
S. R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

C6DIGO POSTAL 4990-062 

ATA 

----- Aos vinte e dois dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e treze, nos termos da 
alinea b) do n.0 1, do art. 0 54.0

, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redac;:ao dada 
pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, reuniu pelas vinte horas e trinta minutos, em sessao 
ordinaria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no Audit6rio Rio Lima, presidida 
pelo Dr. Abel Baptista, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------~---------------------

1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: 
A) Aprecia~ao e vota~ao da Acta da sessao anterior (Doc. !) ______ _ 
B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa; _________ _ 
C) Outros assuntos de interesse Municipal. ____________ _ 

2. Periodo de interven~ao do publico.------------------
3. Periodo da Ordem do Dia: -----------------------

A) Aprecia~ao da informa~ao do Sr. Presidente da Camara bern como da 
situa~ao financeira do Municipio (Doc. II) _______________ _ 

B) Discussao e votac;:ao da "Proposta de Recrutamento na modalidade de 
contrato de trabalho em fun~oes publicas por tempo determinado, com recurso a 
reserva de recrutamento interna de 2 assistentes operacionais"(Doc. III). ___ _ 

C) Discussao e votac;:ao da "Proposta de aprova~ao da designa~ao do Juri de 
recrutamento relativo ao procedimento concursal para provimento, em regime de 
comissao de servi~o, de cargo de dire~ao intermedia de 3° grau - Chefe da unidade 
organica de estrategia e moderniza~ao administrativa" (Doc. IV). ______ _ 
----- Estiveram ausentes e justificaram a falta os Presidentes de Junta de Freguesia de 
Arcozelo, Area, Queijada, Santa Comba e Seara, fazendo-se estes dois ultimos substituir 
respectivamente pelo vogal Jose Vila Pouca Rodrigues, e pelo secretario Luis Miguel de 
Sousa Matos, e ainda, ausentes desta reuniao, com justificac;:ao, os membros eleitos Jose 
Luis Rodrigues Fernandes, Jose Nuno Torres Magalhaes Vieira de Araujo, Joaquim 
Costa Dantas, Joao do Nascimento Pereira da Motta, Elisabeth Maria da Costa Morgado 
Pires, Victor Alberto Gonc;:alves Silveira, Adelino Tito de Morais, Rosa Barros dos 
Santos, Paulo Alexandre Teixeira Morais, Antonio Joaquim Mimoso Morais e Jose 
Fernando Pereira de Abreu. --- ---------------------
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara referencia as intervenc;:oes 
feitas durante a sessao da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao e vota~ao da Acta da sessao anterior, aprovada por maioria, com 
quatro abstenc;:oes. -----------------------------------------------------------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 23 de dezembro de 2012 e 22 de fevereiro de 
2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----- C) Outros assuntos de interesse Municipal. Registaram-se as intervenc;:oes do 
Presidente da Junta de S. Pedro D' Arcos, e dos membros eleitos Acacio Pimenta (Doc 
n° 1), Manuel Barros (Doc n° 2), Anibal Amorim (Doc no 3), Joao Castro, Filipe Lima 
(Doc n° 4) e Nuno Matos (Doc no 5).-------------------------------------------------------------
----- Interveio o membro eleito Manuel Barros para defesa da honra. -----------------------
----- 0 Presidente da Camara deu as explicac;:oes que julgou convenientes.-----------------



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

C6DJGO POSTAL 4990-062 
------Foi submetido, pelo Presidente da Mesa da Assembleia, a aprecia<;ao de urn voto 
de congratula<;ao pela AP ACRA ter obtido a aprova<;ao do cademo de especifica<;5es 
para a produ<;ao e comercializa<;ao de came de bovino, com r6tulo Came Minhota. 
Estender tam bern estes voto de louvor a Presidente da direc<;ao da AP ACRA, 
Engenheira Teresa Moreira, pelo seu trabalho e dedica<;ao em todo o processo que levou 
a esta aprova<;ao. 0 voto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------
----- 2. Periodo de interven.;ao do publico. Nao se registou nenhuma interven<;ao. -----
----- 3. Periodo da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia.;ao da informa~ao do Sr. Presidente da Camara bern como da 
situa~ao financeira do Municipio. Registou-se a interven<;ao do membro eleito Joao 
Francisco Gomes (Doc. n° 6).---------------------------------------------------------------------
----- Interveio o Presidente da Camara para prestar os esclarecimentos solicitados. -------
----- B) Discussao e vota<;ao da "Proposta de Recrutamento na modalidade de 
contrato de trabalho em fun~oes publicas por tempo determinado, com recurso a 
reserva de recrutamento intern a de 2 assistentes operacionais". Inscreveu-se para 
intervir neste ponto o membro eleito Filipe Lima.----------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara explicitou o assunto. ---------------------------------------------
----- Vota<;ao da alinea b), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Proposta de 
Recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em fun~oes publicas por 
tempo determinado, com recurso a reserva de recrutamento interna de 2 
assistentes operacionais". Este ponto foi aprovado por unanimidade.---------------------
----- C) Discussao e vota<;ao da "Proposta de aprova~ao da designa~ao do Juri de 
recrutamento relativo ao procedimento concursal para provimento, em regime de 
comissao de servi~o, de cargo de dire~ao intermedia de 3° grau - Chefe da unidade 
organica de estrategia e moderniza~ao administrativa". Nao se registaram 
interven<;5es. -----------------------------------------------------------------------------------------
----- Vota<;ao da alinea c); do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Proposta de aprova~ao 
da designa~ao do Juri de recrutamento relativo ao procedimento concursal para 
provimento, em regime de comissao de servi~o, de cargo de dire~ao intermedia de 
3° grau - Chefe da unidade orgamca de estrategia e moderniza~ao 

administrativa" . Esta proposta foi aprovada por unanimidade.-----------------------------
----- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada 
a sessao, da qual se lavrou a presente ata, pelas vinte e duas horas e vinte minutos, que 
depois de lida e aprovada sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------

0 Presidente ----------------------------------------------------------

A l.a Secretaria 
--------------------------------------------------------

0 2.0 Secretario --------------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado em sup01ie digital. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de 22 de Fevereiro de 2013 

Periodo de Antes da Ordem do dia: 
c) Outros assuntos de interesse Municipal 

ExmQ. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Cama ra Municipal, Srs. 

Vereadores, Srs . Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

Governo e partidos da tr6ica querem privatizar OS servi~os de aguas 

Tem sido co/acado permanentemente par n6s nesta Assembleia Municipal desde o mandata de 

2005/2009, a questoo da 6gua. 

Recorda o que dizfamos aquela data: 

Os presidentes de Camara do distrito de Viana do Castelo preparam-se para entregar a 

distribuiroo da agua e 0 tratamento das 6guas residuais a empresa Aguas do Minho e Lima. 

Alertavamos coda um dos limianos, para os malejfcios que esta negociata trar6 para os 

consumidores, colocando, este bem publico, nos moos de privados. A vida j6 demonstrou que 

onde a distribuiroo da 6gua foi entregue aos privados, uma das conseqw§ncias imediatas para 

as popularoes foi o au menta substancial do seu prero. 

Com esta medida, a gestoo, distribuiroo, tarifas e trabalhadores passam a ficar da 

responsabilidade da empresa Aguas do Minho e Lima ao mesmo tempo que as Comoros 

Municipais se demitem deixando 6 merce de politicos economicistas, um bem de importancia 

vital para as popularoes. 

Manifestamos veementemente, desde j6, a nossa discordancia e o protesto coso a Autarquia 

de Ponte de Lima se envolva neste atentado a uma riqueza que e de todos n6s. Alertamos, 

ainda, as trabalhadores municipais e toda a popularoo em gera/, que a Autarquia de Ponte de 

Lima, se vier a tamar tal medida, co/ocar6 em causa noo s6 o patrim6nio Municipal como 

hipotecar6 o nosso futuro, pais a 6gua e um bem publico e essencial para a vida das 

popularoes. 

Diziamos ainda: A CDU entende que os interesses das popular:;oes do concelho de Ponte de 
Lima, no que se refere ao abastecimento de agua, saneamento basico e recolha de residuos 
apenas serao garantidos se for recusada a /6gica comercial e impedida a entrega destes 
servir:;os a uma empresa (ainda de capitais publicos) mas que como ja aconteceu no passado 
recente amear:;ada-com a sua venda a capitais privados. 

Agora em 2013, Governo e partidos da tr6ica querem privatizar OS servic;:os de aguas, 

preparam-se assim para dar mais um passo na sua pol ftica de entrega dos sectores basicos e 

estrategicos da economia, bem como dos principais recursos naturais, aos grandes grupos 

econ6micos, nacionais e estrangeiros . 



Com a sua proposta de lei, pretende eliminar OS ultimos obstaculos que impedem 0 controlo 

total por entidades privadas dos sistemas multimunicipais de abastecimento de agua, de 

saneamento de aguas residuais e de gestao de residuos s61idos urbanos. 0 Governo, com a sua 

proposta, pretende escancarar uma porta que foi sendo aberta paulatinamente por sucessivos 

governos do PS, do PSD e do CDS. 

A agua nao e uma mera mercadoria, e um bem indispensavel a vida! 0 acesso a agua e um 

direito fundamental, que e posto em causa com a privatiza~ao dos servi~os de aguas. Por isso, 

defender este direito fundamental implica recusar liminarmente a privatiza~ao do sector. 

0 atual Governo, suportado pelo PSD e CDS-PP, pretende acelerar o processo de entrega dos 

servi~os de aguas e residuos aos privados, fundindo os sistemas multimunicipais e neles 

integrando os sistemas em "baixa" para, ato continuo, os concessionar ou subconcessionaria 

aos grandes grupos econ6micos nacionais e internacionais que atuam neste setor. 

Da privatiza~ao dos servi~os de aguas e residuos que o Governo PSD/CDS-PP pretende leva r a 

cabo resultara um aumento brutal das tarifas de abastecimento de agua, de saneamento de 

aguas residuais e de recolha e tratamento de residuos s61idos urbanos, como ficou bem 

patente das recentes declara~oes do presidente do Grupo Aguas de Portugal. Tais aumentos 

das tarifas dos servi~os de aguas e residuos somar-se-ao aos aumentos ja verificados noutros 

servi~os publicos, resultantes dos compromissos assumidos pelo PS, PSD e CDS-PP com a tr6ica 

no ambito do Pacta de Agressao, contribuindo para o empobrecimento ainda maior da 

popula~ao . 

Para que se saiba: De entre os estados membros da Uniao Europeia, os servi~os de agua sao 

exclusivamente publicos na Dinamarca, lrlanda, Luxemburgo, Holanda e Austria. Na Holanda, 

para garantir que essa situa~ao nao se alteraria, o parlamento aprovou em novembro de 2004 

uma lei que veda ao sector privado o acesso aos servi~os de abastecimento de agua. Depois de 

uma onda de privatiza~oes nos anos noventa, a tendencia predominante e crescente desde 

2003 tem sido a remunicipaliza~ao, por imposi~ao das popula~oes. Das inumeras 

remonicipaliza~oes em todo o mundo, contam-se diversas em Fran~a - a sede das duas 

maiores multinacionais da agua - , onde, em Paris, o abastecimento de agua foi 

remunicipalizado em 2010. 

Considerando que a agua e um bem essencial que deve ser gerido unicamente por organismos 

publicos, na 6tica de um servi~o publico e nao na 6tica de obten~ao de Iuera; rejeitando a 

visao mercantilista e economicista do Governo, da qual s6 resultara o agravamento brutal dos 

pre~os dos servi~os de aguas e residuos, assim como a deteriora~ao da qualidade destes 

servi~os; considerando que a agua e um recurso fundamental para o desenvolvimento do Pais, 



os eleitos abaixo assinados da CDU- Coligac;:ao Democratica Unitaria apresentam, nos termos 

regimentais aplicaveis, a seguinte sugestao ao Municipio: 

Que fac;:a chegar ao Poder Central a sua total oposic;:ao a privatizac;:ao da agua e que seja 

vedado a empresas privadas e a outras entidades da mesma natureza o acesso as atividades 

econ6micas de abastecimento publico de agua, de saneamento de aguas residuais urbanas e 

de gestao de resfduos urbanos. 

Os eleitos da CDU 

Joao Francisco Gomes 



Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Membros da Mesa 

Senhor Presidente da Camara Municipal 

Membros do Executive 

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia 

Membros da Assembleia Municipal 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Faz agora urn ano que o PSD de Ponte de Lima questionou a Camara Municipal sabre Cl 

celebra!;ao de um protocolo com a Cooperativa Lima Terrae de cedencia, a titulo gratuito, do 

espa!;O denominado Cadeia das Mulheres. Na altura o PSD considerou que o referido 

protocolo ponha em causa a franca concorrencia e a igualdade de tratamento entre os 

diversos agentes economicos. Situa~ao quE: motivou tambem o descontentamento de varies 

comerciantes, empresarios e produtores de vinho limianos. 

A posi~ao do nosso Partido foi criticada pelos responsaveis do municipio, mas o tempo veio 

oportunidades que deve estar presente na gestae dos bens publicos. 

Ao fim de urn ano a Camara Municipal deci_diu proceder a abertura de concurso publico para 

arrendamento do ediffcio Cadeia das Mulheres para instala~ao de Loja Rural dando assim a 

possibilidade a todos os limianos de apresentar candidaturas. Ficamos satisfeitos corn esta 

mudan~a, mas nao podemos deixar de lamentar que situa~oes menos claras e de 

favorecimento continuem a ocorrer. 

Brevemente estarao disponfveis mais dais espa~os municipais, nomeadamente o edificio 

Clara Penha e a Casa dos Barbosa Aranha que serao afetos a promo~ao dos produtos locals. 

Esperamos que nao se cometa o mesmo erm. 0 PSD estar;J atento e se encontrar sinais de 

favorecimento nao hesitara em denunciar publicamente e · levar o assunto as instancias 

competentes. 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2013 

0 Membro Eleito do PSD 

Manuel Barros 



Praceta Fernao Magalhaes, 73 
4990-080 PONTE DE LIMA 

pspontedelima@gmail.com 

Reuniao da Assembleia Municipal de Ponte de lima de 22 de fevereiro de 2013 

Pedido esclarecimento: 

Na ultima Reuniao do Executivo Municipal, a prop6sito das obras de requalifica~ao da Avenida 
Ant6nio Feij6, mais propriamente, devido as rotundas implantadas nessa via e por dificuldades de 
manobra, foi aprovada uma Proposta no sentido de obrigar, tratores e vefculos pesados com 
semirreboques, a circularem na Rua Conde de Bertiandos em dire~ao a Rua do Arrabalde. lsto e, a 
circula~ao dos vefculos referidos, de e para Adega, ser sempre realizada utilizando a Ponte de Crasto. 

E e precisamente sobre o pessimo estado de conserva~ao em que se en contra,~~ vias 
adjacentes e passeios pedonais, que desejamos questionar o Executivo Municipal de Ponte de Lima! 

Esta situa~ao lamentavel ja existe ha varios anos e esta a agravar-se dia a dia, particularmente, em 
dias de mau tempo, colocando em perigo a seguran~a dos Utentes da via, vefculos e peoes. 

Todos sabemos que o Sr. Presidente da Camara referiu anteriormente perante esta Assembleia que a 
Rua Conde de Bertiandos nao seria intervencionada a breve prazo, pelo que nao se integraria no 
pacote de arruamentos a serem alvo de beneficia~ao! 

Todos sabemos que esta via e urn dos mais importantes arruamentos da Vila, ja que serve o Hospital 
Distrital, o Servi~o de Finan~as, a Pamol, a Adega Cooperativa, a Universidade Fernando Pessoa e 
outros estabelecimentos comerciais e de servi~os. 

Todos sabemos que os peoes que tern necessidade de percorrer esta via diariamente, por inexistencia 
de passeios pedonais em grande parte da via, estao sistematicamente expostos ao perigo de 
atropelamento pelos vefculos autom6veis que al circulam em grande numerol 

Todos sabemos que o estado do piso e muito irregular e o desgaste sofrido pelo paralelo coloca em 
perigo as viaturas que a percorrem, em especial, as ambulancias que transportam Doentes! 

Todos sabemos que, nos dias que correm, por razoes diversas e por motivos 6bvios, ja nao se justifica 
a localiza~ao da Adega Cooperativa numa zona central da Vila! 

Neste contexto, os Representantes do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal solicitam ao Sr. 
Presidente da Camara que esclare~a o seguinte: 

( 3 
a) Quais as razoes pelas qu~ainda nao foi feita uma interven~aonaiPonte de Crasto e nas 

z, zonas limltrofes? · 
b) Por que razao nao e feita uma interven~ao urbanlstica na Rua Conde de Bertiandos, quando e 

urn dos arruamentos que mais necessita de ser intervencionado? Sera que, nos ultimos anos, 
o Sr. Presidente da Camara Municipal e os Srs. Vereadores, alguma vez atravessaram a pe 
esta via, nos sentidos ascendente e descendente? Se nao o fizeram sugerimos que o fa~aml 

c) Para quando uma nova localiza~ao para a prestigiada Adega Cooperativa de Ponte de Lima? 
0 Municipio nao ajuda a resolver este problema porque, sera que nao merece? Nao esteve ja 
projetada para urn terreno situado na Vila de Arcozelo? 

Ponte de Lima, 22 de Fevereiro de 2013, 
os Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 



Resumo lnterven~oes da Assembleia Municipal - 22 de Dezembro 2012 

Bancada do PSD 

0 perfodo Antes da Ordem do Dia pautou-se par diversas interven<;:oes tendo o lfder da 

bancada laranja, Filipe Lima, questionado o Presidente do Municipio sabre o futuro da 

Pousada da Juventude de Ponte de Lima, uma vez que pairam no ar diferentes 

possibilidades: gestae partilhada entre Camara e Estado, privatiza<;:ao ou entrega da 

gestae ao Municipio. Vitor Mendes esclareceu que recentemente foi informado pela 

Movijovem que a Pousada da Juventude encerraria entre 15 de Dezembro e 31 de 

Mar<;:o. Ora, uma vez que se trata de um edificio que de raiz e municipal, foi solicitada 

uma reuniao com a Movijovem, que se realizara em Janeiro, para decidir o futuro da 

Pousada, sendo certo que o Municipio quer cumprir o contrato em vigor ate 31 de 

Mar<;:o. 

Seguidamente foi apresentada e discutida a proposta da CDU "Proposta de 

recomenda<;:ao sabre procedimentos no processo de sele<;:ao dos concursos das AEC's

Atividades de Enriquecimento Curricular", pretendendo-se varias reformula<;:oes, 

principalmente a nivel concursal para os docentes. lnterveio o membra Nuno Matos, 

que, tal como outros membros eleitos, frisou o panorama positive em Ponte de Lima, 

no que se refere ao tema, sendo que as AEC's em Ponte de Lima, ao contrario de 

outros Municipios, se iniciam no mesmo dia que o ana letivo. A preocupa<;:ao de todos 

devera ser a possibilidade de as mesmas acabarem no proximo ana. Sendo assim, a 

bancada do PSD votou contra a proposta. No mesmo ponte, o membra eleito Paulo 

Morais assinalou que varies dos intervenientes no tema se mostraram como 

representantes de parceiros do municipio na questao, devendo os mesmos abster-se 

de discutir e mesmo votar a proposta, uma vez que foram eleitos par todos os 

municipes e nao para defenderem interesses pessoais. 

No que respeita ao ponte da discussao e vota<;:ao do "Plano de Atividades e Or<;:amento 

de 2013", o Presidente da Comissao Polftica e membra do assembleia, Manuel Barros 

(doc. 7), interveio, lamentando que este Plano nao reflita uma visa a estrategica de 

futuro para o Concelho. Continuam a verificar-se elevados encargos com 



equipamentos que exigem grande manutenc;:ao, continuando a ignorar-se a 

necessidade de dinamizac;:ao dos polos industriais, uma questao que nunca foi 

devidamente valorizada pelo Municipio, desvalorizando a localizac;:ao geografica 

estrategica e as vias de comunicac;:ao existentes. 0 Apoio Social e uma area que carece 

de alargamento de apoio financeiro, ao inves de se continuar a canalizar verbas para 

obras de necessidade e oportunidade muito duvidosas, como e o caso do Centro de 

Congresses eo novo Parque de Campismo. Podia-se antes reforc;:ar o apoio a famflias 

carenciadas e as balsas de estudos a alunos universitarios. 0 Saneamento avanc;:a a um 

ritmo muito Iento, sendo uma carencia basica por resolver, num Municipio com mais 

de 10 milhoes de Euros no banco. Curiosamente, verifica-se que as verbas para as 

freguesias aumentam sempre em ano de eleic;:oes. Apesar do PSD nao se rever neste 

Orc;:amento, ira abster-se na votac;:ao, uma vez que este contem algumas das 

inovadoras e necessarias medidas propostas pelo PSD. 

Aquando da discussao e votac;:ao da "Proposta de Regulamento Centro Com Vida", uma 

medida de apoio ao arrendamento jovem nas habitac;:oes do Centro Hist6rico de Ponte 

de Lima, Filipe Lima elogiou o documento, bem elaborado e importante para os jovens 

limianos, marcadamente baseado no Programa Porta 65. Questionou igualmente o 

Presidente do Municipio sobre o valor orc;:amentado para o projeto, tendo este 

respondido que eram 30.000 Euros. 

0 PSD votou ainda favoravelmente, entre outras propostas, o "Mapa de Pessoal para o 

ano 2013", a "Proposta de Reorganizac;:ao dos Servic;:os Municipais de acordo com o 

estipulado pela Lei n.Q 49/2012, de 29 de Janeiro" e a "Proposta da Associac;:ao 

Florestal do Lima, de aceitac;:ao de atribuic;:ao do titulo de S6cio Honoraria ao 

Municipio. 



Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhores Secretaries, 

Senhor Presidente da Camara, senhores vereadores, 

Caras membros desta Assembleia 

ax_ -

0 espa~o em que nos encontramos, o antigo cinema Rio Lima, foi durante anos a (mica 

sala de cinema de Ponte de Lima. Nesta sala foi feita cultura cinefila. Muitos dos 

presentes recordar-se-ao desses tempos. Recordar-se-ao do primeiro filme que aqui 

viram . Da experiencia de ter no seu concelho uma sala que despertava a inveja dos 

grandes centres urbanos. 

Mas nao sao s6 os filmes a marcar as recorda~oes desta sala. Mais uma vez olho para 

esta Assembleia e vejo membros que, certamente recordar-se-ao das horas passadas 

aqui, a discutir, a debate~ a decidir o futuro do nosso concelho, o futuro de Ponte de 

Lima. Quem nao se lembra das sessoes da Assembleia Municipal, realizadas neste 

espa~o, tendo como presidente da mesa, o membra eleito pelo PSD, o Professor 

Doutor Salvato Trigo? 

Pouco tempo depois esta sala fechou, voltou a abrir brevemente, voltando a encerrar 

para assim permanecer durante anos. 

Este agora audit6rio esta inserido num espa~o comercial que outrora foi exemplo de 

dinamismo comercial, um espa~o onde todos queriam uma loja. 0 tempo, associado a 
polftica municipal de deslocalizar os servi~os desta zona deu os seus "frutos", ditando 

um Iongo perfodo de decadencia. 

Varias vezes escrevi na comunica~ao social acerca da necessidade de revitalizar e 

reinventar este espa~o. Quando o Municipio deu a conhecer a sua vontade de 

construir um ediffcio para albergar um audit6rio, escrevi que seria melhor aplicar uma 

Infima parte do or~amento desse audit6rio para renovar o espa~o do antigo Cinema 

Rio Lima. 0 tempo veio dar-me razao. 

Eis-nos num renovado espa~o, revitalizado, transformado num verdadeiro audit6rio, 

preparado para receber os mais variados eventos culturais, sociais, educativos. 

0 que fazer agora? 

Agora sera necessaria que este espa~o, de tantas mem6rias, volte a ganhar um Iugar 

na vida cultural de Ponte de Lima. Tenho esperan~a que assim seja. Basta para isso que 

os responsaveis, estes e os que vao sair das pr6ximas elei~oes, o queiram . 

. J::·":~ a~ v4' cr 
(Nuno de atos) 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 22 de Fevereiro de 2013 

Periodo da Ordem do dia: 

A) Apreciac;ao da lnformac;ao do Presidente da Camara bern 

como da situac;ao financeira do Munidpio" 

Na informac;:ao do Sr. Presidente da Camara e referida a participac;ao em reunioes com a 

MOVIJOVEM e com a Comissao de Protecc;:ao a Crianc;:as e Jovens em Risco . 

Pousadas da Juventude 

Sobre o Encerramento das Pousadas da Juventude o Ministro dos Assuntos Parlamentares 

anunciou em Agosto 2012 a decisao da sua privatizac;:ao. 

Em Setembro o PCP dirigiu uma pergunta ao Governo sobre o fundamento da privatizac;:ao 

destes equipamentos por entender colocar em causa a sua missao especffica, a sua qualidade 

e os prec;:os praticados. 

Na resposta o Governo afirmou que estaria a "avaliar Pousada a Pousada tendo em vista a sua 

viabilidade econ6mico-financeira, nunca esquecendo a sua func;:ao social de potenciar a 

mobilidade dos jovens (nacionais e estrangeiros) no nosso pals". 

Sabendo-se agc:ira que o Governo anunciou o objetivo de encerramento de 14 pousadas de 

juventude nas quais esta considerada a de Ponte de Lima, gostariamos que o Sr. Presidente da 

Camara Municipal desse a esta assembleia municipal uma informac;:ao sobre a reuniao com a 

MOVIJOVEM e que perespectivas se colocam para o futuro da Pousada da Juventude em 

Ponte de Lima? 

Comissao de Proteq:ao a Crianc;as e Jovens em Risco 

Sobre o funcionamento desta Comissao muito se tem dito e muito mais he\ a dizer. Por 

informac;:ao da nossa representante membra da Comissao Alargada. Esta nao reune a sete 

meses. Nao obteve resposta ao correio electr6nico enviado ao Sr . Presidente da Comissao de 

Protecc;:ao a Crianc;:as e Jovens em Risco a solicitar esclarecimento sobre o desenrola r da 

situac;:ao do final do ana lectivo de 2011/2012 uma vez que o descontentamento entre os 

membros e o pres idente era bastante grave e indicava ruptura par parte dos representantes 

do ministerio da educac;:ao, as professoras tutoras e outras organizac;:oes membros da 

comissao restrita. 

Assim como nao sabemos em que pe esta a situac;:ao da tecnica ao servic;:o da comissao atraves 

de um POC - Programas Ocupacionais iniciado em Julho de 2012. Se vai manter-seem func;:oes 

ou se vai ser cessada a sua permanencia. 

A penosa e caricata situac;:ao deste modelo implantado pelo Sr. Presidente da Comissao agrava 

imenso o seu funcionamento e o acompanhamento dos casos que chegam as maos dos 

tecnicos. 



Ainda outra situa~ao cari cata e gravosa. 0 plano de actividades desta comissao teria de ser 

aprovado pela comissao alargada no infcio do ana mas ate a data esta situa~ao ainda nao se 

verificou . Toda esta s i tua~ao nos deixa a duvida se esta e funciona l ou se so existe em teoria? 

Tal situa~ao contr ibui para o agravamento do funci onamento da Comissao em todas as suas 

valencia s e contribu i ainda para a progressiva degrada~ao da situa~ao social que transforma as 

crian~as e os jovens no elo mais fraco e mais vu lneravel de uma rea lidade social marcada 

tambem pelo agravamento dos factores de exclusao social e da pobreza . Sendo que Portugal e 

o Pais da UE onde o risco de pobreza infantil e maior, em que uma em cada cinco crian~as 

estao expostas a esse flagelo . 

Pa r tudo isto, pode o Sr. Presidente da Camara Municipa l nos dar uma informa~ao alargada 

das conclusoes da reuniao tida par V.Ex~ . e a referida Comissao? 

0 Eleito da CDU 
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