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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_Intervenriio dos Vereadores: 

----------------------~-----------------------

- Usou da palavra em primeiro lugar o Sr. Vereador, Eng.0 Manuel Barros, para dar conta 

que ern consequencia do rnau tempo que tern assolado o nosso concelho rnais concretarnente 

no centro historico de Ponte de Lima, alguns cornerciantes rnanifestararn o seu desagrado corn 

a falta de colabora<;ao da Camara, os quais contaram corn a ajuda dos bornbeiros. Estas 

inunda<;5es ficaram a dever-se a falta de lirnpeza, pelo que perguntou a Camara se existia ou 

nao algurn plano de limpeza e interven<;ao antes do inverno para evitar estas inunda<;5es. ___ _ 

_ Ern Poiares na Travessa do Penedo, existe ·urn deposito de abastecimento de agua que 

quando a Camara procede a sua desinfe<;ao, as aguas descern pelo caminho afetando algumas 

familias que motam por ali. 
--------------------------------------------------

_ A toponirnia da Vila de Arcozelo foi aprovada pela Assernbleia de Freguesia de Arcozelo, 

rio ano de 2008, tendo sido remetida para a Camara naquela altura e ainda hoje nao estci 

resolvida ou aprovada. Alertou ainda para a existencia de toponirnos identicos na toponirnia 

proposta a Camara Municipal. ________________________________________________ _ 

_ Denunciou ainda a falta de seguran<;a de ordern publica na Ponte Romana do Arquinho. 

Considera ainda que deveria se colocada urna grade de prote<;ao na Ponte Rornarta no !ado de 

quem vern de Arcozelo para Ponte de Lima. 
----------------------------------~---

_De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ficando a sua interven<;ao 

anexa a ata como docurnento numero urn. 
-----------------------------------------

___ Usou novamente da palavra o Sr. Vereador, Eng. 0 Manuel Barros, considerando que a 

ilumina<;ao deveria ser revista rnais propriamente em Ponte de Lima, pois a A v. Antonio Feijo 

tern a ilurnina<;ao ligada toda a noite e se formos a urna freguesia vizinha a uma da rnanha ja 

nao ha ilumina<;ao. ________________ __:__ ______________________________________ __ 

0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestararn os esclarecirnentos tidos por 

convenientes. 
--------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, forarn tomadas as seguintes 

resolu<;5es acerca dos assuntos dela constantes. __________________________________ __ 

_ (01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

curnprirnento do disposto no nttrnero 2, do artigo SJO, da Lei n. 0 75/20 13, de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprova<;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

nurneros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada ern 09 de 

dezernbro de 2013 , pelo que vai a rnesrna ser assinada pelo Exm. 0 Presidente e pel a 
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secretaria. Esta deliberas;ao foi tomada por maioria com a abstens;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana. ______________________ _ _ ______ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___ _ ___________ _ 

_ 2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 100/81 - PEDIDO DE ALTERA(:AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 100/81 - LOTE No 19 - Requerente: Maria da 

Nazare da Cunha Soares - Aprova~ao da altera~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 

alteras;ao ao alvara de loteamento n° 100/81, lote n° 19. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apreseiltou declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, corno documento numero dois. _ 

_ (03) FREGUESIAS ___________________ _ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE LABRUJO, RENDUFE E VILARDO MONTE - Presente urn 

processo de fixas;ao toponimica. Aprecias;ao e aprovas;ao. A Camara Municipal deliberou por 

maio ria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, adiar para 

uma proxima reuniao. 0 Sr. Vereadot Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero tres. ____________ ~---

. _(04) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 4.1 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAlS 

Emissao de parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebra~ao de contrato ao fornecedor "Carlos Alberto da Rocha Amorim", pelo valor de 

2.340,00 euros acres_cido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebras;ao de contrato ao 

fornecedor "Carlos Alberto da Rocha Amorim", pelo valor de 2.340,00 euros acrescido de 

IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ao de voto, 

. que se anexa a presente ata, como documento numero quatro. _________ ____c_ __ 

_ 4.2- AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ALOJAMENTO- Ratifica~ao do despacho 

do Sr. Presidente da dimara a 16 de dezembro de servi~os de alojamento ao fornecedor 

"Montinvest - Gestao de Investimentos, S.A.", pelo valor de 94,34 euros acrescido de 

IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor, urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstens;ao do Sr. Vereador 

Eng0
• Manuel Barros, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Camara de 16 de dezembro, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75113 de 12 de setembro, 

de servis;os de alojamento ao fornecedor "Montinvest- Gestao de Investimentos, S.A.", pelo 
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valor de 94,34 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero cinco._ 

4.3 - POLO INDUSTRIAL DA QUEIJADA - LOTE B-L3 (LOTE 3 DO 

LOTEAMENTO B DO POLO DA QUEIJADA) DO POLO INDUSTRIAL E 

EMPRESARIAL DA QUEIJADA- Presente urn oficio da empresa "FBU- Constru<;oes

Francisco Brandao Unipessoal, Lda" a manifestar interesse na aquisi<;ao do referido lote. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, e de acordo com a informa<;ao prestada pela Chefe de Gabinete, 

proceder a venda do Lote B-L3 do Polo Industrial e Empresarial da Queijada pelo valor de 

17.698,19 euros. 0 Sr. Vereador Dt. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa 

a presente ata como documento numero seis·------~------~----

4.4 - MERCADO MUNICIPAL - LOJA No 23/24 - Presente urn email da firma 

"Meadelamar Comercio de Peixe" a solicitar a desistencia da permuta das lojas. A Camara 

Municipal deliberou por inaioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a desistencia da perrnuta das lojas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero sete. _ 

_ 4.5 - PRO POSTA DE FIXA<;AO DE PRE<;OS PARA A VENDA DE ESPUMANTE 

DE SIDRA - A Camara Municipal deliberou por maioria coin cinco votos a favor, urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten<;ao do Sr. Vereador Eng0
• Manuel 

Barros, aprovar o pre<;o de venda de 3,75 euros corn IVA incluido a taxa de 23% por garrafa 

do Espumante Sidra das Lagoas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de 

voto, que se anexa apresente ata como docurnento nurnero oito. __________ _ 

- . _4.6 - PROGRAMA TERRA REABILIT AR - Presente uma informa<;ao do Gabinete 

Terrae DOU respeitante a candidatura apresentada pela Sr3
• Ana Carina Vieira de Almeida, 

relativa ao edificio Jocalizado no angulo poente das Ruas Agr6nomo Manuel Morais n°s 2, 4 e 

8 e Rua Imicio Perestrelo n°s 50 e 54 ern Ponte de Lima - Aprova<;ao da integra<;ao do predio 

na listagem. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a integra<;ao do predio na listagem. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentoudeclara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como 

documento numero nove. 
----------~---------------

4.7- TRANSPORTES ESCOLARES RESPEITANTE AO 1° PERIODO DO ANO 

LETIVO 2013/2014 - Transferencia de verbas para as freguesias de Fornelos e 

Queijada, Ardegao,Freixo e Mato, Navio e Vitorino de Piaes. A Camara Municipal 

deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe 
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Viana, autorizar a transferencia das verbas para as freguesias de Fornelos e Queijada, 

Ardegao,Freixo e Mato, Navi6 e Vitorino de Piaes. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero dez. _ _ 

_ 4.8 - PROTOCOLO DE COLABORA<;AO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E 0 MUNICIPIO DE XINZO DE LIMIA - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o protocolo de coopera<;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero onze. ____ _ _ 

_ 4.9 - PRO POST A DO SR. VEREADOR DO PPD/PSD DE CRIA(:AO DO 

PROVEDOR DO MUNICIPE QUE SE TRANSCREVE: A qualidade de vida dos 

municipies passa por ter uma administra<;ao mais proxima dos cidadaos. Essa fun<;ao de 

proximidade deve ser traduzida por uma maior responzabiliza<;ao do municipie e pela tomada 

de consciencia da cidadania. Cumpre ao Municipio incentivar a defesa dos interesses 

colectivos e das pessoas, promovendo mais informa<;ao e conhecimento da sua actividade e 

dos seus servi<;os. Ha necessidade de contribuirmos para a sociedade aberta onde as pessoas 

disponham de meios para fazer valer os seus direitos. A informa<;ao da actividade municipal 

deve ser ampliada quer a nivel do executivo, quer a nivel dos servi<;os. Mais informa9ao 

promove a consciencia civica dos municipes e facilita ao poder autarquico a tomada de 

decisao que esteja mais de acordo com os interesses das pessoas, dos lugares, das freguesias e 

do concelho. No sentido de garantir maior transparencia e responsabiliza<;ao da gestao 

autarquica e o consequente refor<;o da democracia, da qualidade de vida e do bem-estar das 

pessoas deve criar-se o PROVEDOR DO MUNICIPE. Esta figura do sistema democratico 

municipal ja existe em varios municipios portugueses e esta em processo de cria<;ao em 

muitos outros. A existencia do PROVEDOR contribui para a melhoria dos servi<;os e para o 

refor<;o da imagem autarquica junto dos cidadaos. 0 PROVEDOR intervem junto dos 

servi<;os ou dos eleitos, aconselha, zela pelos interesses dos municipes, dialoga com o 

executivo municipal, orienta e auxilia no acesso dos municipes aos servi<;os e ao executivo. 

Pelos motivos expostos proponho a cria<;ao do PROVEDOR DO MUNICIPE, cujas fun<;oes 

eo perfil deverao constar do respetivo Estatuto que vier a ser criado. 

Ponte de Lima, 16 de dezembro de 2013 

0 Vereador do PPD/PSD, 

Manuel Pereira da Rocha Barros 

A Camara Municipal deliberou por maio ria com do is votos a favor do Srs. V ereadores 

Eng0
• Manuel Barros e Dr. Filipe Viana e com cinco votos contra do Sr. Presidente da 
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Camara, do Sr. Vereador Gaspar Martins, da Sfl. Vereadora Dfl. Ana Machado, do Sr. 

Vereador Eng0
• Vasco Ferraz, do Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa, rejeitar a proposta de cria<;ao 

do provedor de municipe. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que 

se anexa a presente ata como documento numero doze. 0 Sr. Presidente e os V ereadores 

eleitos pelo CDS-PP apresentaram declara<;ao de voto que se anexa como documento 

treze. -------------------------------------------------------------------
_ 4.10 - ASSOCIA<;AO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA- Pedido de emissao 

de declara<;ao comprovativa da idoneidade e do prestigio da entidade na comunidade. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir declara<;ao comprovativa da idoneidade e do prestigio da 

entidade na comunidade. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que 

se anexa a presente ata como documento nlimero catorze. __________________________ _ 

4.11 - UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO, EPE - Ratifica<;ao do 

despacho do Sr. Presidente da Camara a 11 de dezembro de altera<;ao das datas do "Cha 

Dan<;ante" a realizar na Expolima, dos dias 17 e 29 de dezembro para o dia 19 de dezembro. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 11 

de dezembro, nos termos e para os efei tos do disposto no n°3 do artigo 3 so da Lei 7 S/ 13 de 12 

de setembro, de altera<;ao das datas do "Cha Dan<;ante" a realizar na Expolima, dos dias 17 e 

29 de dezembro para o dia 19 de dezembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero quinze. _______ _ 

_ 4.12 - ASSOCIA<;AO CULTURAL CAL - COMUNIDADE ARTISTICA 

LIMIANA - Ratifica<;ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12 de 

dezembro a autorizar a cedencia de 10 cadeiras pretas para o dia 14 de dezembro e urn 

estrado/palco pequeno para o dia 20 de dezembro. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12 de dezembro, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n°3 do artigo 3 so da Lei 7 S/13 de 12 de setembro, de cedencia de 10 

cadeiras pretas para o dia 14 de dezembro e urn estrado/palco pequeno para o dia 20 de 

dezembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 
presente ata como documento numero dezasseis. ________________________________ _ 

4.13 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO N° 367 - ANAIS -

Presente urn oficio a solicitar a cedencia da barraquinha no Largo de Camoes para o dia 26 de 

janeiro de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 
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abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da barraquinha no Largo de 

Carnoes no dia 26 de janeiro, corn isenc;:ao de taxas, nao estando autorizada a utilizac;:ao de 

arnplificac;:ao sonora. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se 

anexa a presente ata como docurnento nurnero dezassete. _ _______ ____ __ _ 

_ 4.14 - REALIZA(:AO DE EVENTO NO SKATE PARQUE - Ratifica~ao do 

despacho do Sr. Presidente da Camara proferido a 19 de dezembro. A Camara Municipal 

deliberou por maioria corn seis votos a favor e urna abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 19 de dezembro, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de seternbro, de 

autorizac;:ao para a realizac;:ao de evento no Skate Parque no dia 21 de dezembro de 2013. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata 

como docurnento nurnero dezoito. 
--- ------

_ 4.15 - HABIT A(:AO SOCIAL - Presente urna proposta do Servic;:o de Ac;:ao Social a 

propor o realojarnento da Sr.a Liliana Catarina Soares Pinto Correia , no Bairro da Poc;:a 

Grande, Arcozelo, corn urna renda apoiada de 29,90 euros. A Camara Municipal deliberou 

por maioria corn seis votos a favor e urna abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar o realojarnento no Bairro da Poc;:a Grande, ern Arcozelo, fixando a renda apoiada ern 

29,90 euros/rnensais. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se 

anexa a presente ata como docurnento nurnero dezanove. __________ _ ___ _ 

4.16 - CAP EDM - CONFEDERA(:AO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL

Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 13 de janeiro de 

2014 das 09:30 horas as 12:00 horas, para a realizac;:ao de urna sessao de esclarecimento aos 

agricultores, sobre as regras de subsidios para o anode 2014. A Camara Municipal deliberou 

por maioria corn seis votos a favor e urna abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 13 de janeiro de 2014 das 09:30 horas 

as 12:00 horas, para a realizac;:ao de urna sessao de esclarecirnento aos agricultores, sobre as 

regras de subsidios para o ano de 2014. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata como docurnento numero vinte. ____ _ _ 

4.17 - PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT A- Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Municipal no dia 28 de dezembro, para o periodo cornpreendido entre 

as 16 e as 20 horas para a realizac;:ao da tornada de posse das novas estruturas do Partido 

Social Dernocrata de Ponte de Lima - Ratificac;:ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente 

da Camara a 22 de dezernbro de 2013 . A Camara Municipal deliberou por maioria corn 

cinco votos a favor e urna abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do 
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Audit6rio Municipal no dia 28 de dezembro, para o periodo compreendido entre as 16 e as 20 

horas para a realiza<;ao da tomada de posse das novas estruturas do Partido Social Democrata 

de Ponte de Lima. Neste ponto o Sr. Vereador Eng0
• Manuel Barros nao votou, declarando-se 

impedido, uma vez que integra os orgaos do partido referido. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero vinte e 

urn. ____________________________________________________________________ __ 

ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: _______ _ 

_ Usaram da palavra Manuel Moreira, Rosa da Concei<;ao, Gracinda Martins, Maria 

Augusta, Joao Filomena e Maria Salgosa para alertar a Camara para a privatiza<;ao indevida 

de urn caminho publico na freguesia de Arcozelo, no lugar de Lousados, apresentando a 
Camara, urn requerimento para o efeito·-----------------------------'--------------

_(05) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ____________________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e vinte minutos. ______ ---,---____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. ______ __ 

0 Presidente. 

\;t= 
A Secretaria, 

HcrYc S- ~(e- h/'f'v:J-.~ vdl'J ~ CA--f-o Arzf 



MOV/MENT05l ~ ______________________________________________ lCc1 

INTERVENCAO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exerclcio 

das suas fun(foes, no perlodo de antes da ordem do dia, expor, questionar e declarar o 

seguinte: 

1. A terminar o Ano Europeu dos Cidadaos (2013), nao podemos deixar de lamentar a 

ausencia de impulses a verdadeira participa(fao clvica e cidadania activa por esta 

edilidade; 

2. Continuamos a defender o Or(famento Participative; loja do mumc1pe itinerante, o 

Provedor do Munlcipe, o Provedor do Deficiente, conforme documentos que juntamos. 

3. Na qualidade de vereador e verdadeiro representante dos municipes das 51 freguesias 

do concelho de Ponte de Lima, continuamos a exigir o cumprimento legal da 

disponibilidade dos recursos fisicos, materiais e humanos necessaries ao exerclcio do 

respective mandate (Ex: Gabinete: esta a correr uma ac(fao judicial) "7 - o presidente da 

camara municipal deve disponibilizar a todos os vereadores os recursos fisicos, materiais e humanos necessaries ao 

exercicio do respetivo mandate, devendo, para o efeito, recorrer preferencialmente aos servic;os do municipio ." 

4. Lugar de Outeiro, (Caminho), Arcozelo, Ponte de Lima, de Ant6nio Pinheiro do Rio: nao 

existe saneamento, nem ilumina(_fao, e sem condi(foes de transitar, com alguns 

incidentes, designadamente com as inunda(foes em causa; 

5. lnunda(foes: ex: junto das posto de abastecimento de combustive! da Repsol. Diversas 

ruturas das condutas de abastecimento de agua, que provocam desperdicio de agua. 

Existem umas "tampas de saneamento", que, por estarem entupidas, quando chove, 

ficam soltas, o que poderao provocar danos nos veiculos. 0 mesmo acontece noutras 

ruas. + {1..;. ~v1ti JJ ~ ~t'~~. 

6. Lixeira a ceu aberto em Arcozelo?; 

7. Bolsas de Terra: Lei 62-2012 e Resolu(fao 96/2013, de 30 de Dezembro; Tambem na 

Reuniao de 22-2-2012, reiterei a necessidade de Bolsas de Terras- "Que nao haja um 

palmo de terra por cultivar": Como esta a nossa agricultura? Como foram vendidas as 

quotas leiteiras? Quem acabou com as ordenhas? Onde esta o nosso mundo rural? 

8. Luto Nacional pelo falecimento de Nelson Mandela. Registo internacional para a defesa 

dos direitos humanos. 

9. lnverno demografico: incentives a taxa de natalidade e apoios as familias. 

10. Ausencia de reuniao publica em Novembro de 2013: grave ilegalidade. 

11. Correspondencia que nao chegou: Bombeiros; Barco do rio; faltou M51 no boletim de 

voto, etc. 
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MOVIMENTO 51 

12. Ponte de Lima; urn dos concelhos mais pobres (96) e no indice da transparencia: 56. 

Desemprego, Baixo Poder de Compra; Alto envelhecimento; Pessoas com Ensino 

Superior 2596; Popula9ao 43383; numero de eleitores: 43083. 

13. Apoio ao tecido empresarial. 

14. Apoio as Famflias, designadamente as familias numerosas. 

15. Rede de transportes escolares: "0 municipio deve implementar uma politica 

coordenada de transportes entre os varios operadores, de forma a dissuadir a 

utiliza9ao do transporte individual, assegurando-se a satisfa9ao das reais necessidades 

dos respectivos utentes. 0 municipio deve alertar o poder legislative, para esta 

necessidade de introduzir no ordenamento juridico nacional regras que disciplinem a 

rela9ao entre prestador e consumidor nos servi9os de transporte rodoviario de 

passageiros." 

16. 0 Centro da Reflexao e fazer planeamento estrategico, tendo por base a promo9ao da 

cidadania, da justi9a social e do desenvolvimento pelo empreendorismo. Cabe aos 

responsaveis autarquicos liderarem este processo tanto na tomada de iniciativas, como 

na de facilitar a concretiza9ao de aproxima9oes entre o tecido empresarial e as fontes 

de inova9ao, bern como do financiamento. Nada se faz sem uma estrategia definida. 

Essa estrategia deve ter varios vectores: pensar sempre na base de uma comunidade 

participativa; pensar os projectos locais sempre em rela9ao com a regiao e com o 

mundo global; clarificar as atribui9oes de cada actor neste processo, levando-os ao 

compromisso e a motiva9ao; estabelecer metas e pianos de concretiza9ao a medio e 

Iongo prazo; criar uma dinamica de avalia9ao e projec9ao das ac9oes a desenvolver. 

17. Plano Social, Educative, Urbano, Ambiental e Econ6mico: PL 2020, urn projecto para a 

competitividade. 

Ha necessidade de construir urn Plano Estrategico de Desenvolvimento pratico, com 
objectives claros, tanto de justi9a social, como de competitividade, com metas bern definidas 
quanto a: 

i. Analisar e intervir ao nivel da literacia e da alfabetiza9ao de adultos 
ii. Definir urn plano efectivo de apoio para levar mais alunos para o ensino superior, 

tendo em conta a estrategia de desenvolvimento 
iii. Definir e apoiar as areas estrategicas para o concelho a nivel econ6mico, social e 

ambiental. 
iv. Discutir a educa9ao civica e cria9ao de urn outro patamar de educa9ao para a 

participa9ao cidada, para a iniciativa empresarial e para a sustentabilidade 
econ6mica, social e ambiental. 

v. Planificar as areas urbanas e as envolventes aos espa9os mais urbanizados 
18. Navegabilidade do Rio/Estudo/Margens/Rede Natura/ Estradao junto do matadouro: 

obra legal? Qual a situa9ao? Problema do Rio Labruja e Pedreiras. 

2 



MOVIMENTO 51 

19. Bombeiros: o antigo quartel? COM? Melhor veiculo de combate a incendios estava 

parade neste verao ... ; faltam marcos de agua ... , Preven~ao? Floresta? 

Assistimos nos ultimos tempos (e ao Iongo das ultimas decadas) a destrui~ao da floresta e a 
sua rna administra~ao! A floresta deve ser vista como fazendo parte da estrategia ambiental, 
turistica, econ6mica e social da comunidade. Assim: 

i. Fazer urgentemente uma cadastra~ao dos espa~os florestais do concelho. Exigir 
isso dos funcionarios do Ministerio da Agricultura presentes no concelho. 

ii. Seleccionar tres espa~os para a aplica~ao de um Plano de Floresta~ao que seja 
paradigmatico e formative. Veja-se o caso de outras experiencias levadas a cabo 
no mundo rural no passado, seja quanto a floresta~ao, seja quanto a Coloniza~ao 
lnterna ou Emparcelamento ... 

iii. Definir um Plano de Floresta~ao para terrenos sem qualidade ou capacidade 
agraria. Fazer ac~oes de forma~ao para os habitantes e donos, de forma a que 
este processo seja voluntario e atractivo economicamente. Plantar nestes novos 
espa~os arvores de alto valor econ6mico para o futuro. Ter o apoio de agr6nomos 
e dinamizadores sociais. 

iv. Definir posturas municipais quanto as exigencias de cuidado dos espa~os 
florestais. 

v. Fazer um estudo quanto ao valor "real" da floresta na economia local: este valor 
ultrapassa a mera utiliza~ao material dos produtos. Com esse valor estabelecido, 
sera mais facil a comunica~ao e a cria~ao de politicas para esta area. 

20. lnforma~ao sobre o relat6rio da auditoria? 

21. Projecto 2020 ... - dia 1 de Novembro- 2013: Ano Europeu dos Cidadaos. 

22. IMI: para as freguesias ... ANMP ... 

23. Altera~ao do PDM - moratoria, resolu~ao dos problemas. 

24. Provedor do Municipe. 

25. Provedor do deficiente. 

26. Apoios as familias, designadamente, numerosas: taxa de natalidade (temos escolas; e 

apoios as crian~as?); 

27. Parques infantis. 

28.2013: ANO EUROPEU DOS CIDADAOS .. . .@OLVIT). 
1". r.~(."'O'v'tf'S ~ -e..'IJ~eo.S" 12 J<A,~l1\b~ .So~) 
~ ...- I 
o.~~Otl-5 v3\,~~ i)o '{'{of'J~ 1£ \1~'\..."A(\ p~ ~LM'tf/ 

JUNTA: Declaracoes 

Ponte de Lima, 30 de Oezembro, de 2013, 

0 Vereador do Movimento 51, --
(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 
------- ---------- - ------

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vern , no exerclcio 

das suas fungoes, declarar o seu veto contra, no ambito do ponte 

.. )f f-cot>:><- J, I.J,,__A, ,. 1 (l)mr_f::r,l.i, ~~.a o.L ic!o/..-1. 
I ' r I ./ ' 

com os fundamentos e considerandos seguintes: jJ · foo f 8..t 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentagao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forgado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizagao dum projecto em comum ; cfr_: orc;;amento participative e 

participagao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua , numa 16gica de 

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto contra. 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, 2013, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~---
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 
------------------·-- -

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vem , no exercicio 

das suas fun<;6es, declarar o seu voto de absten<;ao, no ambito do ponte 

:tF c. ~..s ~ J>f2 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola<;ao legal da Lei das Autarq uias Loca is e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta<;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for<;ado a intentar a competente ac<;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr orc;amento participative e 

participa<;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi<;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima , com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas rafzes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, de 2013, 

~Movimento 51, 

~ ' 
(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

com os fun amentos e cons1derandos segumtes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola<;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta<;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for<;ado a intentar a competente ac<;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum ; cfr: orgamento participative e 

participa<;ao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi<;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados , bem como na esteira do 

principia da representatividad.e e do e~irito democratico das n~ssas raizes. J) 
b, V&~O <:~~'-"' O'S 0~~ ... , ~csto~, f.£--o ~'V--cfr,· ... ~ . 
Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto contra. 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, 2013, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vem , no exercicio 

das suas fun96es, declarar o seu voto contra , no ambito do ponto 

L~· ,L -= A, L<X 1,\ tf .(,_ }p.w;r> J IAQo~~ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr : or9amento participative e 

participayao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes . 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto contra. 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, 2013, 

~r do Movimento 51, 

~ v 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem , no exercfcio 

das suas fun96es, declarar o seu voto de abstenc;ao , no ambito do ponte 

4 - ~ '\60- :;F"L~. Q ~'- ~.&A~.J" 
com os fundamentos e considerandos segu1ntes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Loca is e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentayao do ponte em causa , uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu foryado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizayao dum projecto em comu m; cfr orc;amento participative e 

participayao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua , numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

1 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raize_s. J 1 ~() 1 6 
(- ~ .o ~ r-· Q,c..P ~ (._~ .. _7 :t ,._ s (r-t- ... c.-v.1,...... ~r>-~.1 ·~~ At 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 'J;.AJ..v.-~ 
principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 30, de Dezern bro, de 2013, 

0 Vereador do Movim ento 51, 

~~------
(Filipe Via na) 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas fungoes, declarar o seu veto contra , no ambito do ponte 

~·4 ~ rgh ~4~/l = J1H3lci~ j" 1~- j_,, ~D"t~ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente aq:ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados , bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas rafzes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, 2013, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ c ~ 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vem, no exercicio 

das suas func;6es, declarar o seu voto contra , no ambito do ponte 

~ · s- ?4rtn"- ,g t,·.t '- r vG. f -ust)-} ,CM- <- ,w._ {,~~w1f-~ ~ ~i~ 
com os fundamentos e considerandos segu1ntes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica de falta de habito democratico continua , numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima , com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas rafzes . 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra . 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, 2013, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 
l;oc 9 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vem , no exercicio 

das suas fungoes, declarar o seu voto de absten c;:ao , no ambito do ponte 

~ .b !i 11 o~ v-- \,RM ~ TZe c; S, ·Qrl_ 
com as lundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;:ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;:ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;:ado a intentar a competente acc;:ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envo lvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;:ao dum projecto em comum ; cfr : orc;:amento participative e 

participac;:ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados , bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espfrito democratico das nossas rafzes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto abstenc;:ao. 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, de 2013, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 
h .10 

DECLARAc;AO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exerdcio 

das suas funv6es, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponto 

H·'f ~~n,-J), 1:~ cok> 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violavao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentavao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu fon;ado a in tentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizavao dum projecto em comum: cfr : orc;amento participalivo e 

participayao de ideias; 

4 - Considerando que a polltica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposivao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lim a, com 888 anos de ex istencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ra izes. 

Face ao expendido, em coerencia democrat ica e com mundividencia diferente de considera r o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso terr it6rio, voto abs tenc;ao. 

Ponte de Lima, 30, de Dez emb ro , de 201 3, 

0 Vereador do l\i1ovim ento 5 , 

~~ ~s 
(Fi lipc Vi~tn{l ) 
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MDV/MENTO 51 0oc .11 

DECLARA<;AO DEVOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas func;6es

0 
declarar o seu voto de abstenr;;a o, no ambito do ponte 

S. S ~1\rofDc~~o b ~o9cJo,.,_~..s- qA-J.~ o k'"'P'· .. Jl /'~~ £ ~,__ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: P 0 ~·c. f' ·"" ~ y.,·7 .{, 1· -·c. . 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for<;:ado a intentar a cornpetente ac<;:ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envo lvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em com um; cfr.: or<;:amento partic ipa tive e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democrat ico das nossas raizes . 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com rnund ividencia diferente de co nsiderar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenr;;ao. 

Ponte de Lima, 30 , de Dezemhro, de 2013, 

~ovimer1to 51 , 

~ 
(Fi li pe Viana ) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercfcio 

das suas fun~oes, declarar o seu veto a favor, no ambito do ponte Provedor do Municipe, com 

os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que o MOVIMENTO 51 sempre defendeu essa possibilidade, e que agora 

outras pessoas come~am tambem a defender a posi~ao, sendo por isso urn congratulante ver 

que a abertura a sociedade civil e participa~ao civica, ainda que tarde por algumas 

expressoes, esta tambem a ter expressao no acolhimento de algumas pessoas, ainda que o 

tenham de fazer de forma menos convicta pelo que defendemos ha muito tempo. 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, no periodo de antes da ordem do dia, e em 

reunioes anteriores, designadamente em 11 de Novembro de 2013 e 2 de Dezembro de 2013, 

o Vereador do MOVIMENTO 51 tambem apresentou essa proposta, pelo que a proposta em 

causa tam bern segue a nossa apresenta~ao (Cfr. Documentos juntos). 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza~ao dum projecto em comum; cfr.: or~amento participative e 

participa~ao de ideias; 

4 - Considerando que a poHtica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi~ao e nao de dialogo construtivo; 

5- A despeito do seu conteudo, pelo princlpio que defendemos e pela honestidade intelectual 

que manifestamos. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

princlpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto a favor. 

Ponte de Lima, 30, de Dezembro, 2013, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~__...;;::..,----
(Filipe Viana) 
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DECLARACAO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na.lista independente do, M:0MIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas fun~5es , no periodo de antes da ordem do dia, expor, questionar e declarar a 

seguinte: 

1. Na qualidade de vereador e verdade'iro representante clos municipes aas 51 fre§uesias 

do concelho de Ponte de lima, venho exigir a cumprimento legal da disponloili:dade do,s 

recursos fisicos, materiais e humanos necessaries ao exercicio do respective mandata 

(Ex: Gabinete: esta a correr uma acyao judieial) •7 - a presidente da ~mara municipal deve 

disponibilizar a todos os vereadores os recursos fiSicos, materials e humanos necessaries ao exerclcio do respetivo 

mandata, devendo, para o efeito', recorrer preferencialmente aos serviyos do municipio." 

2. .Correspondencia que nao chega: Bombeiros; Barco do rio; faltou M51 no boletirn de 

voto, etc. . ~---

3. Ponte de Lima; urn dos concelhos mais pobres (9ofen~ lndice da transparencia: 56. 

Desemprego, Baixo Poder de Compra; Alto envelhecimento; Pessoas com Ensino 

Superior 2596; Populayao 43383; numero de eleitores: 4-3083. 

4. Apoio a empresa na Facha au Seara? 

5. Apoio as Familias, designadamente as familias numerosas. 

6. Reae de transportes escolares: "0 municipio deve implementar uma politica 

coordenada de transportes entre as varies operadores, de forma a dissuadir a 

utiliza<;ao do transporte individual, assegurando-se a satisfa~ao das reais necessidades 

dos respectivos utentes. 0 municipio deve atertar a poder legislativo, para esta 

necessidade de introduzir no ordenamento juridico nacional regras que disciplinem a 

relayao entre prestador e consumidor nos servi~os de transporte rodoviario de 

passageiros." 

7. Problemas nos caminhos de Santa Cruz do Lima, Boalhosa (Ve:i§.a) e Vilar das Almas, 

entre outros. Sinalizayao deficiente em pelas 51 freguesias do concelho, 

designadamente em Area e Ponte de Lima - Cfr. Estudo da Deco; Segurant;a 

Rodoviaria : "lmporta sarientar as grav~s deficiencias da rede viaria existente nas 

areas do municfpio de Ponte de Lima. Nao raramente se IE:)vantam questoes de 

responsabilidade par danos originados em virtude de acidente de viayao causado par 

irregularidades no piso au falta qe sinaliza~ao das vias. Tal como apontado atraves da 

participa~ao dos consl)midores residentes nas areas afectadas na eampanha de 

"identificayao dos pontos negros", foram detectados locais cuja conjuga~o de 

caracteristicas negativas permite catalogar como de "risco". Em muitos pontes a 
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sinaletica existente e precaria e noutros locais ate inadequada. Considerando que a 

regularize~~o das deficiencias constitui urn instrumento decisive na preven9ao e no 

combate a sinistralidade rodoviaria, e fundamental realizar urn diagn6stico em toda a 

area do municipio que identifique as lacunas ou insuficiencias quer de sinaliza(j:ao 

vertical, quer da regularidade e condic;oes do piso e que se proceda a regulariza<j:ao 

subsequente dessas situayaes. Neste sentido, o municipio deve efectuar urn 

diagn6stico em toda a comunic;lade, identfficando os problemas que poem em causa a 

respectiva seguran9a rodoviaria. A autarquia deve dotar os seus servi9os de 

mecanismos simplificados, para efective~~o de denuncias por parte dos munfci"pes, 

permitindo uma participayao activa destes na soluyao de problemas da cidade." 

8. A nova Escola BB1 de Ponte de Lima tem boas coisas, mas i) nao possui ginasio 

(estando a garagem a cumprir as suas fun<j:6es); ii) nao possui pdlivalente (sendo 

substituldo pela inser9ao dos alunos na bit:>lioteca ou a sua manuten((ao no interior das 

salas, sobretudo em tempo de chuva); iii) nao possui espaQos verdes e nao se 

acautelou a questao da seguran(j:a exterior, pelo excesso de espa9o e equipamento em 

cimento, o que ja motivou uma serie de acideAtes nas crianc;as; iv) os equipamentos 

sanitarios nao sao adequados a idade e altura das crian9as; v) o elevador nao funciona 

por escassez de verbas, condicionando fortemente a acessibilidade de crian9as com 

haAdicaps motores (NI§E}; vi) as dimensoes dos quadros sao reduzidas para as 

fun96es que deveriam cumprir neste ciclo de escolar:idade; vii) a climatizayao nao e 

adequada. Em suma, o edificio nao e funcional para esta faixa etaria , o que esta a 

gerar focos de indisciplina preocupantes. 

E qual o destine da Escola Antiga? 

E Rua do Bustelinho ... 

9. '\ 0 Centro da Reflexao e fazer planeamento estrategico, tendo por bas.~ a promo~ao del 

cidadaniCI, da justiga social e do desenvolvimento pelo empreendorismo. Cabe aos 

responsaveis autarquicos liderarem este processo tanto na tomada de in.iciativas, como 

na de facilitar a concretizac;ao de aproximagoes entre o tecido empresarial e as fontes 

de inova<j:ao, bern como do financiamento. Nada se faz sem uma estrat~gia definida. 

Essa estrategia deve ter varios vectores: pensar sempre na base de uma comuntdade 

participativa; pensar os projectos locais sempre em rela~ao com a regiao e com o 

mundo global; clarificar as atribui96es de cada actor neste processo, levando-os ao 

compromisso e a motivac;ao; estabelecer metas e pianos de concretizagao a medio e 

Iongo prazo.; criar uma dinamica de avalia<j:ao e projecc;ao das acQ6es a desenvolveL""' 
~ . 

10. Plano Social, Educative, Urbano, Ambiental e Econ6mico: PL 2020, urn projecto para a 

competitividade. 
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MOVIMENTO 51 

Ha necessidade de construir um Plano Estrategico de Desenvolvimento pratico, com 
objectives claros, tanto de justi<;a social, como de competitividade, com metas bern definidas 

quanta a: 

i. Analisar e intervir ao nfvel-da literacia e da alfabetizac;:ao de adulto-s 
ii. Definir urn plano efectivo de apoio para levar mais alunos para o ensino superior, 

tendo em conta a estrategia de desenvolvimento 
iii. Definlr e apoiar as areas estrat~gicas para o concelho a nivel econ6mico, social e 

ambiental. · 
iv. Discutir a educac;:ao civica e criac;:ao de urn outro patam~r de educaqao para a 

participac;:ao cidada, para a iniciativa empresarial e para a sustenb3bilidade 
-econ6mica, social e ambiental. 

v. Planificar as areas urbanas e as envolventes aos e~pac;:os m~is urbanizados'\ 
11 . Navegabilidade do Rio/Estudo/Margens/Rede Natura/ .Estradao junto do matadouro: 

obra legal? Qual a situayao? Problema do Rio Labruj_a e Pedreiras. 

1"2. Bombeiros: o antigo quartel? COM? Melhor veiculo de combate a incendios estava 

parado neste verao ... ; faltam marcos de agua ... , Prevenc;:ao? Floresta? 

t\ Assistimos nos ultimos tempos ~e ao Iongo das (iltimas decadas) a destruic;:ao da floresta e a 
sua rna administrac;:ao! A floresta deve ser vista como fazendo parte da estrategia ambiental, 
turistica, econ6mica e social da comunidade. Assim: 

i. Fazer urgentemente uma cadastragao dos espac;:os florestais do concelho. Exigir 
isso dos funcionarios do Ministerio da Agricultura presentes no concelho. 

ii. Seleccionar tres espayos para a aplicaQao de urn Plano de Florestac;:ao que seja 
paradigmatico e formative. Veja-se o caso de outras experiencias levadas a cabo 
no mundo rural no passado, seja quanta a florestac;:ao , seja quamto a Colonizayao 
Intern a ou Emparcelamento... , 

iii. Definir urn Plano de Florestac;:ao para terrenos- sem qualldade ou capacidade 
agraria. Fazer acc;:5es de forma9ao para os habitantes e donas, de forma a que 
este processo seja voluntario e atractivo economicamente. Plantar nestes novas 
espac;:os arvores de alto valor econ6mico para o futuro. Ter o apoio de agr6nomos 
e dinamizadores sociais. 

iv. Definir posturas municipais quanta as exrgencias de cuidado dos espac;:os 
florestais . 

v. Fazer urn estudo quanta ao valor "real" da floresta na economia local: este valor 
ultrapassa a mera utilizac;:ao material dos produtos. Com esse valor estabelecido, 
sera mais facil a cbmunicayao e a criac;:ao de politicas para esta area."" 

13. lnformaya<;> sabre o relat6rio da auditoria? 

14. Projecto 2020 ... - dia 1 de Novembro- 2013: Ana Europeu dos Cidadaos. 

15. IMI: para as freguesias .. . ANMP ... 

16. Foi contra a agregac;:ao dos municipios na @ as nao num 6rg~-o de comunicac;:ao 
social.{. · ---.:- ·------- -~ ~~ 

17. 90 dias para sede ... da agregac;:ao das freguesias; 

18. Alterac;:ao do PDM - moratoria, re·so.luyao dos problemas. 

19. Comiss5es recenseadoras ... 

20. Provedor do Municipe. 
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21 . Provedor do deficienteo 

220 Apoios as familias, designadamente, numerosas: taxa de nata.tidade (temos escolas; e 

apoios as criancas?); 

230 Monte da Madalena: o miradourq mais abandonado de Ponte de Lima. 0 0 

240 Oia 27 de Outubro: foi o dia nacional da desburocratiza~tao: o empenho. do Grupo 

Par1amentar da Assembleia da R~publica devera ser aplicado em todo o concelhoo 

250 Parques inf~nti.so -

26. 2013: ANO EUROPEU DOS CIDADAOSO 0 0 (SOLVIT)o 

~ ~-:~0~ 



COMUNICADO 

Na reuniao da Camara Mu~ _ _do- -ctia2 de Dezembro de 2013, 

relativamente a ordem de trahalhOs e demais assuntos, o Vereador eleito pelo 

MOVIMENTO 51 teve as seguintes posigoes: 

PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Expos e questionou o seguinte: 

1. lnverno demografico: incentives a taxa de natalidade e apoios as 

famllias. 

2. 1 de Dezembro de 2013: 1.0 dia nao feriado: dia da Restauragao da 

lndependencia. Tambem n6s somos independentes! 

3. Dia Mundial do Voluntariado: 5 de Dezembro. 

4. Ausencia de reunUio publica em Novembro de 2013: grave ilegalidade. 

5. GABINETE: tern 15 dias.. . senao acgao judicial e polftica ... 

(atenderemos as pessoas fora da porta); 

6. Proposta do MOVIMENTO 51 de integragao na ordem de trabalhos: 

ausencia ilegal e prepotente. 

7. Estradao junto do matadouro: obra legal? Qual a situagao? 

8. Pedrei ras? Ambiente? 0 Vereador do Pelouro do Ambiente nao tern 

sensibilidade nem competencia para o efeito. 

9. Sinalizagao deficiente em Ponte de Lima e pelo concelho-

10. Reparagao de caminhos (ex: Santa Cruz do Lima, Boalhosa (Veiga) e 

Vilar das Almas) e passeios de Calvelo; 

11. "T apete" no campo de futebol da F acha; 

12.11uminagao: ja referi muitas vezes e volto a repetir: igualdade de 

tratamento por todas as freguesias. 

13. Bombeiros: antigo quartel? COM? Melhor camiao estava parado neste 

verao ... ; Marcos de agua ... , Prevengao? 

14.1nformagao sobre o relat6rio da auditoria? 

15. Projecto 2020 ... 

16.1MI: para as freguesias ... ANMP ... 

17.90 dias para sede ... da agregagao das freguesias; 

18.Aiteragao do PDM- moratoria, resolugao dos problemas. 



19. Comissoes recenseadoras ... 

20. Provedor do Munlcipe. 

21. Provedor do deficiente (Cfr. dia 3 de Dezembro). 

22.Apoios as familias, designadamente, numerosas: taxa de natalidade 

(temos escolas; e apoios as criangas?); 

23. Diversas ruturas das condutas de abastecimento de agua, que provocam 

desperdicio de agua: ex: Rua do Bustelinho (Area). Existem umas 

"tampas de saneamento", que, por estarem entupidas, quando chove, 

ficam soltas, o que poderao provocar danos nos veiculos, tanto mais que 

se poderao aproveitar as obras para a nova Escola, a fim de reparar essa 

situagao. 0 mesmo acontece noutras ruas. 

24. Sobre os contadores da agua: tambem se cobram da agua de antigos 

proprietaries ... 



Declara~ao de Voto 

Ponto 4.9 da minuta da ata da reuniao de Camara de 30 de dezembro de 2013 

Perante a proposta apresentada pelo PSD parece-nos elementar que se entenda o 

posicionamento do Executivo relativamente a esta materia e o conhecimento dos projetos 

implementados que concorrem, efetivamente e de uma forma pragmatica, para a promo~ao da 

participa~ao clvica em Ponte de Lima. 

Para tal, e numa primeira abordagem, iremos recorrer ao essencial das conclusoes e 

recomenda~oes, que subscrevemos, apresentadas em resultado da implementa~ao do Projeto 

"Agora Virtual"1, financiado pelo lnterreg IIIC do qual fomos promotores. 

"Pese embora a evolu~ao do conceito de participa~ao clvica ou cidadania - e o exerclcio do 

mesmo - tenha progredido ao Iongo dos tempos, nos dias que correm torna-se cada vez mais 

diflcil obter uma participa~ao ativa dos cidadaos a qualquer nlvel. 

Atente-se agora que a Republica Portuguesa e urn Estado de Direito Democratico subordinado a 
Constitui~ao da Republica, baseado no respeito pelos Direitos, Liberdades e Garantias e no 

principia da separa~ao e interdependencia de poderes. A organiza~ao politica do Estado assenta 

num sistema de democracia representativa que consiste na delega~ao do poder popular nos 

6rgaos de soberania, atraves de elei~oes universais e consagra constitucionalmente o direito de 

participa~ao politica dos cidadaos, diretamente ou organizados em partidos politicos. 

Este direito de participa~ao politica dos cidadaos, constitucionalmente consagrado, s6 pode ser 

efetivamente exercido se houver, quer urn entendimento minima de alguns conceitos politicos 

essenciais, quer urn conhecimento dos direitos e deveres fundamentais do Estado e dos 

Cidadaos. 

Nao existem formulas pre-definidas para que a participa~ao politica se concretize. Cabe a cada 

cidadao encontrar os seus espa~os de debate e todos sao importantes: nas associa~oes, nas 

ONG's, nos partidos politicos, em familia, no emprego ou nas escolas. 

S6 atraves do debate e da participa~ao politica se consegue construir novas ideias e aprofundar 

novas e velhos princlpios. 0 direito a diferen~a. a tolerancia e a diversidade de opinioes sempre 

foi o pilar fundamental do desenvolvimento das sociedades. 

1 
Agora (em WgQ a palavra e ayop6. e se pronuncia agora, significa assembleia, Iugar de reuniiio, vern 

de aydpro, reunir) era a pra9a principal na constitui9ao da p6lis, a cidade-Estado na Grecia da 
Antiguidade classica. Enquanto elemento de constitui9ao do espa9o urbano, a agora manifesta-se co~ 
expressao maxima da esfera publica na urbanistica grega, sendo o espa9o publico por excelencia, da ~. 
cultura e a politica da vida social dos gregos. (Wikipedia) 



A noc;:ao de representatividade nos 6rgaos de soberania, ap6s as eleic;:oes, numa democracia 

jovem como a portuguesa, tern levado a urn certo conformismo par parte dos cidadaos e a 

participac;:ao cfvica necessita de impulsos significativos, com destaque para os mais jovens, de 

forma a criarmos os alicerces necessaries para urn futuro participative, em que as tomadas de 

decisao sejam urn bern coletivo. Aqui, como em muitos outros sectores da nossa sociedade, a 

pedagogia e a educac;:ao tern urn significado not6rio e de destaque para a prossecuc;:ao dos 

objetivos de uma participac;:ao cad a vez mais efetiva ... A experiencia de anos de trabalho tern 

confirmado, que urn grupo de discussao participative, regrado, educado para a cidadania, 

demora anos a conseguir e necessita de urn trabalho profunda de divulgac;:ao e de animac;:ao." 

Consciente destes fatos, o Municipio tern vindo nos ultimos anos a criar as condic;:oes para que 

essa cultura de cidadania cresc;:a, quer ao nivel da disponibilizac;:ao de ferramentas/meios para o 

seu exercicio, quer ao nivel da educac;:ao/formac;:ao junto das camadas mais jovens para no 

sentido participac;:ao na vida publica, destas iniciativas destacamos as seguintes: 

• Presidente por um dia 

• Voluntarios da Leitura 

· Projeto Cidadania Ativa, com areas definidas para a promoc;:ao da comunicac;:ao e acesso a 
informac;:ao como o Gabinete de Atendimento ao Municipe (GAM); Fale Connosco; Boletim 

Municipal; Subscric;:ao de Noticias; FAQ's Questoes Frequentes; Editais; Requerimentos; Atas 

etc. 0 "Fale Connosco", par exemplo, e urn espac;:o que pretende facilitar a comunicac;:ao dos 

municipes com a autarquia, apelando ao envio dos seus contributes. Pretendemos que este seja 

urn servic;:o orientado para as necessidades dos municipes e das empresas. Atraves deste meio 

e possivel, de uma forma simplificada e rapida, apresentar sugestoes ou reclamac;:oes, pedir 

informac;:oes ou enviar mensagens de reconhecimento par servic;:os prestados. 

- Adesao a iniciativa do Protocolo de Coopera~ao entre o Provedor de Justi~a e a 
Associa~ao Nacional de Municipios Portugueses. Atraves desta adesao sao disponibilizados 

os meios informaticos para o preenchimento do formulario de queixa no website da Provedoria 

da Justic;:a. Este protocolo, da responsabilidade do Provedor de Justic;:a, visa criar nos municipios 

urn interface de sensibilizac;:ao e ligac;:ao entre os municipes e a Provedoria da Justic;:a. 

- lntegrac;:ao do Municipio nas Redes Sociais 

0 Municipio que tern vindo a atuar cabalmente no sentido de disponibilizar os meios para o 

dialogo entre os municipes e a autarquia, sendo ainda de considerar que existe uma 

disponibilidade total de atendimento aos municipes, par parte dos servic;:os ou do executive, de 

todo invulgar e que muito nos honra se compararmos com outras autarquias do pais. 



. . 

De resto estamos a criar as condic;oes que promovem a verdadeira participac;ao civica, no 

sentido de um trabalho continuo mas estrutural sabre a sociedade e no desenvolvimento das 

suas competencias para o exercicio da cidadania optando, por isso, por soluc;oes que obriguem 

os cidadaos a serem mais ativos, participativos e interventivos, para que nao se sintam 

constrangidos nem limitados para emitir qualquer tipo de opiniao. 

Assim, entendemos que a proposta apresentada pelo PSD nada traz de novo a atuac;ao 

Municipal, sendo um contributo inconsistente na medida em que o Municipio tem vindo a 

implementar um conjunto de projetos que permitem e promovem o verdadeiro exercicio da 

cidadania, pelo que, os eleitos pelo CDS-PP nao concordam com a Proposta apresentada pelo 

PSD e, consequentemente, nao a aprovam. 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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MOVIMENTO 51 
-~-~------~ ]Q ' 14 

DECLARA<;AO De VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do iVI OVI ME NTO 51, vem, no exercfcio 

das suas fungoes, declarar o seu voto 

Lc f \) ... A >co C.")'k $,-f ~ \C4 R c0 
de abs tenc;ao, no ambito 

fd, ~t d:="' 
do ponte 

com os fundamentos e considerandos segu intes 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustenta r a 

decisao em causa, com violagao legal da Lei d;1s /\u tarqc1ia s Loca is e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebe u a respectiva 

documentagao do ponte em causa, uma regr<J geral no a11lerior e nesle mandala, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;aclc; ;, inten tar :. competente acc;ao jud icial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de e_olar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizagao dum projecto :-:-1 co mu1; ,; cfr.: or9an1ento pa rtic ipativo e 

participagao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica de falta de ilabito democrati co continua, numa 16gica de 

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Pont cle Lim a, com 888 anos de existenci<1, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepa ssados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espfrito den .c,cratico das nossas ra fze s_ 

Face ao expendido, em coerencia democrati:::J ,. com munJiv idencia difere nte de consi c! er·a r o 

principia da representatividade, pelas pessod s _ r·c..io nos:;o te rri t6ri o, voto absten c;ao . 

Ponte de Lima, 30, co I l•~ze mbro, de 201 3, 

(Fi l . ,_ I ',.1) 
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MDV/MENTO 51 
Doc 15 

DECLAR. ~;\ o C - VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista indeJ'Cn :.::n le do r. 10 VIME NTO 51, vem , no exercfcio 

das suas func;oes, declarar !' seu '" t de a1Jste nc;:ao, no ambito do ponto 

---"'L-1""""""" • . -1-'-A ":....;...._____(.......,_}M.~j_,.__J -~, .t~i'---"c.."--~-- __.:._~-~-=---~.1.. t ~Rto rG~b , r: e ( 
com os fundamentos e considerandos segu in~:" 

1 - Considerando que nao lhe foram juntcs _, r·--s peclivos cJocumentos para su stentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Ll : s ,.·. ·:::~r :u:as Loca is e dos mai s elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de ho; ·, o ora Vereador· nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma re~ _ _; ·c.: .. , " no ar.t<2rior e nesle mandJlo , razao pela 

qual tambem 0 ora Vereador se viu forc;:8 . ' : . ~ n •. I c' cornpetente acc;:a o judicial para 0 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de '": 

autarquicos na realizac;ao dum project, 

participac;ao de ideias; 

> ;~::c a ;:; c: nvolvencia de tacos os agentes 

.. on,ur ,; cfr .: orc;:amento pcJrlici pativo e 

4 - Considerando que a polftica de fal ta ... - ·:!Jito democrat ico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo ; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Pr 

merece o maier respeito pela hist6ria dos ' 

principia da representatividade e do espir·ito 

Face ao expendido, em coerencia democr:·· · 

principia da representatividade, pelas pc~ 

Ponte de Lim e1, :> ~ 

0 Vereau· ' 

L . ·'·' :::om 888 a nos de existencia , nos 

·· ,· ante;Jassados, bem como na esteira do 

: :'ll ico L;,,s nossas rafzes. 

.,-~ mun .ividencia diferente do: con sider3r o 

o " .. lc...n·itorio, voto a bst:.:.~:~.o . 

_;r·P1hr, d e 201 3, 
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MOVIMENTO 51 
--- ----------· - - -

DECL 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista in ci 1-.lente do MOVI r·n ENTO 51, vem, no exercicio 

das suas fun<;6es, declarar o seu c cl e a!Jste nc;:a o, no ambito do ponto 

\1. A ~ - Ass o ~ -;> Cu.OJ "'"- -P ~L~(j ... ...,., . .......__· ..,._j~£,____.~11-'+'A-f'V-Jo-6.r_--'-( ~--""""'=--_._1-_· __;,__ 
com os fundamentos e considerandos segt, 

1 - Considerando que nao lhe foram ju s respeclivos c.:ocumentos para sustenlar a 

decisao em causa, com viola<;ao legal da Le s f ~ ; · a rq u i as Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de ; J ora Vereador nao recebeu a respecti va 

documenta<;ao do ponto em causa, uma r -?ra: no an erior c neste rn anc. alo, r azao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forr;- 1dc :l l- ; ,:ar a com pctenle acc;:ao judicial pa. a o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de· ' 

autarquicos na realizagao dum projec 

participagao de ideias; 

impiica <' envolvenci a de to< os os agenles 

c ,.) ,1ur.1 ; cfr orc,;arnento pui: icipativ· e 

4 - Considerando que a polltica de fait :.: cl· i bilo democratico continua, numa 16g ica de 

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de · ''"' clc· I :ma, com :338 a nos de exi.:- 6nci<1, :l os 

merece o maior respeito pela hist6ria d :::> r 30s antepassados , bem como na este ir- ,1 do 

principia da representatividade e do espil'' J d Jcra lico das nossas raizes . 

Face ao expendido, em coerencia democr · · · .~ co:ll mu r ,J ividen cia dife re nte ':e c- nsider : r o 

principia da representatividade, pelas pc,: pc 1 r1osso terri:.j:io , vola a!:.:<c:rl .. ,,u . 

Ponte d e Li m :1 . : . r , 1ezem b r ., de 201 3, 

0 Veread ovi11: en lo 51, 

1 



MDV/MENTO 51 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista in _. dente do lil OVIf•· ENTO 5·1 , v· ·m , no exercicio 

das suas fungoes, declarar o se l . v ) de r1 ':lsteny?o, no arnl .. ito do ponto 

~·A> 6-Aro t/c-c--J( ~ ~l~ _ ,~~-- 3 b f 
com os fundamentos e considerandos ser . . · . • 

1 - Considerando que nao lhe fo ram Jt "' '1 S respec .1 0s c'J curn err~c s :r 1 suslenlm a 

decisao em causa, com violac;:ao leS"JCI I d 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reun iao de 

documentac;:ao do ponto em causa, uma 

qual tambem o ora Vereador se vi• r fo r 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma d 

autarquicos na realizac;:ao dum 1-roje 

participac;:ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de fal l 

imposic;:ao e nao de dialogo constru ti vo; 

5 - Considerando que a nossa Vi l1 de ,J, 

merece o maior respeito pela hist6ria o 

principia da representatividade e do espi r 

Face ao expendido, em coerencia dernoc 

principia da representatividade , pelas pe 

Ponte de Lima, 

.s Au l1rc, .::1s ;_ cais e dos r .. :s elemenL:res 

o ora Vereador nao r·eceb •:; u a respect iva 

3eral no~- ... eri or e nes t.:.. :r1cJr , .o, razao ,,ela 

inter · !1 .. , com, ~~ tente ZtC<;:<·· ; rd icia l p;: •. CJ o 

r im plica a envulvencia cl,,; t.~. los os agc•1 tes 

1 comun ; cfr oryar r '-: .,.::; • , ;rt icipali\ e 

,abita cernocratico continua illl illa 16gica de 

de l :rn ;. com '38 a h-::s ,· .i stenc i0 ·1 os 

r .> os anlepassados , bern cornJ na estei r;· do 

.ocralico das nossa s rai zes . 

com mund ivide:1ci;:1 di ic,' :L·· ·-: cons ide·· 1r o 

; clO rc.. -.:;u terri 'rio , VCn :. , , . •yaO. 

Oc?e nbro, de :_~·1 3 , 

10 !r1 ~.,_. , . ..) 51 , 

1 



MOVIMENTO 51 

DECL1\ 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista in_· ,_ 

das suas fun<;:6es, declarar o set: \ 

Y · ,l\1 1 '-1,,)$ J 4/l'j Y,.J?f I 

com os fundamentos e considerandos sc-;u 

· ~A. O DE VOTO 

· cle nte do tVl OV I r~E NTO s·1 , ver:1, no exercicio 

de abste nc;:ao , no ambito do 1 onto 

1 - Considerando que nao I he foram j os r,;spec .. J OS ck•cumcn tos p. : ,; sustent<1 r a 

decisao em causa, com viola<;:ao lega l Le _, 1s / • tl<lrq,!ias Loc3 is e dos m e:. is elemen t 1res 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de h , o ora Vcreador nao recebE:tt « respect iva 

documenta<;:ao do ponte em causa , uma :-.:::: Je ra1 no ;:,, .teri o,· ,; nesle mane , _, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu f : :<:1_, -. iill· , 1L: r :. com ! .::::tenle occ;:ao 1udicial pa a o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa fo rma .:e e r irn plica <. envolvencia de lc: os age " les 

autarquicos na realiza<;:ao dum pre; :t' 

participa<;:ao de ideias; 

•1 c l lllut , ., eft·.. orc;:eJ!Tlc: teo , · icipativ c; e 

4 - Considerando que a polftica de fe:·,'' a cit. '1 abito democratico continu a, nttma 16gica de 

imposi<;:ao e nao de dialogo constru tivo; 

5 - Considerando que a nossa V il a c Pc- -:encia , nos 

merece o maier respeito pela hist6ria Js . -:; sos ontepassados , bem como na estei rCI do 

princfpio da representatividade e do esr to ,, :locr,tt ico c!as nossas raizes . 

Face ao expendido, em coerencia demc ·-jti,- cor·1 lllLI' J ividencia difer;t•:c.. · · ----:nsiderl r o 

principia da representatividade, pela,:; pe --o : pt...', tl'J~-- :; te rri.' rio, vot.:• '-'·~ : r, . ,'J 

0 Vc rear r '\ o .. · )l('tll 51, 

~-

1 



Exmo. Sr. 
Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 

Pra<;a da Republica ~ 
\ 

4490-062 Ponte de Lima 

Arcozelo, 30 de Dezembro de 2013. 

ASSUNTO: Privatiza~ao indevida de caminho publico da freguesia de Arcozelo 

Exmo. Sr: Presidente, 

Segue, em anexo a esta carta, o abaixo-assinado dos moradores da freguesia de Arcozelo, 

referente ao assunto acima indicado. 

0 mesmo e composto por duas fra<;i5es com 5 paginas cada uma, completando urn total de 232 

assinaturas. 

Com os melhores cumprimentos: 

Gracinda da Cun ha Ribeiro Martins 

JSAtA.t~Q ck_ t:~Q_ ()'\f~.kl oU~ 



Ao Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal de ponte de lima, Sr. Engenheiro 

Victor Mendes 

ASSUNTO: Privatie:a~ao indevida de caminho publico da freguesia 

Os moradores da Freguesia de Arcozelo, Conselho de Ponte de Lima, abaixo assinados, 

vern por este meio, fazer chegar ao conhecimento de Vossa Excelencia, que entre os 

dias 14 e 19 do mes de Dezembro, do corrente ano de 2013, Carlos da Silva Rodrigues 

de Sa, residente no Iugar de Lousados -- Arcozelo, e Jose da Silva Rodrigues de Sa, 
residente no Iugar da Boa Vista- Calheiros, procederam ao encerramento indevido do 

caminho indicado a vermelho, no mapa 1. 

__ -:_-......_____ 

~"<. ( 
-, 

. -."\. -'- ·-
\ -- -

\ 

J . j . . ' 

-, 
\ · .. 

,. ,, 
·, .. 

'. 

Pedimos que sejam tidos em conta os argumentos abaixo indicados: 

I 

- \'- ~-- __ ;'; 
l·::n:Jsedu.s 

'-

__ CO .:;ia 

t' <~.:::. 

1. 0 caminho em questao foi aberto a passagem publica ha cerca de 67 anos, pelo entao 

proprietario Antonio Fernandes da Silva. Posteriormente, ha cerca de 57 anos, o 

mesmo foi cedido a Junta de freguesia de Arcozelo, pelos novas proprietaries Manuel 

Rodrigues de Sa e Rosa Conceit;ao Gomes da Silva. E assim continuou ate ao presente 

mes de Dezembro de 2013. 

2. Esta via e passagem dos sistemas de distribuit;ao de aguas quer da Junta de Freguesia 

de Arcozelo, quer da Camara Municipal de Ponte de Lima. 

3. 0 caminho e ainda via de passagem para os beneficiaries da rede centenaria de aguas 

de consortes. 
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4. A Junta de Freguesia ja procedeu a diversas obras de melhoria da via em questao, nos 

ultimos 40 anos. 

5. Acreditamos que Carlos Sa e Jose Sa agiram premeditadamente e de ma fe, vista 

terem efetuado a<;:oes consecutivas com o intuito de diminuir o translto rodoviario e 

pedonal do caminho. Entre estes apontamos a constrw;ao de um muro que diminuiu a 

largura de parte do caminho, e o impedimenta dos trabalhos de lirnpeza de vias 

publicas a cargo da .iunta de freguesia, no passado mes de Agosto. 

6. Alguns dos moradores mais antigos da freguesia, incluindo urna das antigas 

proprietarias do caminho, encontram-se na disponibilidade de testemunhar todos os 

assuntos aqui expostos. 

Concluiu-se, portanto, que esta via e passagem publica da freguesia ha 3 gera<;oes e beneficiou 

de tr.abalhos suportados corn recurso a dinheiros pt'1blicos, sendo indevrdo o seu atual 

encerramento. 

Assim, na divida posse do direito de manifesta~ao que nos cabe e confiarites que serao 

tomadas as corretas diligencias por parte de Vossa Excelencia, abaixo assinamos. 

Arcozelo, Dezembro de 2013. 

Os moradores da freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 
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