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--------------------------------------ACTA Nº 18-------------------------------------- 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2012: Aos vinte e três 
dias do mês Novembro do ano dois mil e doze, reuniu pelas vinte horas e trinta 
minutos, em sessão ordinária, no Auditório da Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre, a Assembleia Municipal, cuja Mesa foi constituída pelo Presidente da 
Mesa, Senhor José Miguel da Rosa Felgueiras, pelo 1º Secretário, o Senhor 
António Ferreira Ribeiro e pelo 2º Secretário, a Senhora Maria de Lurdes de 
Jesus Cardoso Bastos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------ 
1) Apreciação da proposta de reorganização administrativa das freguesias 
situadas no território do Município de Mealhada; ----------------------------------------- 
2) Discussão da proposta de reorganização territorial das Comunidades 
Intermunicipais, apresentada pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro; ------------------------------------------------------- 
O 1º Secretário procedeu à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltou com justificação o Senhor Carlos Alberto Esteves 
Rodrigues. Os Senhores Carlos Alberto Alves Pinheiro e Bruno Manuel pereira 
Coimbra foram substituídos respectivamente pelos Senhores Emídio dos 
Santos e Rui Manuel Fonseca Oliveira, no seguimento dos pedidos de 
substituição previamente apresentados. Também os Senhores Nuno Filipe dos 
Santos, Jorge Campos Carvalho e Maria do Rosário dos Santos Alves 
substituíram respectivamente os Senhores Manuel Lindo Cardoso, na 
qualidade de representante da Junta de Freguesia de Casal Comba, Homero 
Cristina Serra, na qualidade de representante da Junta de Freguesia de Luso, e 
José Alves Rosa, na qualidade de representante da Junta de Freguesia de 
Vacariça. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar início ao Período de Intervenção do Público, o Senhor Presidente 
da Mesa informou membros da Assembleia Municipal sobre o expediente 
recebido. Informou que foi distribuída a todos os membros uma carta da 
Comissão Política do CDS pronunciando-se contra a Reforma Administrativa, 
concretamente contra a reforma que foi elaborada para o concelho de 
Mealhada. Informou também que recebeu do Senhor António Mesquita, 
Presidente da Assembleia de Freguesia de Antes, missiva a reiterar a posição 
da freguesia de Antes quanto à presente Reforma Administrativa. Informou que 
a agenda da presente sessão extraordinária partiu de sua própria iniciativa 
devido à grande importância que os assuntos a discutir têm para o concelho de 
Mealhada, nomeadamente a proposta de Reorganização Administrativa 
apresentada pela UTRAT e a eventual reorganização das Comunidades 
Intermunicipais. ------------------------------------------------------------------------------------ 
PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO -------- 
- O Senhor Presidente da Mesa perguntou se alguém do público presente 
queria usar da palavra e não havendo qualquer inscrição deu início ao Período 
da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------- 
1- APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DAS FREGUESIAS SITUADAS NO 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MEALHADA: ---------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa passou a palavra aos senhores Presidentes de 
Junta para intervir sobre esta matéria. ------------------------------------------------------- 
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- Interveio o Senhor Benjamim Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de 
Antes para ler a intervenção escrita que a seguir se transcreve: --------------------- 
“Na qualidade de Presidente da Junta de Antes, Freguesia afectada 
directamente pela Reforma Administrativa que o Governo teima em levar em 
frente contra a vontade das populações, quero aqui reafirmar que não 
aceitaremos esta reforma e que lutaremos até às últimas instâncias para que 
tal não venha a ocorrer. ------------------------------------------------------------------------- 
Considero ser um roubo o que nos estão a querer fazer, quer a nós quer à 
Freguesia de Ventosa do Bairro, por isso espero continuar a ter a solidariedade 
efectiva de todas as freguesias que apesar de directamente não se verem 
afectadas o estão também porque o nosso Município, sairá francamente 
prejudicado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Estamos dispostos a acionar judicialmente todos os mecanismos que estiverem 
ao nosso alcance quer colectivamente com as outras Juntas e com a Câmara, 
quer individualmente na defesa dos interesses da população da Antes e 
consequentemente do Concelho. ------------------------------------------------------------- 
Mealhada, 23 de Novembro de 2012, -------------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia de Antes, ------------------------------------------- 
Benjamim Nogueira de Almeida,” ------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor José Martins, Presidente da Junta de Freguesia de 
Ventosa do Bairro para ler a intervenção escrita que a seguir se transcreve: ---- 
“1- A Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro tomou conhecimento de que a 
proposta concreta de reorganização administrativa do território das freguesias 
do concelho da Mealhada, apresentada pela Unidade Técnica, nos termos da 
al. b) do n.º 1 do art.º 14º da Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio, em face da 
ausência de pronúncia da respectiva assembleia municipal, é da agregação 
das freguesias de Ventosa do Bairro e de Antes à freguesia sede do Município, 
que é a da Mealhada. ---------------------------------------------------------------------------- 
Conforme parecer que apresentou, oportunamente, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 11º e art.º 12º da referida Lei e art.º 249º da 
Constituição da República Portuguesa (CRP) de 1976, à Assembleia Municipal 
de Mealhada para ser enviado à Assembleia da República, esta Junta de 
Freguesia opõe-se terminantemente a tal agregação por contrariar as 
orientações que a própria Assembleia da República definiu na al. a) do art.º 8º 
da citada Lei n.º 22/2012, porquanto não é freguesia contínua à sede do 
município, mas uma das que mais afastadas se encontra dessa sede. ------------ 
Deste modo, a Junta de Freguesia exponente aguardará que a Assembleia da 
República tome a decisão final, conforme implicitamente resulta do disposto 
nos art.ºs 12º e 14º, n.º 1, al. b) da citada Lei 22/2012, e como acto 
administrativa que é (art.º 120º do Cód. de Procedimento Administrativo) irá 
instaurar, oportunamente, no Supremo Tribunal Administrativo, a sua 
Impugnação Judicial através de Acção Administrativa Especial para pedir a 
anulação daquele acto e requerer outras providências cautelares adequadas, 
tudo nos termos do disposto nos art.ºs 46º, n.º 2, al. a), 50º, n.º 1, 58º, n.º 2, al. 
a), 59º, n.ºs 1 a 3 e 78º e seguintes do Códigos do Processo dos Tribunais 
Administrativos – CPTA, tendo para o efeito já contratado um advogado 
especialista na matéria. -------------------------------------------------------------------------- 
2- Independentemente desta impugnação judicial tomará parte em todas as 
outras que se vierem a realizar em actos de rua contra a presente Reforma 
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Administrativa, com a qual não concorda pelas razões indicadas no seu 
parecer a que faz referência em 1. ----------------------------------------------------------- 
3- Em face dos seus parcos recursos orçamentais e de não ter verba inscrita 
para acções desta natureza, requer ao órgão executivo do Município da 
Mealhada que subsidie a autarquia exponente nos custos de apoio judiciário 
para poder propor a acção judicial aludida em 1. ----------------------------------------- 
Mealhada, 23 de Novembro de 2012, -------------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro, --------------------------- 
José Manuel Rodrigues Martins,” ------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Delfim Martins, Presidente da Junta de Freguesia de 
Barcouço para referir que se encontra solidário para as freguesias afectadas. 
Referiu que Barcouço sente bem o que as freguesias de Antes, Ventosa do 
Bairro e Mealhada estão a passar, uma vez que Barcouço já passou pelo 
mesmo, quando deixou de pertencer, na altura, ao concelho de Ançã e passou 
a pertencer ao concelho de Mealhada. Referiu ainda que as aberrações 
continuam quando a freguesia de Barcouço continua a pertencer a Aveiro e o 
concelho de Mira continua a pertencer a Coimbra. Esta é uma reforma 
puramente economicista, tendo por base “poupar no farelo e gastar na farinha”. 
Referiu ainda que o Estado está mexer no elo mais fraco, naqueles que dão a 
cara e, no entanto, vão mantendo as “gorduras, os tachos e as panelas”, sendo 
estes os assessores, as parcerias público-privadas, entre outros. Neste 
sentido, referiu que podem contar consigo até à última. -------------------------------- 
- Interveio a Senhora Maria do Rosário Alves, na qualidade de representante 
da Junta de Freguesia de Vacariça, para referir que a freguesia de Vacariça se 
encontra solidária com as freguesias de Ventosa do Bairro, Mealhada e Antes 
em todas as acções que forem tomadas para contrariar as opções tomadas 
pelo Governo. Mencionou que o Governo não tem noção de que são as 
freguesias que estão mais próximas da população e que são elas que dão a 
cara todos os dias pelos seus munícipes, tendo em conta todos os seus 
pedidos e preocupações. ------------------------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Nuno Veiga, na qualidade de representante da Junta de 
Freguesia de Casal Comba, para manifestar a solidariedade da sua freguesia 
para com as freguesias afectadas. Reforçou que todas as freguesias, afectadas 
ou não, devem estar solidárias e unidas nesta luta contra esta Reforma e como 
ela está a ser feita. Informou também que a Assembleia de Freguesia irá tomar 
uma posição sobre esta matéria, que há-se ser comunicada por escrito à 
presente Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, onde será um ponto a 
repudiar novamente esta Reforma Administrativa. --------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Vítor Matos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Pampilhosa, para elucidar que, desde o primeiro momento, todos estiveram 
solidários na luta para que se mantivessem as mesmas freguesias. Considera 
que são de um valor enorme, são de todos e para todos. Sublinhou que vamos 
lutar contra uma coisa poderosa, mas que podemos e temos capacidade para 
fazer um pouco mais. Informou que a freguesia de Pampilhosa se encontra 
naturalmente solidária com as freguesias de Antes, Ventosa do Bairro e 
Mealhada, que têm na verdade uma grande força e que podem contar com a 
força da freguesia de Pampilhosa para que se possa mudar o rumo dos 
acontecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Jorge Carvalho, na qualidade de representante da Junta 
de Freguesia de Luso, para manifestar também a sua solidariedade para com 
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as freguesias afectadas pela presente Reforma Administrativa. Sabe que esta é 
uma política de austeridade e que prejudica imenso o País e as populações, 
particularmente as freguesias, na medida em que são elas que estão em 
contacto com o povo, que vivem e trabalham para o povo. ---------------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa, antes de passar a palavra aos restantes 
membros da Assembleia Municipal, referiu que gostaria de ouvir as 
considerações do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor Vereador Miguel 
Ferreira sobre a presente proposta da UTRAT. ------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que esta não é apenas 
uma questão de solidariedade mas sim de coesão do próprio município. Gostou 
de ouvir este sinal de união das freguesias que não serão extintas. Mas a 
verdade é que a questão da Reforma Administrativa visa rigorosamente a 
extinção de freguesias e não a agregação, tendo em conta os novos termos 
usados por este Governo. Elucidou que a legislação, apesar de toda a gente 
reconhecer que está mal feita e independentemente de concordar ou não com 
ela, excluiu o Executivo Municipal de intervenção. No entanto, mesmo sem ter 
sido pedido, a Câmara Municipal emitiu o seu parecer no sentido da coesão do 
município e de que todas as freguesias se deveriam manter inalteradas, dada a 
sua importância para o desenvolvimento social, económico e político do 
concelho. Acontece que nos quiseram fazer ver que as freguesias não são 
precisas para nada, na ilusão de que os municípios poderiam funcionar apenas 
com Câmaras e Assembleias Municipais. Este é apenas o primeiro acto de 
uma peça que vai ter diversos actos e que começa com “a régua e o esquadro” 
de uma Unidade Técnica presidida por um Senhor Professor que se manifesta 
contra a própria Lei. É da opinião que haverá qualquer coisa em causa nesta 
questão, na medida em que o Presidente da Unidade Técnica se manifestou 
contra esta Lei e que, ainda assim, assina todos estes documentos de uma 
Unidade que mais parece política do que técnica. Informou que a Câmara 
Municipal, pela primeira vez, recebeu no dia anterior um documento oriundo da 
Assembleia da República dando conta destas alterações, curiosamente 
utilizando parte da argumentação que a Câmara Municipal e a Assembleia 
Municipal tinham emitido, nomeadamente da manutenção da coesão municipal 
e da manutenção das 8 freguesias do Município de Mealhada. Sublinhou que 
uma das razões pela qual as freguesias de Antes e Ventosa do Bairro vão ser 
extintas é por terem boas vias de comunicação para a Mealhada. Assim sendo, 
considerou que a Câmara Municipal da Mealhada é a principal culpada pela 
extinção de freguesias porque andou a fazer boas estradas. Caso contrário, se 
tivéssemos uns “caminhos de cabras”, talvez estivesse tudo bem para a 
Unidade Técnica e já não seriam extintas as referidas freguesias. Ficou 
chocado que tenham utilizado a argumentação da coesão municipal para 
desmantelar duas freguesias e, mantendo a mesma explicação, não existe 
razão nenhuma para que se mantenham as restantes freguesias, na medida 
em que todas têm boas vias de comunicação para a Mealhada. Informou que a 
Câmara Municipal irá realizar uma reunião com todos os Presidentes de Junta 
para conversar sobre qual a atitude a tomar sobre esta matéria e que vão estar 
atentos porque esta Lei é susceptível de ser contestada. É do conhecimento 
geral que é intenção da ANAFRE congestionar os tribunais com providências 
cautelares com a contestação das decisões que forem tomadas. Não acredita 
que a troika esteja preocupada com as freguesias, na medida que existem 
muitas outras coisas e mais importantes com que se preocupar do que com as 
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freguesias. Reforçou que a Câmara Municipal vai assim trabalhar na defesa do 
município e vai estudar, conjuntamente com os 8 presidentes de Junta de 
Freguesia deste concelho, a melhor forma de preparar a contestação à Lei que 
advier para acabar com as freguesias de Antes e Ventosa do Bairro. -------------- 
- Interveio o Senhor Vereador Miguel Ferreira para, em primeiro lugar, 
esclarecer que é necessário ter memória e não usar esta Reforma 
Administrativa como forma de oportunismo político. Se todos aqueles que 
queiram pesquisassem e percebessem um pouco de como toda esta situação 
se iniciou e se algumas pessoas não estivessem tão alheadas do passado e 
das responsabilidades que daí advieram, talvez não tivessem uma posição tão 
extremada. Se verificarmos a acção política sobre esta matéria nos últimos 10 
ou 15 anos, encontramos nomes como José Junqueiro e António Costa, ambos 
ligados ao PS e apologistas da Reforma Administrativa. No que toca às 
especificidades do nosso território, referiu que temos uma unidade histórica e 
homogénea muito própria. No que toca à Lei da Reforma Administrativa, que é 
uma Lei nacional, é natural que não tenha tido em conta as especificidades do 
território do concelho de Mealhada. Em termos económicos, verifica também 
que esta Reforma Administrativa encarece os encargos com as freguesias, 
considerando também que a bonificação de 15% entregue às freguesias que se 
queiram voluntariamente agregar não seja significativa para o aumento de 
competitividade do concelho. Assim sendo, considera que esta Reforma 
Administrativa, no concelho de Mealhada, não terá qualquer utilidade. Referiu 
que o PSD enquanto partido já se pronunciou unanimemente sobre a intenção 
de lutar pela unidade territorial do concelho da Mealhada. Não estão dispostos 
a entrar em demagogias políticas e tentativas de responsabilização deste 
Governo sobre a presente Reforma Administrativa. Acontece que a presente 
reforma tem um passado e é preciso analisar esse passado. Em política, 
aqueles que se esquecem do seu passado não têm espinha dorsal, mas o PSD 
faz questão de preservar essa espinha dorsal e de ser coerente com a sua 
posição. Não estão na política para fazer favores a ninguém nem para entrar 
em oportunismos políticos. Assim, sublinhou que defende a unidade e a coesão 
do nosso concelho. Compreende que quem faz as leis vive em gabinetes, não 
sabem qual o esforço pessoal de um Presidente de Junta para que a sua 
freguesia prospere. Isso é dinheiro que era nas Juntas de Freguesia e que não 
é contabilizado no Orçamento. Sublinhou que não se podem fazer reformas 
contra a vontade das populações e é essa vontade que o PSD deste concelho 
quer preservar, a unidade e a coesão do nosso território. ----------------------------- 
- Interveio o Senhor José Felgueiras, Presidente de Junta de Freguesia de 
Mealhada, para lembrar que, quando começou a discussão sobre a 
extinção/agregação de freguesias, existia uma razão que justificaria a não 
agregação de qualquer freguesia. A coesão existente dos 8 Presidentes de 
Junta de Freguesia, independentemente da sua orientação política, e o bom 
trabalho realizado justifica por si só que a coesão territorial da Mealhada se 
mantenha. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Jacinto Silva para referir que tomou conhecimento de 
algumas propostas de agregação de freguesias de outras Câmaras Municipais 
que foram aceites pela Unidade Técnica. Mas para nós isso não interessa. O 
que interessa e o que está em causa é o concelho da Mealhada. Existe 
naturalmente quem esteja a favor ou contra esta reforma em todos os partidos 
e é uma situação que não é fácil. Alertou, mesmo que esta Assembleia 
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Municipal mantenha a posição já assumida, que dificilmente esta lei será 
chumbada na Assembleia da República, apesar da posição já tomada pela 
Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, precisamente porque 
muitos concelhos fizeram as suas propostas para agregação de freguesias e 
porque os principais partidos políticos estão envolvidos nesta reforma. Assim, 
considerando que esta reforma será uma realidade, lembrou que os tribunais 
são muito dispendiosos. As freguesias não têm dinheiro para custear esta luta 
e a avançar, é uma luta que vai demorar muito tempo e que vai passar para o 
próximo Executivo Camarário. Assim sugeriu que as comissões políticas dos 
principais partidos deste concelho deveriam assumir, tendo em vista as 
próximas eleições autárquicas e independentemente do partido que ganhar e 
sobre compromisso de honra, que continuarão com a posição assumida por 
este Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor António Neves para ler a intervenção escrita que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Sempre foi posição da CDU a recusa da agregação de freguesias. Desde logo, 
na Assembleia Municipal (A.M.) extraordinária realizada na Junta de Freguesia 
de Antes, em Fevereiro de 2012, e, posteriormente, com a aprovação do 
documento de pronúncia da Assembleia Municipal, votado por unanimidade. 
Não vale a pena, aqui e agora, repetir as razões que nos nortearam nesses 
atos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com a apresentação do documento emanado pela Unidade Técnica para a 
Reorganização Administrativa do Território que se refere ao concelho da 
Mealhada, nada mudou. A CDU entende que é preciso voltar a afirmá-lo, 
perante a proposta da Unidade Técnica. Não se compreenderia que esta 
Assembleia, face à proposta daquela entidade não voltasse a pronunciar-se, 
mesmo que a lei que contestamos o não preveja, e ainda menos se 
compreenderia que os aqui eleitos deixassem de ter a posição de firme rejeição 
da agregação de freguesias que têm demonstrado. ------------------------------------- 
Realmente, mais uma vez este governo e a maioria parlamentar que o apoia 
fizeram ouvidos de mercador à vontade das populações manifestada em 
documentos e na rua. Mais uma vez preferiram um pretenso economicismo à 
proximidade e bem-estar das populações. Mais uma vez este governo e a 
maioria em que se suporta obedeceram às imposições da “troika”, iniciadas 
com o pacto de agressão negociado e subscrito por José Sócrates, em 
detrimento da identidade nacional, com consequências muito danosas e 
fomento de clivagens que nomeadamente poderão pôr em risco a própria 
coesão nacional já que o poder local democrático conquistado no 25 de Abril 
de 1974 está seriamente ameaçado. -------------------------------------------------------- 
Na verdade, também mais uma vez se revelou o dualismo de ação de um dos 
eleitos do PSD nesta Assembleia visto que o problema que agora enfrentamos 
teve o voto favorável desse deputado na Assembleia da República. O mínimo 
que então se lhe pode exigir é uma explicação à população do concelho, muito 
particularmente aos que o fizeram eleger. E, convenhamos, essa explicação 
tarda em ser dada. Quando ouvimos por aí a crítica muito em voga contra “os 
políticos”, pondo em causa a seriedade de todos – uma conversa que aproveita 
o descontentamento com os que têm exercido o poder para fazer de conta que, 
afinal, todos os partidos e todos os políticos seriam iguais na falta de seriedade 
– logo nos lembramos de casos como o do eleito desta Assembleia que 
também é deputado na outra. Para o caso, não importa que seja deputado de 



                                                                                                                                                Folha n.º _____ 
 
                                                                                                                                  ____________________                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                           
 
  
 
  
 
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                              
  
 
                                                                                                                     
 
     
 
                                                                                                                                                 
 
            
 
                                                                                                                                                                                            
   
  
                                                                                                                                                                                    
 
  
                                                                                                                                
                                                                                                                                      
  
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

primeira linha ou um desconhecido na quinta fila do maior grupo parlamentar 
da Assembleia da República. Importa é que já devia ter prestado contas das 
suas posições e que, em nome da seriedade que deve ser um princípio no 
exercício da política, não pode defender coisas diferentes consoante fale como 
eleito na AMM ou como eleito na AR… À bancada do PSD e ao seu eleito 
Bruno Coimbra fazemos novamente o desafio: expliquem-se, honestamente, 
expliquem-se! -------------------------------------------------------------------------------------- 
Mas enquanto há vida, há esperança e, desde já a CDU exorta todos os 
elementos da A.M. a participar, entre outras que venham a ser organizadas, 
nas ações de luta promovidas pela ANAFRE e pela Plataforma Nacional Contra 
a Extinção de Freguesias, designadamente aquela que já foi anunciada para a 
primeira quinzena de Janeiro de 2013. É por demais evidente: se o governo e a 
maioria parlamentar que o suporta não nos ouvem nem ouvem as populações, 
só nos resta obrigá-los a ouvir a nossa luta contra a destruição das freguesias 
do concelho e das condições de exercício do poder local. Se essa luta for forte, 
não haverá liquidação de freguesias. -------------------------------------------------------- 
Por tudo isto, a CDU propõe que a Assembleia Municipal se pronuncie e 
apresenta aqui uma proposta de texto para este efeito que requer que a Mesa 
a apresente e sujeite à votação.” -------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Rui Marqueiro para sublinhar que esta Assembleia 
Municipal deu uma lição de união e unidade quanto ao documento que foi 
aprovado por unanimidade e assinado por todos na última Assembleia, sobre 
esta questão da Reforma Administrativa. Tal como o Senhor Presidente da 
Câmara ressaltou, referiu que a Unidade Técnica começou logo com um 
engano. Mencionou que quem era para presidir a referida Unidade era o 
Senhor Jorge Gaspar, ilustre geógrafo e tio do Senhor Secretário de Estado 
Paulo Júlio. Acontece que o Senhor Jorge Gaspar não aceitou, ao perceber 
que esta reforma não acabaria bem. A determinada altura, ficou espantado ao 
verificar que o Senhor Manuel Porto, reconhecido jurista da Escola de Coimbra, 
foi nomeado para presidente da UTRAT, quando o mesmo votou contra a 
extinção/agregação de freguesias no concelho de Coimbra. Todos sabemos 
que quando um Governo tenciona fazer uma reforma desta envergadura, faz 
vários ensaios e prepara a sua decisão. Não acredita que as decisões da 
Unidade Técnica não tenham sido premeditadas, até pelo tempo de trabalho 
que tiveram ao lidar com 308 Municípios. É da opinião que provavelmente esta 
reforma já estaria feita, à partida. Referiu ainda que o Documento Verde era até 
melhor que a Lei 22/2012, na medida em que previa vários cenários que não 
eram convenientes por razões políticas. Sublinhou que a Comissão Política que 
preside, bem como todos os seus membros, não deixarão ter esta posição até 
ao final dos seus mandatos. Espera também que o mesmo aconteça na 
Comissão Política do PSD. Referiu também que a disputa existente à volta 
desta reforma não faz sentido, na medida em que o Senhor António Costa, 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, levou a cabo uma reforma que 
entendeu essencial para a coesão e desenvolvimento do seu Município, onde 
primeiro consensualizou a ideia de reforma com o maior partido da oposição, 
aprovou a medida em Reunião de Câmara, remeteu a decisão à aprovação da 
Assembleia Municipal e só posteriormente foi promulgada pelo Senhor 
Presidente da República. É muito diferente do que se está a passar com a 
presente reforma. Este Governo não consensualizou absolutamente nada, na 
medida em que a própria ANAFRE sempre se opôs aos termos desta reforma. 
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É de facto verdade que esta Reforma Administrativa não começou com este 
Governo. Foi efectivamente o Senhor José Sócrates, o Primeiro-Ministro que 
assinou o memorando da troika. Acontece que no mesmo memorando, quer na 
versão Portuguesa, quer na versão Inglesa, apenas está mencionada a 
extinção de Autarquias Locais, que tanto são freguesias como municípios. Este 
Governo poderia ter optado pela extinção de municípios. Ocorre, no entanto, 
que teriam ainda mais problemas devido à capacidade financeira e política 
desses municípios. Assim, o Governo optou pelas freguesias. Referiu que está 
optimista por é da opinião que esta Lei poderá provavelmente ser considerada 
Inconstitucional, no seguimento do pedido de Inconstitucionalidade pedido pela 
ANAFRE ao Tribunal Constitucional. Sublinhou que esta Lei ordinária contraria 
a Lei quadro de extinção e criação de freguesias que actualmente existe. A ser 
declarada a inconstitucionalidade, podemos dizer adeus a esta reforma. 
Advertiu que o peso das freguesias nas transferências do Orçamento de 
Estado é de 190 milhões de euros na sua totalidade, que é um nada 
comparando com o peso dos municípios. A ir em frente, arriscamo-nos a que 
esta reforma aumente despesa pública em vez de a diminuir, o que é um 
contra-senso. No que toca à coesão do nosso concelho, referiu que somos um 
concelho pequeno e que corremos o risco de ser agregados a concelhos 
maiores quando decidirem reorganizar os municípios. Referiu até que as várias 
freguesias do concelho podem vir a ser distribuídas pelos concelhos vizinhos. 
Assim, a única alternativa para manter a união e coesão do concelho é não 
permitir que hajam cessões, nem extinções de freguesias. Acreditemos que o 
Tribunal Constitucional seja eficaz, que tome uma boa decisão e que ajude o 
Governo a reconhecer que só consensualizando é que se resolvem algumas 
questões que ficariam por resolver com a presente reforma. ------------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa informou que recebeu a já referida proposta de 
moção do grupo municipal da CDU, a qual leu e a seguir se transcreve: ---------- 
Pronúncia da Assembleia Municipal sobre a proposta de reorganização 
administrativa respeitante ao Município de Mealhada , apresentada pela 
Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa  do Território 
(UTRAT) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal da Mealhada pronunciou-se por unanimidade, de 
forma fundamentada e clara, em Setembro último, contra a agregação de 
freguesias que a Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio, pretende impor também no 
nosso concelho. Como na altura foi referido e devia ser factor de devida 
ponderação por parte do Governo e dos deputados eleitos na Assembleia da 
República, a pronúncia desta Assembleia Municipal teve em conta e está em 
linha com as opiniões expressas por todas as Assembleias de Freguesia do 
concelho, pela Câmara Municipal de Mealhada, pelas estruturas concelhias dos 
partidos com representação na Assembleia Municipal, bem como com a 
opinião manifestada por muitos cidadãos do concelho em diferentes fóruns e 
espaços de debate. A rejeição de reorganização e extinção de freguesias no 
concelho da Mealhada traduz o indesmentível sentimento das populações 
deste município. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Com data de 2 de Novembro, a Unidade Técnica criada pela Lei n.º 22/2012, 
dirigiu à Assembleia da República, de acordo, diga-se, com o que ali havia sido 
aprovado pelos deputados que votaram favoravelmente a lei (art.º 14º), uma 
proposta que pretende ultrapassar a opinião e a vontade dos órgãos 
autárquicos, de autarcas de todos os partidos com representação no município 
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e das populações do concelho. Assim sendo, e porque foi manifestada a 
ponderação que originou e deu suporte à anterior pronúncia da Assembleia 
Municipal de Mealhada, atempadamente publicitada e dirigida à própria 
Assembleia da República, este órgão autárquico volta a pronunciar-se contra a 
agregação de freguesias, agora, em concreto, a agregação sugerida pela 
Unidade Técnica das freguesias de Antes, da Mealhada e de Ventosa do 
Bairro. Esta posição é também o acto de coerência que as populações da 
Mealhada têm direito a esperar dos seus eleitos. ---------------------------------------- 
A proposta da Unidade Técnica e a fundamentação agora conhecidas têm 
apenas virtude de tornar ainda mais claro o carácter artificial, cegamente 
administrativo, do processo em curso, desrespeitador das autarquias e das 
populações, o que são argumentos fortes para que, de uma vez por todas os 
decisores políticos reiterem este desnecessário factor de conflito da vida 
nacional, revogando a lei em causa. Extinguir ou agregar freguesias não é, 
como já disse esta Assembleia Municipal, o caminho para a Reforma 
Administrativa e Autárquica que beneficie os portugueses, as populações e o 
país. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A não ser ouvida, uma vez mais, a voz sustentada desta Assembleia Municipal, 
não ficará outro caminho que não o da luta e da movimentação das populações 
contra esta ultrajante imposição que está a ser dirigida ao concelho da 
Mealhada. Os eleitos neste órgão afirmam desde já a sua disponibilidade para 
se envolverem e promoverem o envolvimento dos munícipes em iniciativas que 
visem combater a insistência no propósito de agregar e extinguir as nossas 
freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Assembleia Municipal da Mealhada, ------------------------------------------------------ 
Em 23 de Novembro de 2012, ----------------------------------------------------------------- 
António José da Silva Breda e António Nogueira das Neves -------------------------- 
O Senhor Presidente colocou a presente proposta à votação e a mesma foi 
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 
2- DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO 
TERRITORIAL DAS COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS, 
APRESENTADA PELA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO: --------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa informou que este ponto não tem qualquer 
documentação anexa. Esclareceu que foi ventilada na comunicação social a 
hipótese do concelho de Mealhada ser afastada da Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Mondego e perguntou se alguém queria usar da palavra sobre esta 
matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Rui Marqueiro para referir que leu num jornal que haveria 
uma proposta apresentada numa reunião pela CCDR onde se abordavam 
diferentes cenários para a reorganização das Comunidades Intermunicipais. 
Neste sentido, existem dois cenários que foram apresentados, onde o primeiro 
se propõe 9 NUTs III na Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego, com 
Mealhada incluída, e o segundo cenário para o Baixo Mondego onde se 
mantêm as 8 NUTs, mas com 15 municípios. Acontece que neste cenário saem 
2 municípios (Mortágua e Mira) do PS e são incluídos 5 municípios de Pinhal, 
todos do PSD, o que leva a acreditar em “contabilidade criativa”. Houve assim 
uma reacção dura por parte de alguns municípios. Mencionou ainda que a 
permanência do concelho da Mealhada na Comunidade nunca foi posta em 
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causa. O que está em causa é a permanência da Mealhada na NUT do Baixo 
Mondego e continuar na NUT do Baixo Vouga, que foi aquilo que a CCDR 
apresentou e que é um contra-senso, na medida que esta Assembleia 
Municipal definiu, sob proposta da Câmara Municipal, que o Município de 
Mealhada queria integrar a Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego. O 
que não faz sentido é a CCDR considerar que a Mealhada pertence ao Baixo 
Vouga. Sugeriu então a ideia, se a Câmara Municipal assim o entender, de 
integrar o Município na NUT do Baixo Mondego, de continuar na Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Mondego e de ir para o distrito de Coimbra. Hoje em 
dia os distritos servem apenas para o apuramento dos resultados eleitorais. Já 
ninguém se lembra de Aveiro para tratar de alguma coisa, principalmente 
quando temos todas as ligações com Coimbra. E está convencido que se o 
município de Mealhada pertencesse já ao distrito de Coimbra, esta questão 
nem sequer seria levantada. ------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa mostrou-se mais descansado com as 
informações prestadas, pois tinha receio que o município de Mealhada 
corresse o risco de eventualmente sair da CIM – Baixo Mondego, tal como foi 
veiculado pelo Jornal de Notícias, salvo erro. --------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que a explicação dada 
pelo Senhor Rui Marqueiro espelha efectivamente o que se está passar sobre 
esta matéria. Num dos cenários, Mealhada passaria para o Baixo Vouga, o que 
é estranho, na medida em que existe um decreto-lei que integra a Mealhada e 
Mortágua no Baixo Mondego. Curiosamente o Eurostat nunca se pronunciou 
apesar de ter sido solicitado pelo Governo anterior ao último. Nunca chegou 
qualquer decisão favorável ou desfavorável desta passagem, para efeitos 
estatísticos. O INE, por outro lado, usa e abusa nas estatísticas distritais. 
Referiu que este Governo decidiu acabar com os Governadores. No entanto, a 
Senhora Ministra da Justiça começou por tentar repescar a lógica distrital. 
Neste sentido, referiu que é caso para dizer que afinal os distritos não servem 
para nada. Numa das reuniões com a CCDR, concretamente, um dos cenários 
seria a passagem de Mortágua para Dão-Lafões, de Mealhada para o Baixo 
Vouga e de Mira também para o Baixo Vouga. Obviamente que a Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Mondego, numa das suas reuniões, decidiu que os 10 
municípios que actualmente constituem a referida Comunidade se devem 
manter. Sobre a agregação dos municípios de Pinhal, é evidente que agora 
surjam algumas questões na medida em que Pinhal também era desintegrado, 
mas que querem manter alguma unidade, o que é uma questão muito 
complexa em que a CCDR se meteu, pela falta de características técnicas, 
dada a desunião dos seus técnicos. Reiterou que existe coesão no Baixo 
Mondego e que a posição manifestada pelo Município de Mealhada é de 
continuar no Baixo Mondego, apesar de pertencer ao distrito de Aveiro. 
Informou que esta questão acontece precisamente por não ter sido feita a 
regionalização, onde um órgão descentralizado da Administração Central toma 
decisões destas, quando existem questões muito mais importantes para 
resolver na região. Informou que tem uma reunião marcada na CCDR para o 
dia 28 deste mês, sobre a nova legislação para as autarquias, esperando que 
venham aperfeiçoar algumas questões em vez de estragar e lançar confusão 
em mais algumas. Apelou à atenção das Assembleias Municipais, Juntas de 
Freguesia e Câmara Municipais para todas estas alterações. ------------------------  
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E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a 
presente acta, que vai ser assinada por mim, ___________________________ 
Rodrigo Manuel Ribeiro Baptista da Cruz, Assistente Técnico, nomeado por 
Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, para apoio 
administrativo à Assembleia Municipal, e pelo Senhor Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 92.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. --------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________________ 
 
 


