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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2010: _________________________________ 
 
 
--- Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, nesta cidade de 
Esposende e no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, reuniu em sessão ordinária a 
Assembleia Municipal de Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob a 
presidência de Manuel Fernando Torres Arezes, na qualidade de Primeiro Secretário da Mesa e 
por ausência do respectivo presidente. -------------------------------------------------------------------- 
 
--- Dada a ausência do Presidente da Mesa e da Segunda Secretária da mesma, por proposta do 
Presidente em exercício, por todos devidamente aceite, a sessão foi secretariada por João 
Manuel de Barros Figueiredo (o qual se encontrava em substituição de Bibiana Secundina Dias 
Oliveira) e Maria Isabel Fernandes Dias. ----------------------------------------------------------------- 
 
---Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros: ----------- 
 
Manuel Albino Penteado Neiva, 
Manuel Enes de Abreu, 
Berta Filipa Gonçalves Viana, 
António Maranhão Peixoto, 
Ana Margarida Ferreira Morgado, 
Ana Mafalda Oliveira Carreira Mendanha e Silva, 
Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, 
Georgete Maria Loureiro Viana da Cruz, 
Miguel de Almeida Moreira, 
Zélia Susete Rosas Fernandes, 
José Salvador Pereira Torres Ribeiro, 
Manuel Fernando Morgado Carvoeiro, 
Orlando Manuel Martins Marques de Lima Rua, 
António Manuel Meira da Cruz Queirós 
Armando Luís Lopes Martins, 
António Viana da Cruz, 
Manuel Barros Lopes,  
Mário Ferreira Fernandes,  
José Eduardo de Sousa Felgueiras,  
Luís António Sequeira Peixoto,  
António Vendeiro Catarino,  
José Henrique Laranjeira Brito,  
António Martins Neves,  
José Augusto Azevedo Sousa,  
António Manuel Amorim dos Santos,  
Aurélio Mariz Neiva,  
Jorge Manuel Neto Filipe,  
Joaquim Carvalho Rosmaninho e  
António Carlos Vieira da Silva. 
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Verificou-se a ausência dos seguintes membros: António Fernando Couto dos Santos, Gorete 
Maria Coutinho da Costa Silva e Manuel Fernando Lima Meira Torres, ---------------------------- 
 
Não compareceu inicialmente Luís António Albuquerque Nunes de Sá e Melo. ------------------- 
 
---Sendo vinte e uma horas e quinze minutos, verificando-se haver “quorum” para o 
funcionamento da Assembleia, pelo Presidente da Mesa em exercício foi declarada aberta a 
sessão, encontrando-se presente o Presidente da Câmara Municipal, Fernando João Couto e 
Cepa, em representação desta, bem como os senhores Vereadores Arqt.º António Benjamim da 
Costa Pereira, Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do 
Vale e Prof. Rui Manuel Martins Pereira. ---------------------------------------------------------------- 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, cópia do Balancete do Razão do 
Plano da Geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, listagem de execução de 
empreitadas em curso, bem como dados referentes à percentagem de execução das mesmas. --- 
 
 
01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ________________________________ 
 
Interveio José Felgueiras, cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
“Aguardei com muita expectativa a sessão de apresentação do tão desejado Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento do Turismo do Concelho de Esposende que, era meu convencimento, 
tal como fogo de São Telmo, alumiaria o caminho para o porto onde pudéssemos ancorar com 
segurança o futuro desta terra. 
Por motivos de ordem pessoal, cheguei atrasado a tal reunião. Mas ainda vim a tempo de 
ouvir e ver projectado na parede, o que afinal lá estava escrito e que nem é assim tão difícil de 
perceber, para ser explicado com tantos rodriguinhos técnicos que só servem para enfeitar 
uma resposta à pergunta aparentemente simples, mas complexa: que Turismo para 
Esposende? 
Afinal, o que trás de novo tão elaborado estudo? 
A mim, um simples mortal ignorante desta técnica comercial, para não dizer na matéria, 
confesso que fiquei baralhado logo de entrada ao ouvir aquilo que me pareceu ser a definição 
dessa figura tão importante e preciosa que é o Turista, o que me fez questionar a ideia 
preconcebida que dele tinha, que afinal até é idêntica à que o Dr. Penteado Neiva reiterou 
com frontalidade e responsabilidade de quem sabe do que fala. E essa diz tão-somente que 
turista é aquele que, pelo menos, pernoita numa terra em média, duas ou três vezes. Daí eu ter 
ficado com uma dúvida quase existencial, perante tão inovador conceito: se devo ou não 
estender uma passadeira vermelha ou doutra cor qualquer e abrir os braços ao “turista” de 
Santo André de Palme, de Barroselas ou de Cucujães que cá vem comer umas sandes, 
refastelar-se no relvado das piscinas e passear o carro na Marginal, ou se devo somente 
indagar junto de tão importante forasteiro, se foi bem acolhido e servido, se o queijo da 
sandes era do tipo “a vaca que ri” ou do excelente flamengo das Marinhas; se lhe deram 
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guardanapos de papel para limpar os beiços, ou se por infelicidade nossa, foi despachado á 
má fila, numa bicha de duas colunas, sem direito a Livro de Reclamações ou ao telefone da 
ASAE. 
Eu cismava com aqueles papéizinhos coloridos que tantas vezes ajudei a colar nas paredes.... 
Da primeira vez, até achei piada. Mas depois foi um fartote! A conclusão a que chegava era 
sempre a mesma em todos os chamados workshops ou oficinas .... E a mesma, é aquela que 
nós estamos fartos de saber; e foi essa mesma aquela a que o tão ansiado estudo chegou... 
Senhor Presidente da Câmara: 
Tenho dito muitas vezes e hoje digo-o do alto deste púlpito, que por acaso está bem rentinho 
ao chão: O Sr. Presidente tem gente qualificada, na Câmara ou a ela ligada, que é capaz de 
gizar um projecto de intervenção credível e exequível na requalificação dum projecto de 
Turismo para o nosso concelho de molde a ser integrado nas grandes orientações nacionais e 
europeias. 
Tem Vª Exª e muito bem, enaltecido publicamente as qualidades dos seus técnicos, que têm 
feito um excelente trabalho intramuros. Pois, Senhor Presidente, fazendo jus ao pragmatismo 
de um velho ditado que muitas vezes sigo no meu dia a dia e que diz tão simplesmente “fui a 
casa do meu vizinho e envergonhei-me; vim para a minha e remediei-me”, acho que é altura 
de pegar nesses quadros e juntá-los. Não para analisar, á boa maneira dos burocratas actuais 
que levam a vida nisso e nos delapidam o erário publico, mas para fundir conceitos, definir 
estratégias e implementar politicas de intervenção. 
È isso que nos falta! 
Envolver todos os actores num só papel. Já e tempo de nos deixarmos de poesias, porque para 
isso não faltam poetas. 
É certo que esta Assembleia e o Órgão competente para se pronunciar sobre este tipo de Plano 
Estratégico. São-nos pedidas ou solicitadas propostas de melhoria, opiniões, fundamentações 
e outros contributos que julguemos fundamentais para o aumento da qualidade do documento. 
Muito bem, Senhor Vereador Rui Pereira. Cá estarei para colaborar, mais uma vez!!! Mas 
com toda a franqueza, deixe que lhe diga que já estou farto da dar para esse peditório.... Não 
uma, mas varias vezes, eu dei as minhas opiniões, que foram a minha contribuição. Mas se os 
sábios não as souberam explorar ou interpretar, o que vou eu fazer agora? Pô-las em CD ou 
numa “pen”? Ou andar a repeti-las até á exaustão? Aumentar a qualidade do documento? Em 
que sentido? Teórico ou pratico? 
Provavelmente as minhas contribuições não serão tão valiosas como isso.., o que me faz sentir 
alguma frustração. 
Continuo a pensar que não basta beber meia dúzia de conceitos ainda não testados na região, 
para teorizar sobre a sua aplicação numa localidade da qual se desconhece em profundidade 
a sua envolvência. “A experiência e a madre de todas as coisas,” já dizia Garcia de Orta. 
Questionou o Dr. Penteado Neiva com perspicácia e a segurança de quem esta por dentro do 
tema, sobre como se pode chegar ao mar, que segundo a peça - esta sempre disponível e 
desenvolver o turismo náutico com a facilidade que as medidas apresentadas sugerem? 
Parece que desconhecem a realidade da nossa zona e os actuais constrangimentos naturais, 
mais os ultimamente impostos pela nossa adesão ao Parque Natural do Litoral Norte, que 
afinal é só em território Esposendense. 
Sr. Presidente! 
Eu nada tenho contra quem quer que seja que se debruce sobre o assunto e muito menos sou 
preconceituoso com quem elaborou o estudo, que fique bem claro. 
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Mas embora não queira entrar em pormenores, não posso deixar de notar que acabei por me 
surpreender ao ouvir que Esposende e conhecido pelo bom robalo... e pelas caseiras e 
saborosas Clarinhas de Fão!!!. Acho que e pouco, muito pouquinho para quem nos tem como 
um Privilegio da Natureza e por isso a minha indignação. 
E por outro lado, fico triste quando alguém se refere a Esposende apontando o folclore 
“gayoleiro”, ou a brejeirice reguila como atracção de marca deste Privilegio da Natureza... 
Que diabo! Ainda bem que no estudo, não há uma referência a propagandeada vertente 
exibicionista de alguns ícones da nossa praça! Pelos vistos só por manifesto desconhecimento 
é que não e apontada a necessidade da sua municipalização e equiparação aos robalos e ás 
clarinhas, com vista à tão falada imagem de marca que nos falta e que tarda a encontrar, 
provavelmente para não onerar mais o projecto, cujo custo me abstenho de perguntar. 
É preciso, antes de mais, como muito bem referiu o Sr. Vereador Rui Pereira, cativar as 
pessoas. E isso também se faz mostrando-lhes a nossa boa mesa e a nossas belezas naturais, 
porque para a praia, qualquer um vai. Mas também e preciso encontrar quem mostre e que 
saiba mostrar o que temos... 
E nós temos técnicos e gente para isso, Senhor Presidente!!!. 
Por isso, com a devida vénia, peco-lhe permissão para lhe lançar aqui um desafio: Junte-os e 
dê-lhes 6 meses para apresentarem um trabalho de acção! (Seis meses e pouco? Dê-lhes o 
tempo razoável....) 
Esposende não é só um dormitório dos grandes centros que a envolvem. Efectivamente temos 
que, antes de mais, requalificar algumas mentalidades e actualizar atitudes; não só as nossas, 
mas também de quem nos visita, que não pode vir aqui só para ver a paisagem. Em suma 
temos estado a dar-lhes tudo, sem nada ou muito pouco nos darem em troca. 
O nosso problema não é só uma questão de oferta. E mais uma questão de cativação e 
fidelização, oferecendo ao turista aquilo que temos, que é tão bom ou melhor que outras 
ofertas que lhes são postas a sua disposição, e ate, muitas das vezes, por nos próprios. 
Mas, com o devido respeito, também não e com cartazes em que o camarão ou as gambas 
congeladas são apresentados como um prato especial... Vamos lá ter cuidadinho, porque 
camarão daquele há em todo o lado e ainda por cima é estrangeiro!!! 
Melhor, muito melhor do que aquele, e que é nosso... é o de Apúlia; e o da nossa costa, meus 
caros senhores! E desse, os turistas não encontram em parte alguma a não ser aqui! Não é 
com aquele grafismo que lá vamos... Experimentem por a foto de um prato de solhas fritas com 
cebolada e vão ver que e muito mais apelativo do que as gambas... já não falam de um da 
nossa lampreia. E é também por aqui , meus senhores, que, definitivamente, temos que 
começar a dar uma volta a isto! Há que integrar; há que programar, que promover e 
apresentar com imaginação aquilo que de melhor temos, mas há e acima de tudo, que começar 
com os pés bem assentes no chão, que as vezes e bem duro e nem sempre plano, mas que 
ninguém melhor do que nos lhe conhece o piso. 
Deixemos de nos preocupar com a requalificação daquilo que ainda nem sequer esta 
qualificado. Primeiro, qualifique-se!!! 
Porque, se pouco ou nada se fez com a APPLE, uma criação tão galhardamente defendida, 
desenvolvida e de tal maneira apoiada ao longo dos anos que acabou por comer o criador, 
muito menos se fará com o Parque, que nos brindou com um bem aparelhado colete-de-forças. 
Para tal são necessárias adaptações de fundo a nossa realidade, não nos resignarmos àquilo 
que alguns teóricos nos querem impor porque, com alguma intrepidez, perseverança e com a  
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força da nossa razão, e possível libertarmo-nos de alguns torniquetes, que em mãos de zelosos 
mandantes e executantes, acabarão por funcionar como um garrote ao nosso desenvolvimento. 
É por essas e por outras, que essa gente não me convence, definitivamente! 
Venha outra geração, mais arejada, mais pratica, menos basista e até menos preconceituosa! 
A nós, compete-nos dar os primeiros passos! 
É a nossa obrigação e para isso aqui estamos disponíveis para colaborar.”  
  
Continuando no uso da palavra apresentou um Voto de Louvor aos intervenientes no acto de 
salvamento de dois Inspectores praticado pelos pescadores de Esposende: 
 
 “O estado degradante das Docas de Esposende, a dos pescadores e de recreio, reflecte bem o 
abandono a que estão literalmente votadas pelo poder central. Os pescadores queixam-se 
amargamente da falta de condições do rio, da barra e agora, também da doca. 
Há meses que não vão ao mar. Vivem do que o rio lhes dá. 
Há dias, foram objecto de uma fiscalização nocturna especial, por brigadas que integravam 
técnicos do Parque, por sinal radicados no Gerês. 
Os jornais noticiaram o motivo dessa “visita” oficial: o incumprimento da Lei, na apanha do 
meixão. 
Mas não noticiaram o acto de verdadeiro altruísmo praticado pelos nossos pescadores, ao 
salvarem da morte certa dois elementos dos ditos inspectores, que ao falhar-lhes o motor do 
pneumático, foram arrastados pela vazante, indo inexoravelmente pela barra fora, prestes a 
serem engolidos pelas vagas. 
Foram esses mesmos homens, quem abnegada e corajosamente os salvou de uma morte certa. 
Tal acto, constitui um hino a dignidade e humanismo dos nossos homens do mar e espelha bem 
a nobreza do seu carácter solidário. 
Porque nos merecem admiração e um profundo respeito, vimos propor a esta Assembleia a 
aprovação de um VOTO DE LOUVOR aos intervenientes no acto de salvamento, e que ele seja 
extensivo a toda a Classe Piscatória de Esposende, dando disso conhecimento a respectiva 
Associação local.”  
 
Interveio seguidamente Penteado Neiva, cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
Voto de Pesar pelo falecimento do Bombeiro: 
 
“Mais uma vez a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Esposende viu um dos seus 
soldados da paz ser vitimado por trágico acidente. 
Assim propomos que a Assembleia Municipal de Esposende, na sua reunião de hoje, 25 de 
Fevereiro de 2010, aprove um voto de pesar pela morte do Bombeiro Bruno Joel Gonçalves 
Martins. 
Que este voto de condolências seja comunicado a Ex.ma Família, à Direcção dos Bombeiros 
Voluntários de Esposende e ao Sr. Comandante do Corpo Activo da mesma Corporação.”  
 
 
Voto de Pesar pelo falecimento Vitória Neves Ferreira Ledo, mãe do Reverendo Pároco de 
Belinho e Forjães: 
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“Em virtude do recente falecimento de Vitoria Neves Ferreira Ledo, Mãe do Reverendo 
Pároco de Belinho e Forjães — P.e Ledo, propomos seja aprovado um voto de pesar por tal 
doloroso acontecimento, apresentando sinceras condolências a digníssima família.” 
 
 
Voto de Pesar pelo falecimento do pai de Gorete Maria Coutinho da Costa Silva: 
 
“Em virtude do recente falecimento do Pai da nossa colega da Assembleia Municipal Gorete 
Maria Coutinho da Costa Silva, propomos seja aprovado um voto de pesar por tal doloroso 
acontecimento, apresentando sinceras condolências a toda a sua Família.” 
 
 
Voto de Pesar e de solidariedade para com a população Madeirense: 
 
“A ILHA DA MADEIRA foi violentamente atingida por uma tempestade no pretérito dia 20 de 
Fevereiro. 
A Assembleia Municipal de Esposende, órgão representativo da população do concelho, 
consternada pelas graves consequências decorrentes de tamanha intempérie, manifesta a sua 
preocupação e mostra-se solidária com toda a população madeirense e seus digníssimos 
representantes, na figura do seu Governo Regional. 
Assim propomos a aprovação de um VOTO SOLIDÁRIO e que esta deliberação seja 
comunicada ao Governo Regional da Madeira.” 
 
 
Interveio seguidamente Manuel Carvoeiro, cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
Moção de apoio à acção de luta (buzinão) contra a introdução de Portagens nas SCUTS: 
 
“O Governo persiste em afirmar a sua intencionalidade de introduzir Portagens nas SCUTs. A 
concretização desta medida configuraria uma profunda injustiça, dificultando as já difíceis 
condições de vida de largas franjas da população e agravaria, ainda mais, os indicadores 
socioeconómicos que, nas regiões servidas por estas vias, já são inferiores à media nacional. 
Na situação concreta da A28, a introdução de portagens originaria, ainda, uma subida do 
fluxo de transito na estrada nacional n.º 13 e, consequentemente, um aumento da 
sinistralidade rodoviária. 
Porque as populações tem razão e se trata de uma luta justa, a Assembleia Municipal de 
Esposende apoia o Buzinão, organizado pela Comissão de Utentes Contra a Introdução de 
Portagens nas SCUTS, agendado para amanha, dia 26 de Fevereiro, o qual, em Esposende 
terá inicio as 18.30 horas na Rotunda do Modelo. 
A Assembleia Municipal apela, ainda, a participação massiva da população de Esposende no 
mencionado Buzinão.” 
 
 
Recomendação para que a Câmara Municipal adopte medidas para resolver com urgência os 
problemas que se têm vindo a fazer sentir na Escola EB2/3 de Marinhas. 
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“Na Escola EB2/3 de Marinhas, desde logo, nos seus espaços exteriores (zona desportiva) não 
existem eficazes sistemas de drenagem, situação que, nos dias de chuva, gera o alagamento 
completo de tais espaços. 
Da mesma forma, não existem no exterior da escola espaços que permitam o abrigo dos 
alunos nos dias de chuva e frio. 
Por isso, nas Situações mencionadas, não estão garantidas as mínimas condições de 
habitabilidade e conforto dos estudantes da escola em apreço. 
Assim, 
A Assembleia Municipal de Esposende recomenda a Câmara Municipal que adopte, de forma 
tempestiva, as medidas que considere adequadas para resolver, com urgência, os problemas 
ora sinalizados.” 
 
 
Recomendação para que a Câmara Municipal efective a promessa de criar bolsas de estudo 
para investigar a vida e obra de António Rodrigues Sampaio. 
 
“Em 2006, os órgãos do Município de Esposende assinalaram, comemorando, o bicentenário 
do nascimento de Antonio Rodrigues Sampaio. No contexto das comemorações foi realizado, 
aqui em Esposende, em 21 de Julho de 2006, um seminário, onde o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal anunciou que a Câmara iria disponibilizar bolsas de estudo para investigar a vida e 
obra de Antonio Rodrigues Sampaio. Esta afirmação do Sr. Presidente da Câmara foi 
largamente difundida, tendo merecido grande destaque na comunicação social. Mereceu, 
ainda, a referência encomiástica do Professor Doutor Antonio Cândido de Oliveira, o qual, 
em representação do Sr. Reitor da Universidade do Minho, no seminário em apreço, afirmou” 
(...) não posso, também, deixar passar em claro a intenção que o Sr. Presidente da Câmara 
acabou de anunciar, de disponibilizar bolsas de estudo para investigar a vida e obra do 
homenageado (...)“. 
Ora, volvidos três anos e sete meses após a promessa feita pelo Sr. Presidente da Câmara, 
nenhuma medida foi adoptada pelo executivo municipal tendente a atribuição das anunciadas 
bolsas de estudo. 
Assim, 
Considerando a importância de tal medida na perspectiva de aprofundar o estudo e 
conhecimento da vida e obra de Antonio Rodrigues Sampaio. 
Considerando que as palavras ditas não devem jazer para sempre, sem tradução pratica, em 
actas ou jornais arquivados. 
A Assembleia Municipal de Esposende recomenda à Câmara Municipal que efective a 
promessa há muito anunciada, criando bolsas de estudo para investigar a vida e obra de 
Antonio Rodrigues Sampaio.” 
 
 
Recomendação para que a Câmara Municipal realize obras de requalificação na rua Serpa Pinto 
em Fão. 
 
“A rua Serpa Pinto, no lugar das Pedreiras em Fão, constitui uma via muito degradada, 
situação que se vem agravando nos últimos anos. Efectivamente, trata-se de uma estrada sem 
passeios, com valetas sem resguardo, com postes de electricidade que tornam mais estreita 
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esta via de comunicação. Nesta estrada, os veículos circulam com velocidades estonteantes, o 
que configura uma verdadeira situação de perigo para os muitos peões que caminham nesta 
artéria fangueira. Os moradores e utilizadores habituais desta artéria já dirigiram um abaixo-
assinado ao Sr. Presidente da Câmara, reclamando medidas tendentes a resolução dos 
problemas referidos. No entanto, nenhuma intervenção foi realizada de forma a debelar o 
quadro problemático ora sinalizado. 
Assim, 
Considerando o estado de abandono e degradação da mencionada via. 
Considerando a falta de segurança para quem na mesma circula. 
Considerando a necessidade urgente em solucionar o quadro problemático mencionado. 
A Assembleia Municipal de Esposende recomenda a Câmara Municipal que, com a máxima 
urgência, realize obras de requalificação da artéria em apreço.” 
 
 
Recomendação para que seja criado no sítio próprio do Município de Esposende um site 
próprio da Assembleia Municipal. 
 
“A Assembleia Municipal constitui o Órgão Magno do Município, verdadeiro espaço de 
intervenção e debate político. 
Por isso, importa aprofundar os mecanismos de informação acerca da actividade desenvolvida 
pela Assembleia Municipal. 
Assim, a Assembleia Municipal, reunida em sessão ordinária no dia 25 de Fevereiro de 2010, 
delibera: 
1. Criar, no sítio do Município de Esposende, o seu site próprio. 
2. Que no referido site constem, pelo menos, os seguintes conteúdos: 
a) Composição 
b) Competências 
c) Regimento 
d) Agenda das reuniões da Assembleia 
e) Comissões 
f) Participação dos cidadãos 
g) Actas 
h) Editais/deliberações 
i) Relatórios de actividade 
j) Intervenções dos deputados 
k) Requerimentos, moções, propostas, votos de louvor, votos de protesto, recomendações 
l) Outros linkes de interesse. 
3. Que as matérias mencionadas no n.º 2 que antecede, designadamente nas alíneas d), g), h), 
i), j), k) constem do Boletim Municipal. 
4. Ainda, encetar contactos com a Câmara tendentes a assegurar, na vertente logística, o 
funcionamento do site mencionado, bem como a inserção dos conteúdos acima referidos no 
Boletim Municipal.” 
 
 
Interveio seguidamente Berta Viana, que apresentou uma proposta de voto de pesar com o 
seguinte teor:  
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“Reunida ordinariamente em 25 de Fevereiro de 2010 mo Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio, a Assembleia Municipal de Esposende, delibera prestar público e solidário voto de 
pesar pelos trágicos acontecimentos ocorridos no passado dia 20 de Fevereiro no arquipélago 
da Madeira e de um modo especial na cidade do Funchal. Assim, fazemos votos e estamos 
certos, que apesar dos danos irreparáveis provocados pela perda de vidas humanas, a 
normalidade na vida da ilha irá rapidamente estabelecer-se tendo em vista a sua 
reorganização e o bem-estar das populações, que é o desígnio máximo para o qual trabalham 
os poderes públicos. Mais propomos, a entrega das senhas de presença desta reunião 
ordinária dos deputados que assim o desejem a entidade a indicar pela Mesa desta assembleia 
e que esteja a operar nos trabalhos de limpeza, reconstrução e reorganização do território e 
alojamento e assistência das populações visadas. “  
 
Continuando no uso da palavra, Berta Viana, em nome do grupo político do CDS/PP, 
apresentou ainda uma proposta para que a Câmara Municipal, através dos seus serviços 
técnicos, estude a hipótese de inserir numa das paredes do Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio uma resenha da vida e obra deste ilustre esposendense. 
 
Tomou a palavra o Presidente da Assembleia Municipal em exercício tendo dito que distribuiu 
pelos líderes dos grupos políticos com assento nesta Assembleia um comunicado que foi 
distribuído à imprensa e relacionado com a reunião das assembleias municipais dos diversos 
municípios que têm integrado o movimento contra a introdução de portagens na A28. Disse 
que nessa reunião foi assumido pelas diversas assembleias municipais que não se imiscuiriam 
nas iniciativas que, nesta matéria, fossem tomadas pelos cidadãos e pela sociedade civil, 
devendo a sua actuação seguir pela via institucional como até agora tem sido seguido. 
Continuando no uso da palavra, disse que dá esta informação pelo facto de ter sido apresentada 
uma moção que será objecto de votação e que vem contrariar um pouco a decisão tomada pelas 
diversas assembleias envolvidas no processo. 
 
Interveio Manuel Carvoeiro, tendo dito que a moção que apresenta não faz com que a 
Assembleia Municipal se imiscua em movimentos de cidadãos, pese embora se isso 
acontecesse não lhe parecesse errado até porque a Assembleia Municipal de Vila do Conde, 
que está representada naquela comissão de assembleias municipais, aprovou uma moção de 
cariz idêntico ao agora proposto. 
 
Interveio novamente Manuel Arezes tendo dito que não conhece a posição tomada pela 
Assembleia Municipal de Vila do Conde, mas que seja ela qual for se sente obrigado a 
comunicar o compromisso assumido pelas diversas assembleias municipais, pese embora 
entenda que cada um dos deputados municipais presentes votará de acordo com aquilo que a 
sua consciência ditar.  
 
Sendo vinte e uma horas e cinquenta e três minutos, e pelo facto de haver assuntos a votar que 
foram apresentados no período de antes da ordem dos trabalhos, por proposta do senhor 
Presidente em exercício, foram os trabalhos interrompidos. 
 
Sendo vinte e duas hora e cinco minutos foram os trabalhos retomados, encontrando-se 
presentes todos os elementos que se encontravam no início da sessão. 
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Antes de iniciadas as votações, os Grupos Políticos do PSD e do CDS/PP informaram que 
fundem as suas propostas relativas ao voto de pesar pelos acontecimentos na Madeira, 
extraindo da proposta apresentada pelo CDS/PP as partes relativas às senhas de presença e ao 
minuto de silêncio. 
 
Seguidamente, foram colocadas a votação as propostas, votos de pesar e recomendações 
apresentadas no período de antes da ordem do dia, tendo-se verificado os seguintes resultados: 
 
 
1 – VOTO DE LOUVOR AOS INTERVENIENTES NO ACTO DE SALVAMENTO DE 
DOIS INSPECTORES PRATICADO PELOS PESCADORES DE ESPOSENDE. ---------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR UM VOTO DE LOUVOR AOS PESCADORES DE ESPOSENDE PELO ACTO 
DE SALVAMENTO QUE RECENTEMENTE PRATICARAM SALVANDO DA MORTE 
QUASE CERTA DOIS INSPECTORES QUE INSPECIONAVAM A ACTIVIDADE 
DESTES PESCADORES. MAIS DELIBEROU QUE ESTE VOTO SEJA EXTENSIVO A 
TODA A COMUNIDADE PISCATÓRIA DE ESPOSENDE, BEM COMO DAR 
CONHECIMENTO DO TEOR DESTA DELIEBRAÇÃO À RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO 
LOCAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2 – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE BOMBEIRO. ----------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR UM VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO BOMBEIRO BRUNO JOEL 
GONÇALVES MARTINS, BEM COMO DAR CONHECIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO 
À RESPECTIVA FAMÍLIA, À DIRECÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ESPOSENDE E AO COMANDANTE DO CORPO ACTIVO DA MESMA CORPORAÇÃO.  
 
 
3 – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE VITÓRIA NEVES FERREIRA 
LEDO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR UM VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE VITÓRIA NEVES 
FERREIRA LEDO, MÃE DO REVERENDO PÁROCO DE BELINHO E FORJÃES, BEM 
COMO DAR CONHECIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO À RESPECTIVA FAMÍLIA. ----- 
 
 
4 – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PAI DE GORETE MARIA 
COUTINHO DA COSTA SILVA. ---------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR UM VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PAI DA DEPUTADA 
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MUNICIPAL GORETE MARIA COUTINHO DA COSTA SILVA, BEM COMO DAR 
CONHECIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO À RESPECTIVA FAMÍLIA. --------------------- 
 
 
5 – VOTO DE PESAR E DE SOLIDARIEDADE PARA COM A POPULAÇÃO 
MADEIRENSE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR UM VOTO DE PESAR E DE SOLIDARIEDADE PARA COM A POPULAÇÃO 
MADEIRENSE E SEUS DIGNÍSSIMOS REPRESENTANTES, MERCÊ DA RECENTE 
TRAGÉDIA QUE ASSOLOU AQUELE TERRITÓRIO INSULAR. MAIS DELIBEROU 
DAR CONHECIMENTO DO TEOR DESTA DELIBERAÇÃO AO GOVERNO REGIONAL 
DA MADEIRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6 – MOÇÃO DE APOIO À ACÇÃO DE LUTA (BUZINÃO) CONTRA A 
INTRODUÇÃO DE PORTAGENS NAS SCUTS. --------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA COM 1 VOTO A FAVOR, 
UMA ABSTENÇÃO E TRINTA VOTOS CONTRA, REJEITAR A MOÇÃO 
APRESENTADA. 
O Grupo Político do PSD apresentou a seguinte declaração de voto: “Votamos contra, não 
porque sejamos contra as iniciativas da sociedade civil nesta matéria, mas porque deve ter-se 
em consideração os compromissos institucionais assumidos pelas assembleias municipais na 
reunião que, sobre a matéria, teve efeito.”. 
O Grupo Político do PS apresentou a seguinte declaração de voto: “O Partido Socialista 
entende que devem ser respeitados os princípios com que as diversas assembleias municipais 
se comprometeram nesta matéria. “. 
O Grupo Político do CDS/PP declarou que subscreve as declarações de voto agora 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7 – RECOMENDAÇÃO PARA QUE A CÂMARA MUNICIPAL ADOPTE MEDIDAS 
PARA RESOLVER COM URGÊNCIA OS PROBLEMAS QUE SE TÊM VINDO A 
FAZER SENTIR NA ESCOLA EB2/3 DE MARINHAS. ------------------------------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, REJEITAR A 
RECOMENDAÇÃO APRESENTADA. 
Votou a favor Manuel Carvoeiro, votaram contra os deputados do PSD e os deputados 
independentes, num total de 25, e abstiveram-se os deputados do CDS/PP e 3 deputados do PS, 
num total de 6 abstenções. 
O Presidente da Junta de Freguesia de Fão apresentou a seguinte declaração de voto: “Todos os 
presidentes de junta com assento nesta assembleia têm necessidades que pretendem ser 
resolvidas na sua Freguesia, seja a nível de infra-estruturas seja de equipamentos, contudo, essa 
iniciativa deve ser tomada pelo próprios presidentes de junta, pelos canais próprios e não deve 
vir-se a esta assembleia recomendar intervenções da Câmara Municipal”. 
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O Grupo Político do PSD declarou que subscreve esta declaração de voto até porque, de modo 
diferente, se estaria a cair na tentação de cada um trazer para esta assembleia os problemas de 
cada uma das suas freguesias. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
8 – RECOMENDAÇÃO PARA QUE A CÂMARA MUNICIPAL EFECTIVE A 
PROMESSA DE CRIAR BOLSAS DE ESTUDO PARA INVESTIGAR A VIDA E 
OBRA DE ANTÓNIO RODRIGUES SAMPAIO. -------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, COM 1 VOTO A FAVOR DA CDU, 8 
ABSTENÇÕES DO PS E DO CDS/PP E 23 VOTOS CONTRA DOS PSD E GRUPO DE 
INDEPENDENTES, REJEITAR A PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO APRESENTADA.  
 
 
9 – RECOMENDAÇÃO PARA QUE A CÂMARA MUNICIPAL REALIZE OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO NA RUA DE SERPA PINTO EM FÃO. ---------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, REJEITAR A PROPOSTA. 
Verificou-se 1 voto a favor da CDU, 8 abstenções do PS e CDS/PP e 23 votos contra do PSD e 
Grupo de Independentes. 
O Presidente da Junta de Freguesia de Fão apresentou a seguinte declaração de voto: “É de 
saudar que o Dr. Manuel Carvoeiro se preocupe com a Freguesia de Fão, de resto é a sua. 
Contudo, não deve esquecer que determinadas matérias são tratadas em e por canais próprios e 
esta matéria já está a ser devidamente tratada entre a Junta de Freguesia de Fão e a Câmara 
Municipal.” 
O Grupo Político do CDS/PP apresentou a seguinte declaração de voto: “A via em causa, pela 
sua natureza e configuração, acarreta um conjunto de problemas que levam a que a resolução 
do problema não possa ser tratada da forma que se pretendeu com esta proposta agora 
apresentada.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
10 – PROPOSTA PARA QUE SEJA CRIADO NO SÍTIO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO 
DE ESPOSENDE UM SITE PRÓPRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, REJEITAR A PROPOSTA. 
Votaram a favor a CDU e o Presidente da Junta de Freguesia de Fão. Verificaram-se 7 
abstenções do CDS/PP e de 4 deputados do PS e votaram contra os deputados municipais do 
PSD e o Grupo de deputados independentes, num total de 23 votos.  
O Grupo Político do PSD apresentou a seguinte declaração de voto: “O PSD entende que cada 
membro desta Assembleia Municipal pode apresentar as propostas que, em consciência, 
entender por mais convenientes. Contudo, a proposta apresentada, na forma em que o foi, é 
contraproducente, desde logo porque as matérias que se pretendiam ver vertidas em site próprio 
já constam das actas que estão publicadas no site do Município. Mais declararam que estendem 
a todas as outras matérias que agora foram abordadas a parte da declaração de voto relativa à 
pertinência, ou não dos assuntos e ao local e ao modo próprio como cada assunto deve ser 
tratado”. 
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O Presidente da Junta de Freguesia de Fão apresentou a seguinte declaração de voto: Voto a 
favor porque entendo que as informações pertinentes do que se passa nesta Assembleia devem 
ser de facto vertidas no site.”. 
O Grupo Político do PS apresentou a seguinte declaração de voto: “Tendo presente que a 
proposta é no sentido de que seja criado um site próprio da Assembleia Municipal, o PS 
considera, como já o disse em momentos anteriores, que essa informação deve sim constar do 
site do Município e não num site próprio deste ou daquele órgão.”. 
O Grupo Político do CDS/PP apresentou a seguinte declaração de voto: “Dado que a proposta 
assenta num conceito puramente abstracto, qual seja “informação pertinente”, cada um teria a 
sua interpretação do conceito e nada de bom auguraria aprovar-se esta proposta.”. ---------------- 
 
 
11 – RECOMENDAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE INSIRA NO FÓRUM 
MUNICIPAL INSCRIÇÃO COM VIDA E OBRA DE ANTÓNIO RODRIGUES 
SAMPAIO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
RECOMENDAR À CÂMARA MUNICIPAL QUE INSIRA NUMA DAS PAREDES DO 
FÓRUM MUNICIPAL RODRIGUES SAMPAIO, INSCRIÇÃO COM ALUSÃO Á VIDA E 
OBRA DESTE ILUSTRE ESPOSENDENSE. ---------------------------------------------------------- 
 
 
02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ______ 
 
Foi presente a informação escrita do Presidente da Câmara.  
 
Tomou a palavra Manuel Carvoeiro tendo dito que regista que nesta Assembleia Municipal 
existe uma convergência bem clara e bem marcante dos grupos políticos do PSD, PS e CDS/PP 
em pontos de extrema importância para o concelho de Esposende, sendo exemplo disso a 
proposta que foi apresentada pela Dra. Berta Viana relativa à inscrição sobre a vida e obra de 
Rodrigues Sampaio, proposta esta que se tivesse sido apresentada pela CDU, nos precisos 
termos em que o foi pelo CDS/PP, seria com toda a certeza rejeitada. 
 
Sendo vinte e duas horas e trinta minutos, compareceu na sessão Luís António Albuquerque 
Nunes de Sá e Melo, cuja falta até ao momento foi considerada justificada. 
 
Continuando no uso da palavra, Manuel Carvoeiro disse que quer a proposta que fez sobre a 
escola EB2/3 de Marinhas, quer aquela relativa à Rua Serpa Pinto, não são, de modo algum, 
minudências, nem fez a proposta porque sonhou com os problemas, fê-las porque as pessoas 
vieram ter consigo para lhe relatar os problemas que se têm sentido e solicitar a sua intervenção 
nesta Assembleia Municipal para que os órgãos competentes os resolvam. 
 
Disse também que finalmente lhes foi apresentada uma informação escrita como deve ser, 
tendo também referido que saúda com agrado o trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito do 
Programa Segurança Alimentar, devendo, em seu entender, a Câmara Municipal pegar e tratar 
também a temática higiene do sono. 
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Dirigindo-se directamente ao senhor Presidente da Câmara perguntou se a Câmara Municipal 
já disponibilizou a verba de sessenta mil euros com que se comprometeu em apoio aos 
pescadores de Apúlia. 
 
Disse também que é urgente que a Câmara Municipal tome medidas relativamente às auxiliares 
de acção educativa – agora assistentes operacionais – da Escola EB1 JI do Ramalhão. 
 
Continuando, disse que Esposende deixou de ter o Serviço de Saúde Pública, o qual, com a 
criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, ficou centralizado em Barcelos, facto que tem 
trazido um conjunto de problemas para a população esposendense. Disse ainda a este propósito 
que tendo deixado de existir o Serviço de Urgência no Centro de Saúde de Esposende estranha 
que a Câmara Municipal nada tenha dito a este propósito, assim como estranha que a Câmara 
Municipal não se tenha feito representar na iniciativa da Escola Henrique Medina sobre a 
temática da saúde. 
 
Disse também que, finalmente, apareceu o Plano Estratégico para o Turismo, mas que duvida 
que isto seja de facto um plano. A este propósito perguntou se não se mereceria um outro 
documento em função do dinheiro que foi gasto, bem como perguntou como vai a Câmara 
Municipal com paginar as muitas propostas apresentadas no plano com o PDM, tendo 
perguntado ainda qual a opinião pessoal do Presidente da Câmara sobre este documento. 
 
Seguidamente perguntou quando será o arranque e a conclusão do Parque Temático dos 
Moinhos da Abelheira. 
 
Disse ainda que, em tempos de eleições, o boletim municipal saiu com uma regularidade 
enorme e até saíram boletins específicos para cada uma das freguesias, mas, agora, “com a 
vitória no papo”, eclipsou-se e já não há publicação de boletim. 
 
Continuando, perguntou se já se iniciaram os estudos para recuperação das zonas históricas de 
Fão e de Esposende e qual era d data previsível para a sua conclusão. 
 
Perguntou ainda como está o Conselho Municipal de Juventude e ainda se o senhor Presidente 
da Câmara Municipal apoia pessoalmente a iniciativa “buzinão” que vai amanhã ter lugar 
contra as portagens nas SCUT`s. 
 
Interveio seguidamente Ana Morgado que, a propósito das intervenções do deputado Manuel 
Carvoeiro, fez questão de deixar aqui duas frases para reflexão, quais sejam: “Quando achamos 
que o mundo todo está contra nós, talvez seja o momento de parar e repensar o nosso modo de 
estar” e “Quando falamos e, pelo menos, duas pessoas não nos perceberam, será melhor 
verificar se fomos nós que não nos soubemos expressar bem”. 
 
Interveio seguidamente o senhor Presidente da Câmara tendo dito que a Câmara Municipal 
adjudicou ao IPCA a elaboração do Plano Estratégico de Turismo e, que se recorde, foi uma 
iniciativa da Câmara e não da Assembleia Municipal a elaboração desse plano. 
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Disse também que, quando se reuniu com os responsáveis do IPCA lhes fez saber que se 
pretendia algo que fosse útil do ponto de vista prático, que teria de ser um diagnóstico do ponto 
de vista actual do turismo em Esposende e uma projecção de quais os melhores caminhos a 
seguir no futuro nesta matéria. 
 
Disse ainda que lhe pareceu que o IPCA entendeu muito bem o que se pretendia e que, numa 
primeira fase, enquanto o trabalho foi coordenado pelo Prof. Luis Durães, foi efectuado um 
excelente trabalho de diagnóstico que já continha muito daquilo que se pretendia, mas que, 
com muita pena sua, este técnico abandonou o IPCA e o trabalho teve de seguir sob a 
responsabilidade de outros técnicos. 
 
Também referiu que o atraso na apresentação do trabalho, como de resto já referiu em 
momentos anteriores, se deve ao facto de o trabalho que tinha sido apresentado não 
corresponder às expectativas que se tinham sobre ele e que, do seu ponto de vista pessoal, este 
não é exactamente o trabalho de que estava à espera, contudo, como disse, se tivessem sido 
encomendados dez trabalhos a dez instituições diferentes, também teríamos aqui dez propostas 
completamente diferentes e nenhuma delas seria do agrado de todos uma vez que cada um tem 
a sua própria concepção do que é o melhor nesta ou naquela vertente. 
 
Ainda a este propósito, disse que se a Assembleia Municipal entender que este não é o plano e 
se pretender ficar ela própria de avançar com um outro estudo pois que diga de que meios 
necessita. 
 
Continuando, disse que gostou da expressão usada pelo senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Esposende quando este disse que o regulamento do Parque Natural do Litoral 
Norte é um colete de forças, uma vez que, finalmente, alguém se apercebe que o que a Câmara 
Municipal e ele próprio vinham a dizer a este propósito eram uma realidade e que o que se tem 
vindo a passar com estas operações de fiscalização que têm vindo a ser levadas a cabo é um 
prenúncio das dificuldades que os pescadores vão ter de enfrentar de futuro mercê de um 
regulamento completamente desajustado da realidade e de uma direcção do PNLN que 
encomenda estes tipos de operações, como o foi esta última que ocorreu. 
 
Seguidamente disse que lançava um desafio a esta Assembleia, qual seja que se comecem a 
preocupar com assuntos macro e não com minudências, uma vez que, se viermos para aqui de 
quatro em quatro meses tratar da rua A ou B, passamos aqui a noite inteira e nada de relevante 
resolvemos, até porque esses problemas podem perfeitamente ser tratados com muito mais 
celeridade e com muito mais proveitos para as populações se forem colocados em tempo útil e 
pelos canais mas apropriados e colocados ao dispor de todos os cidadãos e dos deputados 
municipais em particular. 
 
Ainda no uso da palavra, disse que, se visitassem o site da Câmara Municipal certamente 
verificariam que todas as informações que se pretende sejam ali incluídas, já de lá constam 
uma vez que as actas são ali publicitadas e estas contêm toda a informação do que se passou 
nas sessões da Assembleia Municipal. 
 
Referindo-se à informação escrita, disse que esta não contém mais do que aquilo que já está 
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publicado no site da Câmara e, se entendem que finalmente lhes é dada informação suficiente, 
então ela já está disponível, como de resto sempre esteve, no site e acessível a todo e qualquer 
cidadão. 
 
Quanto aos apoios aos pescadores de Apúlia, disse que na última Assembleia Municipal 
explicou que o Governo iria abrir uma linha de crédito bonificado para os pescadores 
adquirirem aprestos e que a Câmara Municipal suportaria os encargos com a instalação de 
armazéns, tendo então dito que essa instalação orçava em cerca de sessenta mil euros, não 
tendo nuca sido dito que a Câmara Municipal entregaria esse valor ou outro aos pescadores. 
Disse ainda que, finalmente, chegou o parecer favorável da Administração Hidrográfica do 
Norte para a instalação dos armazéns pretendidos, mas ainda está em falta o parecer do PNLN. 
 
Referindo-se às auxiliares de acção educativa disse que seria bom que se entendesse que a 
responsabilidade por este pessoal ao nível do ensino básico é do Ministério da Educação e que 
a Câmara só é responsável ao nível do Pré-escolar, onde são respeitados e cumpridos todos os 
rácios a este nível. 
 
Quanto à saúde, disse que a Câmara Municipal, através da senhora Vereadora responsável por 
essa área, tem seguido e acompanhado todos os processos em curso, contudo, existe um 
enorme diferença entre a forma como a CDU e a Câmara Municipal entendem ser a forma de 
tratar dos assuntos, uma vez que a Câmara Municipal não pretende fazer sessões públicas junto 
da comunicação social para mostrar que se está a empenhar em resolver o problema, pretende 
de facto e sim resolvê-lo de forma o mais discreta possível e da forma institucionalmente mais 
adequada que é de certeza aquela que produz resultados. 
 
Continuando no uso da palavra, disse que a Câmara Municipal não foi convidada a estar 
presente no debate que se realizou na escola Henrique Medina, houve de facto um convite, 
dirigido à sua pessoa, para moderar o debate e pagar o almoço, mas não esteve presente porque 
já tinha compromissos assumidos. 
 
Disse ainda que quanto ao parque temático dos Moinhos da Abelheira não pode assumir aqui 
uma data para conclusão do processo uma vez que estão a decorrer negociações para a 
aquisição dos terrenos, as quais, da forma como se encontram, tudo parece levar a concluir que 
terá de se avançar para um processo expropriativo e, todos sabem a morosidade desse tipo de 
processos. 
 
Reportando-se ao boletim municipal disse que basta ver o histórico das publicações para 
facilmente se compreender que não tem fundamento dizer-se que as mesmas só ocorrem em 
período eleitoral e, de momento não tem havido publicações porque a Câmara Municipal 
assumiu que teria de haver um corte drástico nas despesas que não sejam essenciais. Disse 
ainda que o boletim cultural não foi editado aquando da intervenção do Dr. Luis Basto uma vez 
que, nessa data, ainda não havia artigos suficientes para a sua publicação, mas em breve haverá 
uma edição. 
 
Quanto aos planos de revitalização dos núcleos centrais de Esposende e de Fão disse que está 
em curso. 
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Relativamente ao Conselho Municipal de Juventude disse que o Município de Esposende 
seguiu a este propósito a recomendação que foi dado a todos os municípios pela Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses, entidade que entende que o diploma que criou a 
obrigatoriedade e fixou o prazo para a criação dos Conselhos Municipais de Juventude é 
inconstitucional, razão pela qual ainda não foi implementado. 
 
Referindo-se ao buzinão, disse que apoia todas as iniciativas da sociedade civil que, desde que 
sejam legais, possam contribuir para uma alteração da posição assumida pelo Governo nesta 
matéria. Mas disse também que os órgãos institucionais devem assumir as suas posições 
também institucionalmente. Ainda a este propósito deu a conhecer que na reunião que ocorreu 
com o representante do Governo foi transmitido aos autarcas que esta é uma posição final do 
Governo e que só não foi ainda implementada porque ainda não está concluído o processo 
relativo à cobrança das portagens que será, em princípio, através de chips a colocar nas 
matrículas das viaturas. Disse ainda que, naquela reunião, o Governo mostrou abertura para 
encontrar soluções para o trânsito local, mas entende que essa é uma falsa questão uma vez que 
os principais problemas não surgem a esse nível. Também deu a conhecer que ficou acertado 
que o Governo agendaria nova reunião quando tivesse outras propostas, nomeadamente ao 
nível dos utilizadores frequentes, mas, até ao momento, nenhum sinal foi dado. 
 
Interveio seguidamente Berta Viana, tendo dito que o CDS/PP, pretende demonstrar que, 
quando aqui interveio sobre os apoios a dar aos pescadores de Apúlia não pretendia assumir 
uma postura agressiva nem recolher louros da sua intervenção, pretendia sim resolver 
efectivamente os problemas daqueles pescadores. 
 
Continuando no uso da palavra, disse que a melhor prova disso é que o CDS/PP, de imediato, 
em Dezembro, efectuou estudos e pediu autorização à ARH para a instalação de armazéns, com 
estudo prévio elaborado pelo CDS/PP e cuja construção orçava em cerca de cinquenta mil 
euros. Disse que obteve resposta desta entidade em 21 de Janeiro de 2010 e dela deu 
conhecimento aos pescadores o que demonstra que há boa fé e que, nessa medida, desde já 
disponibiliza aquele estudo à Câmara Municipal para que, se assim o entender, lhe seja dada 
utilidade. 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara tendo perguntado qual a data da resposta obtida pelo 
CDS/PP, tendo a Dra. Berta Viana dito que foi em 21 de Janeiro de 2010. 
 
Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara, tendo dito que na última sessão da 
Assembleia Municipal a Câmara Municipal assumiu o compromisso de construir os armazéns e 
que a Câmara Municipal encetou com toda a brevidade possível os contactos com as entidades 
que tinham de dar autorização para a instalação daqueles armazéns, razão pela qual estranha 
que o CDS/PP, que vem dizer que está preocupado com a resolução efectiva do problema, 
tenha demorado um mês desde a data do parecer do ARH até esta sessão para tornar público 
esse parecer. 
 
Interveio novamente Berta Viana tendo dito que essa é a data do parecer mas que o CDS/PP só 
o recebeu há cerca de uma semana. 
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Interveio seguidamente Orlando Rua tendo dito que regista com agrado o facto de o senhor 
Presidente da Câmara reconhecer que este Estudo de Planeamento Estratégico para o Turismo 
não é um bom documento o que demonstra fair-play. Disse ainda que este trabalho é inócuo, 
desde logo porque não assenta em metodologias correctas e devidamente fundamentadas e 
descura um conjunto de factores como externalidades decorrentes do urbanismo e do 
ordenamento do território ou a competição de municípios vizinhos, factores estes que deveriam 
e não foram tidos em conta. 
 
Continuando no uso da palavra perguntou se o Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégico 
não poderia ter efectuado este estudo e, afinal, o que faz de concreto este gabinete. 
 
Disse ainda que o senhor Vereador Prof. Rui Pereira enviou um mail a demonstrar desagrado 
pela fraca participação dos membros da Assembleia Municipal na sessão de apresentação do 
Plano, mas que talvez o cenário fosse totalmente diferente se essa apresentação tivesse ocorrido 
em horas que permitissem que, quem tem outros tipos de ocupações, pudesse estar presente. 
 
Interveio Manuel Carvoeiro tendo dito que regista com agrado a parte final do discurso do 
senhor Presidente da Câmara quando diz que o desfecho do processo relativo às portagens na 
A28 depende muito da capacidade de luta e de intervenção das populações e que apoia todas as 
formas de mobilização das pessoas para manifestação contra a introdução dessas mesmas 
portagens. 
 
Continuando no uso da palavra, Manuel Carvoeiro disse que, exceptuando Orlando Rua, nesta 
Assembleia Municipal não há especialistas em Planeamento Estratégico, razão pela qual esta 
Assembleia deveria colher outros pareceres de outros especialistas e de técnicos com 
experiência e saber nesta matéria. 
 
Disse ainda que não entendo o efeito útil da intervenção do CDS/PP relativamente aos 
pescadores de Apúlia. 
 
Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara tendo dito que não desafiou a Assembleia 
Municipal a elaborar o plano, como parece transparecer das intervenções que se lhe seguiram, 
o que disse foi que, caso a Assembleia Municipal entender que este não é o plano, poderá 
partir-se para outra solução com uma participação activa da assembleia Municipal e que se se 
vier a entender que devem ser convidados outros técnicos a dar parecer que se faça e que se 
houver necessidade de efectuar ajustes no plano que se façam, desde que não se fique 
eternamente a elaborar um plano e nunca se chegue à sua aplicação prática. 
 
Tomou a palavra Berta Viana tendo dito que o deputado Manuel Carvoeiro de facto não 
entendeu ainda a pertinência da intervenção do CDS/PP na resolução do problema dos 
pescadores de Apúlia, razão pela qual disse que, na Assembleia Municipal, a Câmara 
Municipal, através do seu Presidente, disse que não era competência da Câmara comparticipar 
nos custos da construção dos armazéns, pelo que, em Dezembro, o CDS/PP, num movimento 
de cidadania, avançou com um estudo prévio e tentou obter uma resposta favorável no sentido 
da autorização da construção dos armazéns e que esse é o problema fulcral, resolver e não 
colher louros de supostas intervenções.  
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Seguidamente, passou-se ao, 
 
03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ___________________________________________ 
 
03.01 – ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2009 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------ 
 
Foi presente a acta da sessão deste órgão, realizada no passado dia vinte e três de Dezembro e 
cuja cópia foi distribuída por todos os seus elementos: ------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA SESSÃO. 
Abstiveram-se os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Vila Chã e de Antas e o 
deputado municipal João Figueiredo por, conforme declararam, não terem estado presentes. ---- 
 
 
03.02 – CORRESPONDÊNCIA DIVERSA – PARA CONHECIMENTO. -------------------- 
 
Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida. ------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------- 
 
 
03.03 – REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE - 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta do Regimento da Assembleia Municipal de Esposende para o 
presente mandato. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, 
da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ----------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 
REGIMENTO DESTA ASSEMBLEIA PARA O MANDATO EM CURSO. --------------------- 
 
 
03.04 – CPCJ - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - 
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2009 - PARA CONHECIMENTO. ------------------- 
 
Foi presente na sessão o Relatório de Actividades da CPCJ - Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, 
da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ----------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------- 
 
 
03.05 – CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL - DESIGNAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PROPOSTA. ------------------------ 
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Foi presente na sessão ofício do senhor Presidente da Câmara Municipal, onde é solicitado que, 
a Assembleia Municipal designe um representante para o Conselho Cinegético Municipal. Fica 
arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte 
integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------------------- 
 
O Grupo Político do PSD apresentou proposta no sentido de que o representante a nomear seja 
António Viana da Cruz. 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, COM 
27 VOTOS A FAVOR E 6 ABSTENÇÕES, NOMEAR COMO SEU REPRESENTANTE NO 
CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL ANTÓNIO VIANA DA CRUZ. ---------------------- 
 
 
03.06 – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO 
DIRECTOR MUNICIPAL - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE - PROPOSTA. -------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 
teor: 
“Como é do conhecimento público, está em fase de revisão o Plano Director Municipal de 
Esposende. 
Pese embora os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos não tenham conseguido a 
celeridade pretendida neste processo, facto é que se pretende dar um impulso significativo no 
sentido de concluir este processo o mais breve possível. 
Atendendo a que, nos procedimentos de revisão, se aplica também o disposto no artigo 75º-A 
do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, na nova redacção do Decreto-Lei nº 46/2009, de 
20 de Fevereiro, em matéria de Comissão de Acompanhamento, considerando ainda o 
disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 7º da Portaria nº 1474/2007, de 16 de Novembro, de 
acordo com o qual essa mesma Comissão é composta também por um representante da 
Assembleia Municipal. 
Considerando que se prevê para um prazo muito curto a próxima reunião desta Comissão, não 
havendo pois tempo para que a Câmara Municipal delibere nesta matéria antes da sessão da 
Assembleia Municipal de Fevereiro, PROPONHO, ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 68º 
da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
que a Assembleia Municipal de Esposende delibere no sentido de designar o seu representante 
na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal.” Segue-se data e 
assinatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Grupo Político do PSD apresentou proposta no sentido de que o representante a nomear seja 
António Maranhão Peixoto. 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, COM 
27 VOTOS A FAVOR E 6 ABSTENÇÕES, NOMEAR COMO SEU REPRESENTANTE NA 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRECTOR 
MUNICIPAL ANTÓNIO MARANHÃO PEIXOTO. -------------------------------------------------- 
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03.07 – DESIGNAÇÃO DE JUÍZES SOCIAIS - PROPOSTA DE APROVAÇÃO. --------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 18 de Fevereiro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a lista dos 
cidadãos a remeter ao Conselho Superior de Magistratura e ao Ministério da Justiça para 
efeitos de nomeação para integração das listas de Juízes Sociais. Fica arquivada cópia do 
mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 
como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA APRESENTADA E, DA MESMA, MANDAR 
CONHECIMENTO AO CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA E AO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
03.08 – AFECTAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO CEDIDAS PARA DOMÍNIO 
PÚBLICO NO ANO DE 2009 - PROPOSTA. -------------------------------------------------------- 
 
De harmonia com deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião realizada no passado 
dia 04 de Fevereiro de 2010, foi presente na sessão proposta de afectação ao domínio público 
municipal das parcelas cedidas no âmbito de operações urbanísticas para esse efeito. Fica 
arquivada cópia da documentação referida junto à minuta da acta da presente reunião, da qual 
faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
AFECTAR AO DOMÍNIO PÚBLICO AS PARCELAS DE TERRENO CONSTANTES DA 
RELAÇÃO ANEXA ÀQUELA PROPOSTA. ---------------------------------------------------------- 
 
 
03.09 – FEIRA QUINZENAL DE ESPOSENDE - ISENÇÃO PARCIAL DOS 
ENCARGOS DOS FEIRANTES - PROPOSTA. ---------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 21 de Janeiro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que delibere a isenção 
parcial dos encargos dos feirante pela ocupação do espaço da feira nos termos propostos. Fica 
arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte 
integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, ISENTAR PARCIALMENTE, EM 25%, O VALOR GLOBAL DA 
TAXA QUE OS FEIRANTES TÊM DE PAGAR MENSALMENTE ATÉ AO DIA 8 DE 
CADA MÊS, REFERENTE À OCUPAÇÃO DO ESPAÇO DA FEIRA DE ESPOSENDE, 
COM EFEITOS A PARTIR DO PASSADO MÊS DE JANEIRO E ATÉ QUE ESTEJA EM 
VIGOR O NOVO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS QUE HOJE 
CONSTA DA ORDEM DE TRABALHOS. ------------------------------------------------------------- 
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03.10 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA 
PÚBLICA - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO. -------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 21 de Janeiro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a proposta de 
alteração ao Regulamento em referência. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da 
acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
ALTERAR O REGULAMENTO MUNICIPAL EM APREÇO NOS PRECISOS TERMOS 
EM QUE FOI PROPOSTO. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.11 – REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE URBANA DO 
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO. ----------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 21 de Janeiro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a proposta de 
alteração ao Regulamento em referência. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da 
acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------------ 
 
A PEDIDO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E SOB PROPOSTA 
DO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, O 
PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO. -------------------------------------------------------------- 
 
 
03.12 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E PREÇOS MUNICIPAIS - 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 04 de Fevereiro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a versão final 
do Regulamento em referência. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da 
presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. --------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 27 VOTOS A 
FAVOR E 6 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A VERSÃO FINAL DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE TAXAS E PREÇOS MUNICIPAIS, BEM COMO ORDENAR A SUA 
PUBLICIDADE PARA EFEITOS DE EFICÁCIA DO MESMO. ----------------------------------- 
 
 
03.13 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO VALOR DE 
2.610.000,00 € PARA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DO POLIS LITORAL 
NORTE - PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 18 de Fevereiro de 2010, solicita à Assembleia Municipal autorização para a 
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contratação do empréstimo de longo prazo nos termos apresentados e para os fins indicados, 
bem como a aprovação da respectiva minuta do contrato. Fica arquivada cópia do mesmo junto 
à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 
CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO EM APREÇO, BEM COMO APROVAR A 
RESPECTIVA MINUTA DO CONTRATO. 
O Grupo Político do PS apresentou a seguinte declaração de voto: “O Grupo Político 
Municipal do Partido Socialista, abstendo-se no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 
2010, quis desse modo, dar o benefício da dúvida ao actual Executivo Municipal, tendo em 
conta a necessidade de eventuais ajustamentos económicos e financeiros, face à conjuntura 
actual que o país e as Autarquias particularmente atravessam. Considerando que o melhor seria 
a Câmara Municipal dispor de recursos para fazer face a mais este compromisso, mas porque 
não é esta a situação, votamos a favor da contratação deste empréstimo pelo prazo de 20 anos e 
cuja finalidade se destina ao capital social do Polis Litoral Norte, na esperança que isso 
contribua para o desenvolvimento deste concelho que é o nosso, Esposende.”. -------------------- 
 
 
03.14 - ASSUNTOS DIVERSOS DE CARÁCTER GERAL: _________________________ 
 
NÃO SE VERIFICARAM INTERVENÇÕES. --------------------------------------------------------- 
 
 
04 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ______________________________ 
 
De acordo com o número um do artigo quadragésimo primeiro do Regimento em vigor, o 
Presidente da Mesa declarou aberto o período de intervenção do público.  
 
NÃO SE VERIFICARAM INTERVENÇÕES. --------------------------------------------------------- 
 
 
 
---Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 
minuta, para efeitos imediatos, pelo que, nada mais havendo a tratar, foi a mesma minuta 
elaborada e, depois de lida, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo 
aprovada por UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 
 
 
---Sendo zero horas e trinta e cinco minutos, pelo Presidente da Mesa em exercício foi 
declarada encerrada a presente sessão. -------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Assembleia, 
 
 

___________________________ 
 
 

O Primeiro Secretário, 
 
 

___________________________ 
 
 

O Segundo Secretário, 
 
 

___________________________ 
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