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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_0 Sr. Presidente da Camara usou da palavra para e em rela<;ao a noticia veiculada pela 

comunica<;ao social no que toea a inten<;ao do Governo proceder a introdu<;ao de portagens na 

A27, manifestando-se contra este proposta, por considerar que e a pior altura para o 

fazer. ---------------------------------------------------------------------
_A CIM Alto Minho reuniu com todos os Presidentes dos 10 Municipios, que exprimiram a 

total oposi<;ao a instala<;ao de portagens na A27, tendo deliberado solicitar uma reuniao ao Sr. 

Primeiro Ministro, 

consubstanciar uma 

a fim de sensibilizar o Governo para o facto de esta medida 

rna decisao, a qual se revela prejudicial a economm 

local. ______________________________________________________________ __ 

___ Considerando que a Camm·a Municipal deveria tomar uma medida relativamente a esta 

materia, manifestando a sua total discordancia com a implementa<;ao de portagens na A27, 

atendendo a conjLmtura econ6mica atual, o Sr. Presidente da Camara apresentou a proposta 

que a seguir se transcreve: 

PROPOSTA 

Sendo inten<;ao do Governo introduzir portagens em 15 novos tro<;os de autoestradas, estando 

ai incluida a A27, Ponte de Lima - Viana do Castelo, para alem de outras importantes 

infraestruturas que servem o distrito de Viana, o Municipio de Ponte de Lima nao pode deixar 

de manifestar fonnalmente o seu descontentamento e indigna<;ao. 

Desse modo, vern apresentar ao Governo a sua posi<;ao de protesto relativamente a 

mais uma medida que, a ser concretizada, vern agravar, a ja por si dificil, situa<;ao econ6mica 

dos cidadaos e empresas que resulta da aplica<;ao da recente politica de austeridade. 

Esta inten<;ao do Governo contraria todo o esforc;o que o M1micipio tern vindo a 

encetar na promo<;ao do desenvolvimento econ6mico e da qualidade de vida das popula<;oes. 

Consideramos que e uma medida que ira afectm· decisivamente o crescimento econ6mico, 

contrariando a {mica estrategia que podera efetivamente levar o pais a sair da atual crise. 

Por outro !ado, esta medida nao se mostra sequer positiva para as pr6prias contas do 

Estado, pois o investimento necessario pm·a a coloca<;ao do sistema de porticos, bern como a 

sua manuten<;ao resultadio numa situa<;ao financeira insustentavel, tendo em conta o actual 

fluxo de trafego da A27 e a drastica dirninui<;ao prevista pela implementa<;ao de pottagens. 

Num momento em que, mais do que nunca, o Governo e as Estradas de Portugal 

deverao ser bastante criteriosos na aplica<;ao dos pm·cos recursos or<;amentais, parece-nos que 
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esta e claramente uma op<;ao errada nao apenas porque se traduz numa rna gestao dos 

dinheiros publicos pela insustentabilidade do investimento, como referido, como tambem pelo 

prejuizo que tal representa para a qualidade de vida das farnilias, para a seguran<;a rodoviaria 

e para a viabilidade das empresas. Desta op<;ao apenas sairao beneficiadas as empresas 

concessionarias destas infraestruturas. 

Perante o exposto PROPONHO QUE se apele ao Governo para que repense esta 

inten<;ao, pois os prej uizos que a mesma ira acarretar sao por si s6 demasiado evidentes. 

0 Presidente da Camara Municipal 

Victor Mendes (Eng0
) 

_ A Camara Municipal aprovou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, devendo 

ser dado conhecimento ao Sr. Primeiro Ministro, ao Sr. Ministro da Economia, ao Sr. 

Secretario de Estado das Obras Publicas, Transportes e Comunica9oes e aos grupos 

parlamentares com assento na Assembleia da Republica. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto que se anexa .. __________________ _ 

_ Infotmou ainda a Camara que o Tribunal Administrative e Fiscal de Braga absolveu o 

Municipio da instancia na a<;ao intentada pelo Vereador eleito na Camara Municipal de Ponte 

de Lima, contra o Municipio, de intima<;ao para a defesa de direitos, liberdades e garantias, na 

qual formulou os seguintes pedidos: atribuiyao de gabinete e meios necessaries para o 

exercicio das respetivas fun<;5es; cedencia do audit6rio Municipal de Ponte de Lima, em data 

e horario a definir; entrega de convocat6ria das reunioes da C<~mara Municipal de Ponte de 

Lima, com a ordcm do dia e respetiva documenta<;ao. _____ _________ _ 

Deu ainda conhecimento a Camara que relativamente ao processo de reorganiza<;ao 

administrativa territorial autarquica, o Municipio de Ponte de Lima foi apontado e 

considerado como o que melhor rentabilizou e aplicou a lei, na medida em que se nao nos 

tivessemos pronunciado em vez de 39 ficariamos com 34 freguesias apenas. E o concelho 

com maior numero de freguesias do Alto Minho .. ________________ _ 

_ Intervem;tio dos Vereadores: ______________________ _ 

_ Usou da palavra em primeiro Iugar o Sr. Vereador Gaspar Martins, parae em rela<;ao ao 

processo de reorganiza<;ao administrativa autarquica registou o facto de o Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, ter votado contra a proposta, por nao ser o seu modelo, nao tendo no entanto 

apresentado urna proposta alternativa .. ____________________ _ 

_ Em seguida usou da palavra a Sr. Vereadora Eng.3 Estela Almeida, para deixar um 

agradecimento a todas as entidades envolvidas, Estradas de Portugal, Bombeiros Voltmtarios, 

Guarda Nacional Republicana, aos nossos funcionarios, a todos os que contribuiram de forma 
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eficaz e celere na resolu9ao de todos os problemas causados pelo mau tempo que atingiu a 

nossa regiao no fim de semana passado. ___________________ _ 

_ Usou da palavra o Sr. Dr. Franclim Castro e Sousa para convidar os Srs. Vereadores a 

participarem na conferencia de imprensa de apresenta9ao dos eventos "Ponte de Lima em Alta 

2013", que se realizani no dia 22 de janeiro as 1 Oh30m, no Pa9o do Marques - Ponte de Lima. 

Convidou ainda para assistirem ao lanyamento da obra inedita e p6stuma de Antonio Manuel 

Couto Viana "Para uma geografia liteniria do Alto Minho" a realizar no dia 24 de janeiro de 

2013, as 18h00m, no audit6rio da Biblioteca Municipal de Ponte de Lima. __ _ 

_ Por ultimo usou da palavra 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou OS seguintes 

assuntos: nao foi convocado para a reuniao anterior; Lei n.0 68/2012- Bolsa de Terras; desde 

1 de janeiro de 2013 que existe liberdade de escolha no fomecimento de eletricidade; agua em 

Labruj6, iguaidade de tratamento; apoio as familias e incentives a natalidade; tributa9ao em 

separado; Rua da Devesa- Area tern uma propriedade com silvas; Rua do Bustelinho nao tern 

iluminayao porque; estrada de freixo que vern dos corvos para Ponte de Lima esta indecente; 

chove no tribunal de Ponte de Lima; baino social zona degradada; parques industriais; linha 

SOS para idosos; transporte de crian9as - Navio; dia Mundial da Liberdade - dia 23 de 

janeiro. ___________________________ _ 

_ Quando o Sr. Presidente comeyou a prestar os esclarecimentos relativamente aos assuntos 

abordados pelo Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, este ausentou-se da sala. ________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluyoes 

acerca dos assuntos dela constantes. ----------------------
_ (01) APROV A<;AO DA AT A DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cun1primento do disposto no nlimero 2, do artigo 92°, da Lei n.0 169/99, de 18 de setembro, na 

redayao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuizo da sua previa 

aprovayao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 07 de janeiro de 2013, pelo que vai a mesma 

ser assinada pelo Exm.0 Presidente e pelo Secretario. Esta deliberayao foi tomada por maioria 

com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _______________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ----------------

2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 4/12 - Requerente: Sopimenta -

Sociedade Imobilhiria e Consultadoria, Lda. - Aprova~ao. A Camara Mtmicipal 

deliberou por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 

arquitetura. ______________________________ _ 
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_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 19/93 - ALV ARA DE LOTEAMENTO 

N° 23/94 - Requerente: Isabel Maria Lopes da Costa Gomes - Pedido de altera~ao do 

alvara de loteamento. - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria, com o 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alterayao ao alvara de loteamento, de 

acordo com a infonnayao tecnica. _____________________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 8/88- ALV ARA DE LOTEAMENTO N° 

11/88 - Requerente: Norberto Bernardino Santos da Cunha - Pedido de altera~ao do 

alvara de loteamento. - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria, com o 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alterayao ao alvara de loteamento, de 

acordo com a informayao tecnica. _______ ______________ _ 

_ 2.4 - APRECIA<;AO DE RECURSO PARA 0 PLENARIO DA CAMARA 

MUNICIPAL -Processo de Obras No 36/11 - Requerente: Maria de Fatima Pinto 

Gon~alves. A Camara Municipal deliberou por maioria, com a abstenyao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, de acordo com a informayao prestada pela tecnica superior jurista a 17 de 

janeiro do corrente ano, negar provimento ao recurso, confirrnando o ato recorrido. _ __ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS _ _______________ _ 

_ 3.1 - CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREITADA DE "CONSTRU<;AO DE 

PA VILHAO GIMNODESPORTIVO DA RIBEIRA" - Aprova~ao da minuta do 

contrato. A Cfunara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a rninuta do contrato. ________________ _ 

_ 3.2 - EMPREIT ADA DE "REQUALIFICA<;AO DA A VENIDA ANTONIO 

FEIJO" - REVISAO DE PRE<;OS. - Autoriza~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a revisao de preyos. _ 

_ (04)- FREGUESIAS ___ _______________ _ 

4.1 - TRANSFERENCIAS DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS - 2013 -

V ALORES E TERM OS DE ACEITA<;AO. A Camara Municipal deliberou por maioria, 

com a abstens:-ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as verbas propostas para o anode 

2013, bem como os "termos de aceitas:-ao". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayao de voto que se anexa a presente ata. _ ____________ ___ _ 

_ 4.2- FREGUESIA DE CABRA<;AO- Presente wn email datado de 13 de dezembro 

de 2012, a solicitar uma comparticipas:-ao financeira destinada ao acesso e estacionamento da 

capela rnortuaria. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma 

comparticipayao no valor de 90% ate ao montante maximo de 6.024,40 euros mais IV A a taxa 

legal em vigor, a transferir a medida da execuyao da obra. ____________ _ 
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4.3 - FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA- Presente urn oficio datado de 30 

de dezembro de 2012, a solicitar uma comparticipa<;ao financeira destinada a obra de reforyo 

de muro de suporte a estrada municipal na rua de Brichal. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, atribuir uma comparticipayao de 500,00 euros mais IV A a taxa legal em 

vigor, delegando competencias na Junta de Freguesia, mediante celebrayao de protocolo de 

delega9ao de competencias. _________________ ______ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DA RIBEIRA- Presente urn email datado de 03 de janeiro de 2013, 

a solicitar antecipayao das verbas referentes ao anode 2013. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, autorizar a transferencia das verbas referentes ao ano de 2013, com 

exce9ao das verbas relativas a conservayao da rede viaria. --------------
4.5- FREGUESIA DE SERDEDELO - Presente o oficio n° 1112012 datado de 27 de 

outubro de 2012, a solicitar a antecipayao das verbas referentes ao anode 2013. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a transferencia das verbas referentes ao ano 

de 2013, com exce9ao das verbas relativas a conserva9ao da rede viaria. _______ _ 

_ (05)ASSUNTOSDIVERSOS ________________________________ _ 

5.1 - TRANSPORTES ESCOLARES RESPEITANTE AO 2° PERIODO DO ANO 

LETIVO 2012/13 - Transferencia de verbas para as freguesias. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, autorizar as transferencias de verbas para as freguesias. __ _ 

_ 5.2 - VENDA DE PUBLICA<:::OES - Presente urn email do Arquivo Municipal 

respeitante a obra liteniria "Para wna geografia literaria do Alto Minho" de Antonio Manuel 

Couto Viana, propondo o pre9o de venda ao publico por 10,00 €/unidade. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, aprova.r o pre<;o de venda ao publico. _____ _ 

_ 5.3 - CONCURSO PUBLICO DE LOCA<:::AO PARA EXPLORA<;AO DO 

PARQUE DE PESCA DE RENDUFE- TRUTICULTURA DE ESTABULA<:::AO

Adjudica~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, adiar este assunto para uma 

proxima reuniao. ___________________________ _ 

_ 5.4- PRESCRI<:::AO DE DEBITOS - Presente uma listagem dos debitos constituidos 

no ano de 2004. A Camara Municipal, deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, declarar os debitos constantes da lista como prescritos. ___ _ 

_ 5.5 - MEDICINA OCUPACIONAL - SERVI<:::O EXTERNO - ADJUDICA<;AO -

Presente wna informa<;ao do servi<;o de aprovisionamento para emissao de parecer favon1vel a 
abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra<;ao de contrato. A Camara Municipal 

deliberou por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer 

favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra<;ao de contrato. ____ _ 
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5.6 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE A 

UNIVERSIDADE ABERTA E A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

ESTABELECIDO EM 10 DE JUNHO DE 2008 - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria, com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adenda 

ao protocolo. __________________________ _ _ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE A IRMANDADE DE SANTO 

ANTONIO DA TORRE VELHA E 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria, com absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. ___________________ _ 

5.8 - PROTOCOLO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E 

A ASSOCIA<;AO CULTURAL "UNHAS DO DIABO" - PROFERIAS NATAL 2012-

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria, com absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. ___________________ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE COLABORA<;AO ENTRE 0 ExERCITO E A CAMARA. 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria, com absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _ ___ _ 

5.10 - BANCO ESPIRITO SANTO - Cedencia do cinema Rio Lima para 

desenvolvimento de a9ao Poupan9a BES de les a les - sensibiliza9ao a popula9ao sobre a 

importancia da poupan9a. A Camara Municipal deliberou por maio ria, com o voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia. ______________ _ 

5.11 - ORDEM DE ADVOGADOS - CONSELHO DISTRITAL DO PORTO -

DELEGA<;AO DE PONTE DE LIMA - Presente urn email datado de 11 de janeiro de 

2013, a solicitar a cedencia do audit6rio da Biblioteca Municipal, no dia 29 de janeiro de 

2013, a ter inicio as 18:00 horas e termino as 19:30 horas. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, autorizar a cedencia. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao 

votou tendo-se declarado impedido por motivos profissionais. _ ________ _ _ 

_ ADITAMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resolu9ao 

urgente, a Camara Municipal deliberou, por maioria com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: - --------

_(06) - CLUBE DE DESPORTOS RADICAlS - BATOTAS PONTE DE LIMA -

Presente urn email datado de 14 de janeiro de 2013, a solicitar a cedencia dos balnearios do 

Pavilhao Municipal de Ponte de Lima para o dia 03 de fevereiro de 2013. A Camara 

municipal deliberou por maioria, com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedencia dos balnearios do Campo do Triunfo e do Edificio da Expolima. __ _ 
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_(07) - ASSOCIA<;AO DE GUlAS DE PORTUGAL - 1 a COMPANHIA DE GUlAS 

DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a cedencia da tenda no Largo de 

Camoes para o dia 03 de fevereiro de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria, 

com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia. _______ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven9oes. _ 

_ (08) APROVA<;Ao DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

92°, da Lei n° 169/99, de 18 de setembro, na reda9ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtlr efeitos 

imediatos. Esta delibera9ao foi tom ada por maioria com a absten9ao do Sr. V ereador Dr. 

Filipe Viana. _____________________________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da 

Camara declarou encen·ada a reuniao pelas dezassete horas e trinta e seis minutos. ___ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, !ida e achada conforme, vai ser assinada. ___ _ 

-
A Secretaria, 

~a.r.·o- se;~ Grrv=r-iu= Vi lb Jibfto lvj 



DECLARACAO DEVOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercfcio das suas fun96es, declarar o seu voto de absten9ao, no ambito do 

ponto 4.1 Transferencias de Verbas para as Juntas de Freguesia - 2013 -

Valores e Termos de Aceita9ao, com os fundamentos e considerandos 

seguintes: 

1 - Considerando que, em 25 de Janeiro de 2010, o vereador FILIPE VIANA 

integrou na ordem de trabalhos da reuniao de Camara respectiva a proposta 

seguinte: 

"Ao abrigo do arf.O 87.0 , da Lei das Autarquias Locais, indica para incluir na ordem do dia da 

pr6xima reuniao desta Camara Municipal a proposta seguinte: 

- Considerando a necessidade premente de autonomia financeira e de apoio das pessoas das 

51 freguesias, numa conjuntura de dificuldades econ6micas acrescidas; 

- Considerando que as Assembleias de Freguesia sao as "escolas primarias da democracia", 

onde se realizam os princlpios da liberdade, da proximidade e da verdadeira 

representatividade; 

- Considerando que as freguesias farao mais e melhor se lhes pertencer a gestae do dinheiro 

que lhes esta destinado pelo municipio; 

- Considerando a necessidade de maior espar;:o para a discussao de outros temas nas 

reunioes ordinarias da CM; 

- Considerando que as Freguesias devem ser organizar;:oes aut6nomas, que se justifiquem em 

si mesmas pela sua aptidao na realizar;:ao dos interesses das popular;:oes que representam, e 

nao devem ser "simples camaras de ressonancia" dependentes de urn executive municipal; 

PROPONHO: 

- Estabelecer urn Regulamento Protocolar com as respectivas juntas de freguesia a fim de 

ficarem estabelecidas as verbas e a calendarizar;:ao das transferemcias a efectuar ao Iongo do 

mandate, definindo-se criterios objectives quanto a atribuir;:ao de subvenr;:oes as freguesias, 

designadamente, a atribuir;:ao em data determinada e valor proporcional, cuja fiscalizar;:ao ficara 

a cargo das respectivas Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. 

- Criar uma estrutura de apoio as freguesias e as instituir;:oes, no sentido de as ajudar na 

elaborar;:ao de projectos e de candidaturas aos mais diversos programas, com a consequente 

descentralizar;:ao dos investimentos e melhoria da qualidade de vida nas freguesias. 



- Detar as nossas freguesias de maier autonomia, redefinindo agrupamentos e cooperayao 

estrategicas no territ6rio do concelho, planificando valencias estrategicas de apoio e realizando 

urn Or9amento Participado, com a ausculta9ao das pessoas das 51 freguesias." 

2 - Considerando urn born princfpio, que sempre o defendemos, a 

transferencia de verbas e nao s6 de competencias; 

3- Considerando, porem, que continuam a faltar criterios objectives; 

4 - Considerando que se trata de uma materia muito sensivel para o 

desenvolvimento do nosso concelho; 

5 - Considerando que apenas na presente reuniao foi facultado o acesso ao 

documento em causa, com termos e procedimentos "agressivos", com um 

conjunto de clausulas contratuais gerais, como contrato de adesao, onde vigora 

a unilateralidade e nao a bilateralidade; 

6 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos 

os agentes autarquicos na realizayao dum projecto em comum; cfr.: or9amento 

participative; 

7 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 

16gica de imposi9ao e nao de dialogo construtivo (Aceita os Termos? Tern 

verba. Nao aceita os Termos? Nao tern verba), com ausencia democratica. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividemcia diferente 

de considerar o principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto absten9ao, 

Ponte de Lima, 21 de Janeiro de 2013, 

0 Vereador, 



DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercfcio das suas fun96es, declarar o seu voto a favor, no ambito da Proposta 

de protesto na introduyao de portagens na A27, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia e desde o princ1p1o, que o ora Vereador sempre tomou 

posi9ao contra a introdu9ao de portagens na mesma A27. 

2 - Varias foram as vezes que o ora Vereador colocou o tema nas reunioes 

desta Camara Municipal, a fim de haver ac96es concretas de oposiyao ao 

pagamento em causa. Entende o mesmo Vereador que este apelo fica muito 

aquem de propostas concretas de oposiyao. 

3 - A despeito disso, a resposta foi sempre o silencio, ou que nao se falasse 

sobre o assunto ... Alias, esta Camara Municipal rejeitou uma proposta deste 

Vereador em colocar a bandeira a meia-haste; o proprio 6rgao executive da 

CIM do Alto Minho, onde se encontra tambem o Presidente da CM de Ponte de 

Lima, tera manifestado dificuldades em colocar uma bandeira a meia-haste, em 

oposi9ao a mesma medida. 

4 -A posi9ao deste Vereador foi sempre clara na oposi9ao ao pagamento das 

portagens em causa, tanto mais que estamos perante uma regiao com indices 

de crescimento muito baixo e com muitas dificuldades econ6micas, 

designadamente, o nosso concelho de Ponte de Lima. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, reitero o meu voto a favor desta proposta, que e contra a introdU<;ao 

das portagens na A27, sendo que o "apelo" desta proposta sera insuficiente. 

0 Vereador, 

(Filipe Viana) 
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