesmo tempo freguesias e municípios porque isso é o que lá está 

escrito, ou seja, tem de se reduzir o número de freguesias e o número de municípios. Contudo, não é 

isso que está a ser feito, isto é, começou-se só pela redução das freguesias e aquilo que o senhor 

deputado entende de todo este processo é que não vai acontecer nada, pelo menos até às próximas 

eleições, porque senão hão de estar as eleições marcadas, hão de estar decididos pelos diferentes 

movimentos e partidos os candidatos e ainda não se sabe qual é a divisão do país. Continua-se sem 

saber quantas freguesias há, quantos candidatos são necessários e como é que tudo isto vai ficar. Ainda 

não se sabe se um candidato de uma freguesia pode concorrer a outra freguesia e muito menos se sabe 

se os dois candidatos de duas freguesias que se juntam pode concorrer àquela junta das mesmas 

freguesias entretanto juntas. Portanto, é praticamente impossível e só mesmo quem não tiver o menor 

bom senso é que pode admitir fazer avançar uma lei desta natureza antes das próximas eleições 

autárquicas que já estão a ser preparadas existindo já candidatos a presidentes de câmara anunciados 

dos vários partidos e já haverá seguramente candidatos a presidentes de junta indigitados pelos 

diferentes partidos pelo país fora sem se saber como é que vai ficar a divisão administrativa do país. 

Esta tomada de não posição não irá de certeza prejudicar em nada porque qualquer decisão que a 

assembleia municipal aqui tomar e apresentar como contraproposta seria uma amarra e aí sim um 

entalanço, porque a essa ficava-se vinculado imediatamente, isto é, a partir do momento em que a 

assembleia municipal decidisse aqui aceitar fazer uma ou outra alteração já estava vinculada a uma 

alteração e assim continua-se com a liberdade de pensar e de discutir com este ministro ou com outro 

uma divisão administrativa do nosso país coerente e consentânea com as necessidades do momento 

atual. Concluindo, é realmente importante fazer uma divisão administrativa do país mas que o seja com 

cabeça, tronco e membros, ou pelo menos com pés e cabeça, o que não está a acontecer. ------------------ 

------ Entretanto usou da palavra o senhor presidente da mesa e referiu que este é um daqueles 

momentos em que tem muita pena que estejam todos de acordo e por uma razão muito simples é que 

esta lei é mesmo muito má. Informou de que houve uma reunião na semana passada com os porta-

vozes dos partidos e com os presidentes de junta que estão afetados por esta agregação e o consenso 

foi exatamente igual ao que se passou aqui hoje estando todos de acordo de que valaria a pena avançar 
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com uma providência cautelar quanto mais não fosse para protelar a entrada em vigor da lei nas 

freguesias que assim o entenderam. Na referida reunião levantou-se também a possibilidade, por 

indicação do senhor presidente da câmara, da câmara municipal fazer o mesmo uma vez que a 

assembleia municipal pode deliberar nesse sentido mas é uma entidade que não tem número de 

contribuinte e portanto não pode promover uma ação, pode é deliberar delegar na câmara a promoção 

dessa ação. Entretanto o senhor presidente da câmara entregou à mesa um documento para ser lido a 

todos os deputados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Contudo, e antes da leitura do referido documento, usou da palavra o senhor presidente da câmara 

para informar de que o que o senhor presidente da mesa acabou de dizer está correto e o documento 

apresentado vai nesse sentido. É de facto importante que a assembleia municipal delibere como 

proposta alternativa o mapa concelhio com as onze freguesias, tal como está, e propor que delibere 

também delegar na câmara municipal esse ónus de contratar um advogado para deduzir impugnar 

judicialmente nos tribunais competentes os atos praticados pelos órgãos que os vão praticar: o primeiro 

da unidade técnica, embora com algumas dúvidas, e o segundo da assembleia da república. ---------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor Albano Gonçalves, presidente da junta de freguesia de Fonte 

de Angeão, para solicitar à assembleia municipal e ao senhor presidente da câmara municipal para 

fazerem alguma coisa pelas freguesias que estão envolvidas neste processo porque tudo isto, pensado 

que não, magoam muito a população e só mesmo quem não está envolvido no processo é que pode 

pensar de outra forma. Ao falar-se com as pessoas vê-se a dor porque todos gostam muito de estar no 

seu cantinho, independentemente de se darem muito bem com as pessoas das outras freguesias, e 

querem continuar a viver na sua freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida voltou a usar da palavra o senhor deputado João Carlos Loureiro a solicitar o apoio 

jurídico da câmara municipal e também para dizer que concorda com o que foi dito pelo senhor deputado 

Jorge Luís Oliveira, porque afinal de contas a assembleia municipal e a câmara municipal estiveram 

sempre muito bem em todo o desenrolar deste processo precisamente porque nunca tomaram posição 

nenhuma, caso contrário estar-se-ia, de certa forma, presos e vinculados a esta nova lei. Por isso é de 

se manter a mesma posição e solicitar o apoio jurídico da câmara municipal para impugnar das formas 

possíveis e imaginárias para que Vagos continue a ficar com as onze freguesias. ------------------------------- 

------ Entretanto, retomou a palavra o senhor deputado Licínio Ramos para preguntar ao senhor 

presidente da assembleia municipal se ele tem conhecimento se quando esta lei foi feita a ANAFRE foi 

consultada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal informou que sim. A ANAFRE teve conhecimento e 

foi consultada tendo nomeado pessoas para estarem presentes nas reuniões. O senhor presidente 

desconhece é as votações. A ANMP tinha um representante, as CCDR’s tinham representantes, que não 

podiam votar nas áreas de influência deles, a assembleia da república também estava representada e a 

ANAFRE tinha dois representantes. O sentido de deliberação da ANAFRE foi sempre negativo e 

puseram isso por escrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Retomou a palavra o senhor deputado Jorge Luís Oliveira e referiu que se bem entendeu o 

documento apresentado pelo senhor presidente de câmara é no sentido de se aprovar uma deliberação 

alternativa que é manter as onze freguesias. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da mesa informou de que vai ler o documento e se todos concordarem 

submete-se a votação o acordo a que chegarem em conjunto. --------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, usou da palavra o senhor deputado Cláudio Curto, presidente da junta de freguesia de 

Santa Catarina, e informou de que a assembleia de freguesia de Santa Catarina reuniu-se e decidiu que 

vai apresentar uma providência cautelar a defender sempre os interesses desta freguesia. É importante 

salientar que a freguesia de Santa Catarina quando foi criada e as pessoas que tanto trabalharam para 

que isso acontecesse, nomeadamente o senhor António Nunes, fizeram um esforço enorme para 

defender esta freguesia e o senhor Cláudio, como presidente de junta, irá defender até ao limite a 

continuação da Santa Catarina como freguesia. Só assim se consegue defender os interesses da 

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

------ o senhor presidente da assembleia municipal passou à leitura do documento com uma proposta de 

deliberação da câmara municipal que a ser aceite por todos, com as alterações que entenderem, e que 

estes dois pontos passem a constar da ata de acordo com o texto que aprovarem e depois passa-se à 

votação: 1)Apresentar, nos termos do artigo 15º, n.º 3, da Lei 22/2012 de 30 de Maio, proposta 

alternativa de reorganização administrativa e territorial autárquica, devendo o Município de Vagos ser 

constituído por onze freguesias, com a seguinte denominação: Freguesia de Calvão, Freguesia de 

Covão do Lobo, Freguesia da Gafanha da Boa – Hora, Freguesia da Fonte de Angeão, Freguesia de 

Ponte de Vagos, Freguesia de Ouca, Freguesia de Santa Catarina, Freguesia de Santo André de Vagos, 

Freguesia de Santo António de Vagos, Freguesia de Soza, e Freguesia de Vagos – nos termos do 

parecer da Câmara Municipal, de 3 Julho de 2012, que se anexou à ata e dela faz parte integrante e aqui 

se anexa também. 2) Recomendar à Câmara Municipal que constitua mandatário, advogado ou 

sociedade de advogados, para, em nome e representação do Município, impugnar junto dos Tribunais 

Portugueses e Europeus competentes, em especial os Tribunais Administrativos, todos os atos 

administrativos, e requerer dos mesmos respetivas providências cautelares, que, em contrário à 

deliberação supra tomada, altere a reorganização administrativa e territorial atual do concelho de Vagos, 

em especial a proposta da Unidade Técnica tomada pela Assembleia da República, notificada em 9 de 

Novembro de 2012, que propõe a criação da União das Freguesias de Vagos e Santo António de Vagos, 

a criação da União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina e a criação da União das 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. Após a leitura do documento o senhor presidente da 

assembleia municipal submeteu a votação o ponto número um que foi aprovado por unanimidade e 

seguidamente o ponto número dois, também este, aprovado por unanimidade. A proposta de deliberação 

apresentada pela câmara municipal foi aprovada e aclamada por unanimidade. ---------------------------------- 

------ Encerrado o período da ordem de trabalhos, o senhor presidente da assembleia municipal abriu a 

reunião à intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Pediu e usou da palavra o munícipe Fernando Capela e começou por pedir desculpas pela maneira 

com vai intervir mas é igual a si próprio e a maioria dos presentes já o conhece e ficaria mal com a sua 
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consciência se não dissesse o que vai dizer. Os antepassados deste concelho lutaram arduamente para 

ter as onze freguesias que Vagos tem neste momento. Para eles, que hoje não estão cá, que tanto 

lutaram, juntamente com o senhor Capela, para a criação das freguesias de Santo António, Santo André 

e Santa Catarina, sempre com inúmeras dificuldades e travando debates políticos intensos, vão estas 

palavras. O senhor Fernando Capela pensou muito se valeria a pena vir hoje aqui dizer estas palavras e 

por isso dirigiu umas perguntas ao senhor presidente da câmara: Qual foi o resultado das fotocópias dos 

bilhetes de identidade recolhidas em Santa Catarina? Quantos habitantes existem, afinal, em Santa 

Catarina? A que conclusão chegaram? Estas questões foram também dirigidas ao senhor Cláudio Curto, 

presidente da junta de freguesia de Santa Catarina. Ouviu-se dizer que a freguesia de Santa Catarina 

tinha mais de mil habitantes mas até à data nada foi comunicado em concreto. Não tendo obtido 

resposta às questões colocadas e munícipe Fernando capela referiu que isto mostra perfeitamente a 

incapacidade dos políticos e da falta de decisões que todos têm de ter em determinados momentos. No 

dia dois de novembro de dois mil e onze o senhor Capela foi a um debate sobre o livro verde e a reforma 

administrativa do poder local que se realizou em São João da Madeira. Neste debate estiveram 

presentes as pessoas que estão hoje no cerne da questão e foi feita a apresentação do livro verde e foi 

dito que a freguesia que caia, e sem hipótese nenhuma de continuar, era Santa Catarina porque não 

tinha número de habitantes suficientes, ou seja, mais de mil. Portanto, ficou ponto assente de que a 

freguesia que iria ficar pelo caminho seria Santa Catarina e não havia volta a dar. As pessoas que foram, 

incluindo o senhor Capela e mais umas quantas do PSD, trouxeram esse recado para cá e tiveram o 

cuidado de o transmitir a todos os que não puderam estar presentes, ou seja, que a freguesia de Santa 

Catarina iria cair e que se tinha, ainda, um ano pela frente para se chegar a uma conclusão, isto é, 

decidir a que freguesia se queria agregar, ou para Ponte de Vagos ou para o Covão do Lobo, porque o 

que foi dito nesse debate é que o mais correto seria voltar a Covão do Lobo, freguesia mãe. O senhor 

Capela referiu, também, que nessa reunião não esteve presente ninguém do executivo camarário e teria 

sido importante que este se tivesse feito representar porque tinha aprendido alguma coisa. Passado este 

tempo as leis mudaram e o livro verde passou para a reorganização administrativa, e o que é que se 

encontrou? Ninguém quer saber de nada, o senhor presidente da câmara não quer saber de nada 

porque diz que não é nada com ele mas, entretanto, elabora um documento que, pelos vistos, ninguém 

leu. Este documento, segundo o senhor Capela, apresenta a queda de Santo António, Fonte Angeão e 

Santa Catarina e qualquer pessoa que ler isto com atenção consegue perceber exatamente o que 

acabou de referir. Este documento elaborado pelo senhor presidente de câmara, e aprovado em reunião 

de câmara e que trouxe à assembleia municipal, tem tudo muito bem definido e o senhor presidente deu 

a “machadada” final na queda de Santo António, Santa Catarina e Fonte de Angeão. Santo António 

porque tinha que cair, uma vez que está encostado a Vagos, Santa Catarina porque já tinha caído e 

faltava cair Fonte de Angeão. Por acaso o senhor presidente enganou-se e não caiu Fonte de Angeão 

mas sim o Covão do Lobo. O que devia ter sido feito, desde o início, era ter assumido que existia um 

problema que era a queda de Santa Catarina. Tendo assumido de início a queda de Santa Catarina e 

trabalhar no sentido de encontrar o melhor caminho para a população desta freguesia teria sido a 

solução e hoje não se teria o problema de terem caído três freguesias. Pode aprovar-se o que se quiser, 
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neste assembleia, mas infelizmente a queda é de três freguesias e não há volta a dar, porque não houve 

um cuidado de resolver o problema a tempo e horas. Toda a gente sabia que se a câmara municipal e 

assembleia municipal tivessem resolvido a queda da freguesia de Santa Catarina não havia a queda de 

mais nenhuma. Contudo, deve ter interessado a muita gente a queda de Santo António e questionou o 

senhor presidente do porquê de nada ter proposto no documento a queda de outras freguesias, como 

por exemplo a queda de Calvão para a Ponte de Vagos, Soza para Ouca ou de Santo André para 

Calvão. A política é feita daqueles que têm capacidade para a demonstrar e nos momentos certos tem 

de se saber assumir os erros, os problemas e os defeitos e neste processo ninguém assumiu nada e isto 

são assuntos sérios demais para se brincar desta maneira. Concluindo, o senhor Capela referiu que da 

parte dele vai continuar a fazer o que for possível para defender a sua terra, Santo António, infelizmente 

não se pode salvar Santa Catarina e pensou que hoje se viesse a esta assembleia assumir isso, ou seja, 

a queda de Santa Catarina que estava condenada desde o início. Os políticos têm de tomar decisões 

nos momentos certos porque foi para isso que foram eleitos e devem servir para dizer que sim e para 

dizer que não. Este é o ponto de vista do senhor Capela e vai lutar até às últimas consequências, tal 

como lutou para a constituição das freguesias de Santo António, Santo André e Santa Catarina, para 

salvar a sua freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, o senhor deputado Rogério Simões pediu desculpa à mesa por usar da palavra no 

momento de intervenção do público mas queria solicitar a aprovação de um Voto de Pesar e um minuto 

de silêncio pelo outrora autarca da freguesia de Vagos, durante vários anos, Luís Real falecido hoje. O 

Voto de Pesar e o minuto de silêncio foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------- 

------ Entretanto o senhor presidente informou de que o senhor Cláudio curto, presidente da junta de 

Santa Catarina, pretende responder à questão colocada pelo munícipe Fernando Capela e por isso vai 

quebrar as regras e permitir que este o faça, mesmo o regulamento não o permitindo. ------------------------- 

------ Assim sendo usou da palavra o senhor deputado Cláudio Curto e respondeu a uma questão feita 

pelo senhor Fernando Capela esclarecendo-o que o número de habitantes apurados, após o abaixo-

assinado, foi de mil e treze. Quando foi informado da intenção de extinguirem a freguesia de Santa 

Catarina, e como foi eleito para representar aquele povo e a sua terra, fez o que lhe competia que era 

defendê-la até ao fim e o trabalho que se tinha de fazer era lutar até à exaustão, porque naquela altura 

era a única freguesia que estava em causa e esse era o seu dever e obrigação para com o povo que lhe 

confiou aquela freguesia. Se a lei mudou ou não lhe interessa o que está em causa é a defesa da 

freguesia de Santa Catarina até ao fim e é esse problema que tem de resolver e não o das outras. -------- 

------ Entretanto, o senhor presidente da câmara informou de que de acordo com a lei e o regimento da 

assembleia municipal as questões do público devem ser respondidas pelo presidente da assembleia 

municipal. Como este não o vai fazer e o senhor presidente da câmara não o pode fazer mostrou-se 

totalmente disponível para o fazer em sede de câmara municipal em qualquer reunião pública, como 

sempre fez com todos os munícipes, respondendo a todas as questões que lhe forem colocadas 

incluindo o parecer da câmara municipal. Nesta assembleia municipal não o fará porque não faz parte 

das suas atribuições e competências. Contudo, é com todo o gosto que receberá todos os munícipes, tal 
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como o tem feito, e responderá com satisfação a todos quantos intervirem nas reuniões públicas sobre 

qualquer assunto prestando todos os esclarecimentos sobre os atos do executivo camarário. ---------------- 

------ Não havendo mais público para intervir, o senhor presidente da assembleia deu a palavra ao 

segundo secretário para a leitura da minuta da ata. ----------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato o segundo secretário, senhora Maria da Graça Matias Gadelho, procedeu à leitura da 

minuta da ata da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente da assembleia municipal submeteu a minuta da ata a votação tendo esta sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezanove horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida 

e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da mesa. --------------------------------------------------- 

------ O presidente, ____________________________________________________________________ 
------ O primeiro secretário, ____________________________________________________________ 
------ O segundo secretário, ____________________________________________________________ 


