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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela  

Realizada no dia 28 de março de 2012 

Ata N.º 22 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no 
Auditório da Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal do 
Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Único – Discussão e Tomada de Posição sobre a Proposta de Lei número quarenta e 
quatro barra doze – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sr. Vítor Manuel Barrocas Borrego e pelo Primeiro Secretário, Sr. 
Simplício Joaquim Guerra Piteira. 

 

Feita a chamada verificou-se a falta de: 

• Sra. Maria Antonieta Serrano Alves Sobral da Coligação Democrática Unitária (CDU); 

• Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa da CDU. 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha; 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa; 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho. 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informou que: 

• A Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa da CDU justificou a ausência à sessão por motivos 
pessoais, tendo a falta sido considerada justificada. 

• A Sra. Vereadora Adília Candeias justificou a ausência à sessão por meio de chamada telefónica. 

 

De imediato o Sr. Presidente da Mesa dá início ao Período da Ordem do Dia. 

 

Ponto Único – Discussão e Tomada de Posição sobre a Proposta de Lei número quarenta e 
quatro barra doze – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, informou a Sra. Presidente da 
Câmara o seguinte: 
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“Boa noite Sr. Presidente, Senhores Membros da Assembleia Municipal, Senhoras Jornalistas, Senhoras e 
Senhores Munícipes. 

O que eu faria nesta altura era uma descrição simples do processo que nós temos vindo a desencadear na 
Câmara Municipal, creio que isso era o essencial para situar todos os Senhores Membros da Assembleia. 

Nós assim que tomámos contato com a decisão do Conselho de Ministros que depois culminou com a 
apresentação à Assembleia da República [AR] na proposta de lei que adquiriu o número quarenta e quatro 
doze, nós de imediato tomamos uma posição que foi no sentido de procurar esclarecer os cidadãos do nosso 
concelho a cerca deste assunto. 

Como os Senhores Membros da Assembleia tiveram oportunidade, entretanto de confirmar pela leitura da lei 
e outras discussões em que com certeza participaram, esta lei não tem em conta questões específicas que 
decorram naturalmente das especificidades dos territórios e tem apenas uma classificação dos municípios 
em três níveis distintos que assentam basicamente no número de habitantes e na caraterística dos seus 
lugares. Aliás, introduz-se aqui um conceito pela primeira vez na nossa terminologia e das muitas 
instituições que intervêm nas questões relacionadas com o território e o ordenamento do território; introduz-
se pela primeira vez este conceito de lugar urbano, com uma nova interpretação. Os tais três níveis de 
territórios que é possível definir de acordo com a proposta de lei são tratados de forma absolutamente igual 
no país todo sem cuidar das suas questões mais específicas.  

Nós achamos que era importante desde logo esclarecer e partilhar com a população aquilo que esta lei de 
certa maneira traduz. Temos uma posição que foi tomada na Câmara Municipal e tínhamos já expresso em 
vários momentos a nossa posição relativamente aquilo que a lei traduzia do ponto de vista até do papel dos 
órgãos autárquicos neste processo ou melhor dizendo para ir ao encontro da nossa posição do não papel 
que se aponta para os órgãos autárquicos neste processo, em primeiro lugar, mas depois e mais importante 
talvez para o não papel das populações, isto é, pelo papel que a lei não reconhece às populações. Nós 
fomos apontando estas duas razões como razões de fundo, sendo que depois esta primeira razão que tem 
que ver com as características da própria lei ser do ponto de vista mais técnico aquela que nós repudiamos. 

O que fizemos então foi partilhar com a população em geral, fizemos um conjunto de debates de 
apresentação à população com uma dinâmica que foi partilhada pelas Juntas de Freguesia, algumas das 
reuniões foram muito participadas, e o que nós tivemos foi em todas as reuniões a manifestação do 
sentimento das pessoas que não compreendiam o por quê e a razão de ser dum processo deste tipo, 
nomeadamente a sua aplicação a um concelho com as características do nosso. 

Depois tivemos um debate de natureza já um pouco diferente, contou com a participação de várias 
instituições no dia quinze de março, e com base nesse processo de auscultação, por um lado, e de 
expressão de várias posições que iam sendo tomadas no mesmo sentido, depois da posição tomada por 
todas as Assembleias de Freguesia das cinco freguesias, nós entendemos que deveríamos tomar na Câmara 
Municipal uma posição no sentido de provocar uma nova discussão sobre este assunto e concluímos que isso 
só poderia acontecer pela via da apresentação à [AR] de uma petição. E foi nesse contexto que 
apresentámos na última reunião de Câmara uma petição que foi aprovada por unanimidade e que tem por 
título “A Rejeição da Extinção de Freguesias no Concelho de Palmela” e que no fundo traduz aquilo que eu 
acabei de dizer, ou seja, por uma lado, contesta a forma como a lei se apresenta, contesta a solução muito 
fechada e limitativa de qualquer discussão nos órgãos autárquicos para tomar uma posição sobre a 
reorganização administrativa do país. 

De certa maneira considerámos, não está nesta petição mas aproveitava para acrescentar, em muitos dos 
momentos e em muitos dos debates que aconteceram no concelho, houve oportunidade das pessoas 
reafirmarem que uma reorganização do país não devia nunca começar por este tratamento, ainda por cima 
isolado, das freguesias tendo em conta que a reorganização administrativa do país devia abranger, para ser 
plena, devia abranger o próprio Estado, desde logo o estado Central e depois o Estado no seu todo e, 
portanto, continuando com a ideia da petição, nós aprovámos este texto que muito genericamente procura 
recolocar a discussão na [AR], pedindo que seja analisada em concreto o caso dos concelhos como o nosso, 
que entendem não ter quaisquer condições para se rever naquela proposta de lei e achando que a mesma 
deveria ser revista. 
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Esta petição para ser discutida na [AR], isto é, para ser agendada a sua discussão precisa do mínimo quatro 
mil assinaturas e o que nós pretendíamos de certa maneira, independentemente da petição ter sido 
aprovada na Câmara e foi por unanimidade, mas o que nós gostaríamos era eventualmente de ter toda uma 
dinâmica comum no Concelho de Palmela em torno de um mesmo texto e, se fosse possível 
consensualizarmos nos órgãos autárquicos e concretamente na Assembleia Municipal que é o órgão a quem 
será pedida depois a responsabilidade da pronúncia, se for possível consensualizarmos em torno desta 
petição eu acho que era muito interessante e era uma dinâmica muito própria do nosso concelho que 
provavelmente teria condições para chegar mais longe se reunisse esse consenso. 

Eu não entrei em questões mais específicas da própria lei mas também estou à disposição se for esse o 
entendimento dos Senhores Membros da Assembleia, contribuir com aspetos concretos.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa solicitou a distribuição do texto da petição e propôs pelas vinte e uma horas e 
quarenta minutos a realização de um pequeno intervalo para que os Membros possam proceder à sua 
leitura. 

 

Pelas vinte e uma horas e quarenta e seis minutos foram retomados os trabalhos. 

 

Informou o Sr. Presidente da Mesa que foram presentes à Mesa duas moções – uma do Partido Socialista 
(PS) e uma do Bloco de Esquerda (BE). 

 

Tomou a palavra o Sr. José Braz Pinto do PS para apresentar a moção, que ficará apensa à ata.  

“Sra. Presidente da Câmara, Vereadores e público em geral e Comunicação Social. 

Efetivamente nós estamos perfeitamente de acordo com a petição mas entendemos que a nossa moção que 
de facto tem razão é igual à anterior mas é bom recordar que na outra sessão retirámos o ponto dois para 
permitir debater mais este problema, nós entendemos que efetivamente o ponto dois é que era importante 
e deve ficar dito que esta Assembleia não toma nenhuma posição em relação aquilo que a lei [prevê] e isto 
não está na petição. A petição diz que é para apresentar uma petição à [AR] no sentido da lei ser rejeitada, 
mas tem que haver aqui uma posição da Assembleia e quanto a nós a posição da Assembleia é não se 
pronunciar sobre aquilo que é perguntado e até estamos dispostos a tirar no ponto dois esta última parte 
que diz “deixando a decisão à unidade técnica” e dizer só ‘não tomar qualquer deliberação prevista no artigo 
[Décimo], Décimo Primeiro, Décimo Segundo e Décimo Terceiro da referida proposta de lei. É esta a 
proposta que substancialmente nós fazemos e é uma posição de rejeição.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Ao enviarmos isto ao Presidente da República, à [AR] se não vamos de facto enviar uma outra proposta 
idêntica exatamente aquela que foi enviada. É que nós enviamos esta proposta aos órgãos de soberania na 
sessão anterior.” 

 

O Sr. Braz Pinto do PS: 

“Estaremos dispostos a retirar a primeira e dizer só ‘Não tomar posição’. A moção que fizemos na última 
Assembleia, por acordo com os partidos retiramos o ponto dois, e nós entendemos que o ponto dois agora é 
que é fulcral porque estamos num momento de decisão e, portanto entendemos que efetivamente a 
Assembleia tem de dizer ‘Não nos pronunciamos’”. 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 
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“Eu acho que esta é a grande reflexão que deve ser colocada à Assembleia também. Há aqui duas fases 
distintas. Nós no caso da Câmara Municipal entendemos fazer esta petição e fazê-la neste momento porque 
este é o momento em que achamos que ainda podemos interferir em algo do ponto de vista da discussão 
que vai acontecer na [AR] já em fase de discussão da especialidade desta lei. Ela foi aprovada na 
generalidade tal como a conhecemos e nós entendemos que deveria haver por parte da própria [AR] ainda a 
capacidade de fazer alterações e tomamos uma posição de fundo sobre isto. 

Depois há um momento que formalmente não é este, nós achamos que politicamente é indispensável que os 
órgãos autárquicos se pronunciem nesta fase. Mas isto é um entendimento político, digamos assim. O 
entendimento formal e legal é o de que a Assembleia Municipal, não é os órgãos autárquicos, deverá 
pronunciar-se quando for consultada. Ou seja, terá um prazo de noventa dias após a aprovação da lei para 
aí sim tomar uma posição sobre a lei. Portanto, eu penso que provavelmente nessa altura os Senhores 
Membros da Assembleia poderão eventualmente retomar este assunto. Eu acho que têm de ponderar o que 
é que será mais eficaz, se é não nos pronunciarmos sobre a lei se é ter uma pronúncia claramente negativa 
sobre a mesma lei. E se assim fosse, isso provavelmente aconselharia a que não disséssemos neste 
momento que não nos pronunciamos. Nós queremos é pronunciarmo-nos contra a lei, mas para que isso 
tenha eficácia só pode acontecer no momento em que a lei estiver em discussão e formalmente, neste 
momento, a lei não está em discussão nas Assembleias Municipais. Esta é a minha dúvida relativamente à 
proposta que é feita. 

Acho que deveria haver se possível uma posição da Assembleia apoiando a petição. No fundo a petição o 
que quer é a discussão do tema na [AR]. Por outro lado, não é uma posição definitiva, aliás nem sei 
exatamente o que é que a Bancada da CDU dirá sobre este assunto, eu tendia a pensar que nós na altura 
em que a Assembleia tivesse de discutir a lei tivéssemos uma posição, preferencialmente novamente por 
unanimidade, [de] rejeitar a lei que entretanto até pode surgir em parâmetros diferentes. E esta é a minha 
reserva, porque a lei pode surgir em parâmetros diferentes, razão pela qual eu desaconselharia o recurso 
aos artigos da própria lei que podem vir a alterar-se.”  

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Duas notas e vou começar exatamente pela proposta do [PS]. O BE tem alguma dificuldade em que a 
Assembleia Municipal não se pronuncie sobre uma matéria desta envergadura, nomeadamente pelo seu 
efeito nas populações. Entendo o propósito político, mas discordo da sua formação. Acho que esta 
Assembleia deve-se pronunciar quantas vezes forem necessárias no sentido de rejeitar esta lei que é 
profundamente injusta e que põe em causa a igualdade e o acesso aos serviços públicos por parte das 
populações. A segunda nota tem a ver com a proposta do BE. É evidente que há algumas similitudes 
relativamente à proposta anterior uma vez que o seu tema principal é o mesmo. 

O BE com esta proposta o que é que pretende? Pretende que já a antever a aprovação na [AR] na chamada 
votação final, sabemos nós que há uma maioria na [AR] e portanto por essa via é natural que esta proposta 
de lei venha a ser aprovada. E então decorrente da própria lei a Assembleia Municipal tem três meses para 
pronunciar-se sobre esta matéria. O [BE] pretende que a tomada de posição desta Assembleia Municipal 
seja sustentada por um referendo local, ou seja, o ponto de vista do valor político é completamente distinto 
de ser o órgão isolado por si só do que ser sustentado pelo voto popular decorrente do referendo local. É 
esta a proposta, é esta a novidade da proposta do BE assim como, evidentemente saudar a manifestação 
que vai ocorrer no próximo sábado e que esta Assembleia não pode, na minha opinião, deixar de saudar 
essa mesma iniciativa. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, eu antes de dar a palavra a quem está inscrito, eu gostaria de dizer uma coisa: É que se 
este me parece um assunto no qual estaremos se não unanimemente mas maioritariamente de acordo, 
causa-me alguma perturbação que nos possamos dividir por questões que, não estou a dizer que não sejam 
importantes, mas o que era importante era gerar aqui um consenso à volta de uma atitude firme e decisiva 
que me parecia ser a petição. Portanto, deixo isso à vossa consideração e reflexão porque efetivamente há 
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aqui pequenas nuances nas propostas mas no fundamental acho que dávamos um passo em frente, e 
daremos certamente, com a petição.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Muito boa noite Senhor Presidente, boa noite a todos para simplificar. 

Nós pensamos que devíamos nesta Assembleia Municipal privilegiar a discussão da petição porque ela tem 
um valor específico em si, tem um valor próprio, que é autónomo de todo este processo de pronunciamento 
nos termos que a lei quarenta e quatro doze nos obriga ou nos faculta. E penso que sinceramente, e 
corroborando inteiramente as palavras da Sra. Presidente, era nesse sentido que esta Assembleia hoje e 
nesse apenas que nos devíamos agora aqui pronunciar mas no sentido mais comum da palavra. Porque, e 
não querendo entrar na discussão específica da proposta do [PS] mas agora quase inevitável, e não 
pronunciando sobre a substância em si, mas a aprovarmos esse ponto há aqui uma incongruência; é que 
estamos a antecipar-nos à Assembleia específica que terá de haver, ou ordinária com um ponto específico 
ou uma extraordinária, depois da lei ser aprovada. 

A lei como sabemos foi aprovada na generalidade só. Vai haver ainda aprovação na especialidade. 
Inclusivamente há indícios fortes de algumas alterações. É ouvir o Presidente da ANAFRE [Associação 
Nacional de Freguesias] depois da reunião ontem, sobre o qual mereceria um comentário político mas eu 
agora não o quero fazer neste momento já, com o Grupo Parlamentar do PSD [Partido Social Democrata]. 
Portanto irá haver algumas alterações. É prematuro, e nomeadamente sobre os poderes dos órgãos 
municipais. Uma das alterações eventualmente, não sei em que sentido porque ele também não o disse, 
será exatamente sobre os poderes dos órgãos municipais no pronunciamento (foi exatamente os termos que 
eu ouvi na rádio nem sequer foi na leitura dos jornais que às vezes não correspondem exatamente àquilo 
que as pessoas às vezes dizem sabendo isso muitas vezes acontece de boa ou má-fé, mas acontece). Ele 
disse exatamente isto. 

Portanto, eu penso que estarmos a antecipar um momento que há-de ocorrer não sabemos quando. Só 
depois da publicação em Diário da República é que uma lei entra em vigor, ou seja, há agora uma discussão 
na especialidade, há a promulgação pelo Sr. Presidente da República (vamos por os trâmites todos que vai 
tudo correr assim) e vai para publicação no Diário da República. Depois da publicação a Assembleia 
Municipal terá noventa dias para se pronunciar. Então nessa altura, nessa Assembleia a realizar-se é que 
pensamos, aí é que se terá que tomar posição formal. Nós podemos hoje tomar posição, podemos tomar 
sempre todas as posições mas formalmente só no fim da publicação em Diário da República, temos noventa 
dias para nos pronunciar. Hoje estamos a antecipar-nos se viermos discutir em concreto esta lei. Daí e 
termino dizendo que de facto era, e deveria de ser, na nossa opinião sobre a petição em concreto, que tem 
um valor em si que é independente de todo este processo legislativo que nos devíamos pronunciar, até 
porque ela introduz um novo elemento que é a possibilidade de levar à [AR] - houve concelhos que já o 
fizeram, estou a lembrar-me por exemplo de Beja - uma discussão específica sobre um concelho, 
independente depois de todo este processo legislativo.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite Sr. Presidente, boa noite Sra. Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, caros 
colegas Membros da Assembleia Municipal, Comunicação Social, público em geral, funcionários da Câmara. 
Boa noite a todos. 

Eu relativamente a este ponto gostaria um pouco de entrar na discussão da petição apresentada pela 
Câmara Municipal de Palmela [CMP]. E neste sentido há aqui umas propostas a fazer. Quando no decurso da 
proposta lei, que a aplicação da lei limitaria drasticamente a prestação dos serviços, isto é uma terminologia, 
o drasticamente é muito radical, iriamos tornar o documento não tão radical e tirávamos o drasticamente. 
Isto por uma questão de não agredir algumas sensibilidades e o sentido está lá. 

Mais importante que isto é no último parágrafo. Portanto todo o documento está estruturado no sentido de 
enquadrar a legislação e fazê-la repercutir no Concelho de Palmela, ou seja, aplicação da legislação ao 
Concelho de Palmela e às nossas freguesias de Palmela. No último parágrafo é dito que “Conscientes de que 
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este plano de extinção das freguesias não resolve nenhum dos graves problemas”, nenhum não, um ou 
outro poderá resolver, não resolve “os graves problemas que o nosso país enfrenta (os encargos para o 
Orçamento de Estado das freguesias atualmente existentes é inferior a [zero vírgula um] por cento) e criará 
outros, com prejuízos claros para a população, os signatários da presente Petição apelam à [AR] para que 
rejeite a extinção das freguesias”. Se todo o documento aborda a questão da legislação e o caso específico 
de Palmela, porque de acordo com esta legislação é possível manter as cinco freguesias, apenas por uma 
decisão governamental elas terão de ser reduzidas para três, então aqui na última frase não concordo muito 
que seja feita a alusão à legislação num todo mas sim à legislação aplicada ao Concelho de Palmela. Ou seja 
ficaria ‘à [AR] para que rejeite a extinção das freguesias de Palmela’, contribuindo para a manutenção das 
cinco porque não faz sentido estarmos a falar no geral da legislação, no particular em Palmela e depois no 
geral novamente para todas as freguesias que são abrangidas. Julgo que o documento ficaria mais coerente 
com a conclusão neste sentido.” 

 

O Sr. Joaquim Caçoete da CDU: 

“Eu não estou nada de acordo com esta intervenção a dizer que a aplicação da lei não limitaria 
drasticamente, com certeza que vai. Com aquilo que se conhece vai limitar drasticamente a prestação de 
serviços públicos. Por mais que nós possamos pintar, vai limitar. 

Mas o meu pedido de chamada aqui de atenção também para esta petição é que a determinado ponto para 
o fim ‘admite que no território nacional pode existir casos em que uma agregação de freguesias’ é possível, 
ouvindo as populações. Eu julgo que para esta petição, admitir que isto possa existir não vem acrescentar 
nada. O que eu acho era que ‘admitir que no território nacional poderão existir casos’ é admitir que aquilo 
que nós depois no fim dizemos ‘rejeite a extinção de freguesias’ é admitir que a lei possa rejeitar a rejeição 
de freguesias, mas algumas podem ser. É o ir e vir. Julgo que aqui, se for tirado este parágrafo “Admitimos 
que no território nacional”, este parágrafo todo, julgo que não tira valor nenhum a esta petição à [AR]. Até 
porque se nós formos para as situações de âmbito mais rural vemos o que é que já aconteceu, algumas que 
poderão, que essas que tem meia dúzia de eleitores ou de população, uma vez que já ao longo dos anos os 
serviços públicos de proximidade foram sendo retirados das zonas agrárias, deixaram de existir as escolas, 
os postos de CTT [Correios de Portugal], as maternidades, os serviços de saúde, as linhas de caminho-de-
ferro, agora por último os transportes de doentes. Se lhes tirarmos também, admitir que [em] algumas 
também lhes tiram as freguesias, julgo que a gente aqui poderemos estar ainda a encher aqui algum balão 
que para mim não estou a ver que isto possa acrescentar aqui grande coisa à nossa petição à [AR]. 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS: 

“Sra. Presidente, em primeiro lugar dizer que percebi perfeitamente a argumentação da Sra. Presidente da 
Câmara que lhe agradeço e de facto reconheço que efetivamente tomarmos já esta atitude poder ser um 
bocado prematuro. E devo dizer que nós [PS] não abdicaremos desta posição se se mantiver esta lei tal e 
qual como está. Obviamente quando for altura nós temos que dizer se vocês querem dar cabo do concelho 
deem vocês não damos nós. Portanto, estamos dispostos a tirar a nossa moção, guardando-nos 
efetivamente na altura certa e no sítio certo. 

Em relação à petição é bom ter claro que efetivamente as posições que aqui estão apesar de serem 
confluentes não são iguais. Nós [PS] entendemos que alguma reorganização teria que haver no país. Com 
estes critérios é que não. Ser cega desta forma é que não. E ser contraditória. Portanto, é essa a razão 
porque defendemos que este parágrafo que aqui está que é “Admitimos que no território nacional poderão 
existir casos”. 

Direi uma coisa Senhores Deputados, Sr. Presidente e Sra. Presidente da Câmara, para aqueles que não 
sabem eu sou natural da Covilhã, mas a minha família vive no Fundão. Tive oportunidade de ir estudar o 
que é que se passa no Fundão. O Fundão tem vinte e nove mil habitantes, tem trinta e uma freguesias e 
destas trinta e uma freguesias só quatro tem mais de mil habitantes e sete têm menos quinhentos 
habitantes, sendo que há cerca de três ou quatro que têm entre duzentos a cem habitantes. É evidente que 
também poderemos olhar para um concelho que tem setecentos quilómetros quadrados. É um concelho de 
serra, altamente despovoado e com uma área muito grande. De qualquer forma parece-nos, e até porque 
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me dei ao cuidado de tirar um mapa e tudo, que efetivamente há aqui uma divisão excessiva que se 
poderia, por exemplo há aqui duas freguesias que por sinal têm nomes muito interessantes que é Bogas de 
Baixo e Bogas de Cima, bem são nomes interessantes que existem mas há melhor há Lavacolhos, por 
exemplo, que até tem os melhores bombos que andam aí na coisa. Mas, por exemplo, as Bogas de Baixo e 
Bogas de Cima, que são perfeitamente próximas, uma tem cento e noventa e dois e outra tem trezentos 
habitantes e as duas somadas têm sessenta quilómetros quadrados. Quer dizer há de facto, isto é um caso. 
É um caso que pode servir para nós meditarmos. Agora há de facto necessidade de alguma reorganização. 
Há necessidade de reorganização sobretudo nas freguesias urbanas nas grandes urbes, como é o caso de 
Lisboa, como é o caso do Porto, como se calhar será talvez o caso de Coimbra, o caso de Braga. Haverá 
necessidade, agora com estes critérios não. 

Por outro lado, esta lei acaba por ser um pouco incongruente porque por exemplo se olharmos para aquilo 
que diz o ponto dois do artigo quarto, diz que no ‘Nível dois se situam os municípios com densidade superior 
a quinhentos habitantes por quilómetro quadrado, com uma população inferior a quarenta mil habitantes, 
bem como municípios com densidade’, não é isto que eu queria desculpem. É um outro sítio, em que 
efetivamente se formos comparar com Palmela, Palmela até ultrapasse e ultrapassa muito isso que é as 
freguesias com um mínimo de dois mil habitantes. Nós ultrapassamos o nível mínimo, nós ultrapassamos o 
nível do concelho, por isso, nós afirmamos que efetivamente Palmela até pode ser considerado como um 
exemplo de uma boa distribuição. Mas isto não é por bairrismo, não é porque nós queiramos que não se 
mexa em Palmela e se mexa só no vizinho. Não, é porque efetivamente há um critério ponderado em 
Palmela que seria de defender e, portanto, nós entendemos, estamos cem por cento de acordo com esta 
petição, entendemos que ela deve merecer da nossa parte um esforço para que ela tenha um maior número 
de assinaturas possível. E de certa forma eu acho que a petição talvez tenha mais força e impacto na 
Assembleia do que propriamente um referendo local. Não sei se a petição não terá muito mais força que um 
referendo local e um referendo local não está sequer previsto para ser tratado na Assembleia. A petição tem 
de ser forçosamente tratada na Assembleia. Havia que ver muito bem os mecanismos disto. 

Portanto, nós estamos cem por cento de acordo com a petição e fazemos um apelo muito grande a que esta 
petição seja aceite e apoiada por todos. Para já ficamos por aqui embora queiramos falar mais sobre a lei.” 

 

O Sr. Fernando Baião da CDU: 

“Boa noite a todos, Sr. Presidente, Senhores Membros da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, Senhores Jornalistas, Senhores Técnicos da Câmara Municipal, Senhores Munícipes. 

Quero dar o contributo da Junta de Freguesia de Palmela também para dizer o que nos vai na alma. É assim 
Sr. Presidente, em vinte e dois de outubro de mil oitocentos e cinquenta nasce a Freguesia de Palmela. 
Presentemente, a Freguesia de Palmela é considerada uma freguesia APU [Área Predominantemente 
Urbana]; tem uma área de setenta e seis vírgula oito quilómetros quadrados; tem à volta de dezassete mil e 
quinhentos habitantes e treze mil novecentos e cinquenta eleitores; tem um movimento associativo 
espalhado por todos os aglomerados populacionais da freguesia; tem na sede da freguesia coletividades 
centenárias. 

Isto para dizer, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e aos Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
que uma freguesia com esta história não aceita que a extinguem e por isso nós vamos lutar para que o 
Governo entenda que esta Lei quarenta e quatro barra doze não serve o país e as populações. Considera 
ainda a Junta de Freguesia de Palmela que esta reforma administrativa é um vergonhoso ataque ao Vinte e 
Cinco de Abril e consequentemente um ataque ao poder local democrático. Por tudo isto a Junta de 
Freguesia de Palmela repudia a Lei quarenta e quatro barra doze e dizemos “Não à extinção /agregação de 
freguesias.”” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Muito boa noite a todos. 



 

                    Mandato 2009/2013 

Ata N.º 22 

   
MOD AMPF009 Pág 8/23 

Esta lei começa por informar um grande defeito que é o seguinte, é uma lei feita por burocratas; uma lei de 
gente que deve passar vinte e quatro horas nos gabinetes; que não conhece as realidades sociais, 
económicas e culturais deste país e só assim se pode entender uma lei deste tipo. 

Uma das maiores riquezas deste país, que é um país pobre, uma das poucas riquezas deste país, ainda tem 
um pouco a ver com a nossa identidade cultural das regiões, do país, das próprias freguesias e isso nunca 
pode ser posto em causa. E este Governo pegou numa régua, num esquadro, neste momento já não há se 
calhar réguas e esquadros, [mas um] software [programa] informático que simula réguas e esquadros e 
teceu estas regras para extinção de freguesias. Nós achamos que há efetivamente regiões, eu estou a 
lembrar-me por exemplo da cidade de Lisboa que até já começou a fazer um pouco isso, onde se justifica a 
fusão de freguesias. Nós vemos a Rua Garrett e tem três freguesias, uma coisa que não se entende. E isto 
já nem é mais por questões económicas, até é mais por razões lógicas. 

Quando se fala em extinção de freguesias /fusão tem que se ter em vista a realidade social, económica e 
cultural dessas freguesias. E se olharmos para o Concelho de Palmela, e agora também não é por bairrismo 
mas é verdade, é um dos concelhos mais equilibrados do país. É um concelho onde tem freguesias com 
caraterísticas socias, culturais e económicas próprias. Pinhal Novo uma APU, Área Predominantemente 
Urbana, que não sabia. Há bocado quando falou APU eu levei para outros sentidos. Baião eu daí peço-te as 
minhas desculpas, mas sou sincero fui para aí. Mas aqui a minha camarada Fernanda Esfola elucidou-me 
que é efetivamente uma [APU] e estamos sempre todos a aprender com os outros e daí penitencio-me por 
esta minha falha. 

Mas temos efetivamente freguesias APU, também temos uma PS, mas temos freguesias rurais; temos 
freguesias mistas, temos a Quinta do Anjo uma freguesia mista; temos o Poceirão, a Marateca freguesias 
predominantemente rurais com caraterísticas próprias; mesmo até em termos de habitantes nós temos a 
freguesia mais pequena tem mais de três mil habitantes, tem quase quatro mil habitantes. Não se pode 
olhar para o Concelho de Palmela com software de régua e esquadro. Portanto eu acho que esta lei tem 
mesmo que ser revista. E temos que, o PSD e o CDS-PP têm a maioria, não vai ser muito fácil, sejamos 
honestos, mas temos que efetivamente conseguir uma mobilização muito grande para convencer aquela 
gente, aqueles burocratas, que efetivamente o que estão a fazer é um erro grave que vai a médio prazo 
prejudicar gravemente este país. 

Era um pouco isto, era efetivamente dizer que apoiamos esta petição e vamos, digamos, pôr uma velinha 
(para quem é crente), quem não é crente atue de outras formas, há outras velinhas que se podem pôr, e 
para que realmente esta lei não passe.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Boa noite a todos. 

Em relação à petição, nós PSD vamos votar favoravelmente e vamos apoiá-la porque entendemos que o 
Concelho de Palmela como está, está bem e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que não se 
mexa no Concelho de Palmela. Mas não devemos ser demagogos. E estamos sobretudo de acordo com 
[esta] informação que nós recebemos da Associação Nacional de Municípios Portugueses [ANMP] e eu antes 
de ler as conclusões eu vou ler este parágrafo: “Aquando da reunião mantida entre a Delegação da [ANMP] 
e a troica, verificou-se um desconhecimento por parte desta, da realidade do Poder Local Português 
nomeadamente a diferença entre municípios e freguesias, o que indubitavelmente se constitui como fator 
determinante para a má proposta que veio a constar do Memorando de Entendimento.” Sejamos todos, 
todos, sinceros e que fomos obrigados a assinar o memorando porque estávamos com as calças na mão. 
Agora quem assinou o memorando não venha para aqui dizer aquilo que não deve. Depois as conclusões 
são, da [ANMP] que eu subscrevo inteiramente, atendendo à exposição que é feita, atendo ao exposto e, 
caso não sejam consideradas estas propostas, a [ANMP] pronunciar-se favoravelmente relativo à atual 
conteúdo da proposta de lei. E isto por quê? Porque diz assim: “As Assembleias Municipais, tendo em conta 
à pronúncia dos órgãos das freguesias e das Câmaras Municipais, devem deliberar sobre a reorganização 
administrativa das freguesias através de emissão de parecer vinculativo.” E aqui está o busílis da questão. 

Depois, se nós somos eleitos e estamos aqui a representar um órgão também temos que minimamente, não 
é só por palavras é por atos, pensar no seguinte: há uma maioria na [AR], pode aprovar a lei; nós somos 
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obrigados a executá-la; se esta Assembleia não ficar com um parecer, embora contra, a lei é publicada e as 
freguesias que depois serão juntas perdem os benefícios que virão a ter. 

Portanto, caros companheiros, amigos, camaradas se quiserem, é assim, petição para a frente; serem 
inteligentes porque isso também nos obriga; não fazer demagogia que não vale a pena; não vamos a lado 
nenhum com demagogia mais a mais numa altura destas e portanto, petição e por amor de Deus votem. As 
freguesias que façam aquilo que têm que fazer, eu estou convencido que a Câmara pelas palavras da Sra. 
Presidente já disse bem o que é que pensa fazer e de certeza absoluta que o PSD nesta Assembleia estará 
de acordo com as posições feitas porque já eu, infelizmente ou felizmente, faço parte da Assembleia de 
Freguesia da Marateca e tive oportunidade de votar favoravelmente a posição que a freguesia optou. 
Portanto, estou completamente solidário com os autarcas, com as populações e com esta Assembleia 
Municipal e é isto que tem de ser feito para bem do Concelho de Palmela.” 

 

A Sra. Fernanda Esfola do PS: 

“Boa noite a todos. 

“Eu só queria aqui acrescentar mais qualquer coisa ao debate e queria aqui só corrigir o meu camarada João 
Completo porque quando ele há pouco disse que a freguesia mais pequena tinha mais população, tinha mais 
do que duas mil pessoas, tinha quase quatro mil. A Marateca não é a freguesia mais pequena em dimensão. 
Pode ser menor em população mas não é menor em dimensão porque tem mais quilómetros quadrados que 
qualquer as outras três que têm mais população. 

Mas por isso mesmo eu penso que nós devemos aqui ter e olhar de uma maneira diferente para as 
freguesias rurais nesse sentido, porque as freguesias rurais apesar de terem menos população mas têm 
mais dimensão, são maiores, têm outros problemas que as outras mais urbanas não têm. Por isso, penso 
que temos de tratar de maneira diferente e tem que haver também caraterísticas diferentes para as 
freguesias rurais, diferentes das urbanas. Era só este ponto que eu queria aqui acrescentar.” 

 

O Sr. Braz Pinto do PS: 

“Eu gostaria de refletir um bocado sobre esta lei. Em determinada altura, na segunda folha da Exposição de 
Motivos diz-se o seguinte: “Tal preocupação implica por isso, a necessidade de manter proximidade da nova 
freguesia em relação às populações mais distantes.” Eu pergunto: com uma aplicação desta lei o que é que 
vai acontecer aos munícipes do Bairro Alentejano ou da Aldeia Nova da Aroeira, se ficam mais próximos ou 
se ficam a ver navios? 

Por outro, mais para a frente, podemos chegar aqui e já no artigo terceiro quando se diz Princípios diz: 
”Preservação da identidade histórica, cultural e social das comunidades locais, incluindo a manutenção da 
anterior denominação da freguesia”. Parece que só a denominação da freguesia é que é uma identidade 
histórica, cultural e social. Identidade histórica, cultural e social não tem só a ver com o nome da freguesia, 
tem a ver com muito mais que isso. E isto é não reconhecer o que é que foi o processo histórico das 
formações das autarquias, porque efetivamente os municípios por exemplo nascem principalmente de uma 
descentralização do Poder e do Poder Judicial que estava na mão do Rei e que passa para o grupo que se 
chamava na altura, e ainda hoje se chama, as Comarcas. Inclusivamente aquilo que todos nós vemos como 
sendo um dado histórico que é a existência do pelourinho é o sinal que ali se praticava a justiça, é o sinal 
que ali já havia uma descentralização de poder. Isso é que é uma realidade histórica, não é o nome da 
freguesia. 

Por outro lado, é bom perceber que as freguesias nascem essencialmente por uma agregação religiosa, à 
volta de uma capela, de uma igreja, duma entidade religiosa que estava no terreno. Mas também não é só a 
entidade religiosa, é porque efetivamente se recuarmos a esse tempo vemos que essa mesma entidade 
religiosa, naquela altura, era quem administrava a educação, porque a educação era dada pelos religiosos, 
era quem administrava a assistência, porque a única assistência que havia era exatamente os religiosos que 
tinham qualquer coisa parecida com os hospitais, qualquer coisa parecida com creches, qualquer coisa 
parecida como lares de idosos e portanto e é à volta disto que se cria o conceito de freguesia. Mas a 
freguesia também tem um conceito de aplicação de justiça. E se lembrarem, por exemplo, havia uma coisa 
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chamada antigamente o Conselho dos Homens Bons que administravam a Justiça nas freguesias ou o 
Conselho dos Anciãos que administrava a Justiça, que fugia à própria Justiça, lá se fazia Justiça à sua 
maneira. E recordo-me até, e se há bocadinho falei no Fundão, existe uma terrinha chamada Fajão que fica 
entre o Fundão e a Pampilhosa em plena Serra e que tinha um Juiz, e o Juiz que ia fazer o seu julgamento 
descalço e com uma vara na mão. Mas era o Juiz de Fajão. E vinham das redondezas todas pedir Justiça ao 
Juiz de Fajão, que ultrapassava as próprias estruturas instituídas. Portanto, nas freguesias havia aqui um 
princípio de Democracia de base, era a própria freguesia que se organizava e elegia os seus cidadãos, o seu 
Conselho de Homens Bons para julgar os casos mais difíceis da freguesia. Isto é que são as realidades 
históricas, isto é que é de facto a preservação histórica e que ela existe no terreno. 

Esta lei às vezes parece querer acabar definitivamente com as freguesias. E eu no domínio teórico até estou 
disposto a discutir se seria bom ou não seria bom acabar com as freguesias. Acabavam-se as freguesias e os 
municípios passavam a ter uma delegação em cada uma das que hoje é as freguesias; e os municípios 
administravam tudo através dos cordelinhos dessas extensões. Mas onde é que ficava aqui a Democracia de 
base? Porque efetivamente é nas freguesias que há mais proximidade entre o eleito e o eleitor, porque aí se 
conhecem, porque aí se julgam. E portanto se quem passar pela cabeça de acabar com as freguesias está a 
praticar um mau serviço à Democracia e estará a recuar naquilo que foi todo o nosso processo democrático. 

Por outro lado, gostaria de dizer que efetivamente quem assinou o Memorando com a troica foram três 
partidos, e o [PS] não se exime à assinatura que fez e àquilo para que praticamente foi empurrado a fazer. 
Mas devo dizer, e volto a repetir aqui, que o Memorando da troica em relação às autarquias diz exatamente 
isto: “Reorganizar a Estrutura da Administração Local. Existem trezentos e oito municípios e quatro mil 
duzentos e cinquenta e nove freguesias. Até julho de dois mil e doze, o Governo desenvolverá um plano de 
consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades.” Ora bem, “reduzir o 
número destas entidades”, ou seja, freguesias e municípios. A lei esquece os municípios por razões que eu 
considero quase óbvias. Por outro lado, este parágrafo não diz se são trinta por cento, se são vinte por 
cento, se são cinquenta por cento, se são o que tiver; diz que é preciso “reduzir significativamente”. Vão se 
faz favor buscar o dicionário e descubram lá o que quer dizer “significativamente”, é que tem esse 
significado, tem alguma expressão. Isto numericamente não é trinta por cento, não é vinte por cento, não é 
o que quiserem. Inclusivamente se reduzissem as freguesias urbanas no sítio em que há excesso de 
freguesias urbanas se calhar não teriam os trinta por cento, mas teriam de certeza absoluta mais de dez por 
cento, se calhar até mais de vinte por cento. 

Portanto, o que nós temos que cerrar é fileiras. Eu se calhar acredito de facto que esta lei só vai ser 
modificada substancialmente se houver um milagre porque o poder está muito sólido, assente na maioria, e 
exatamente por isso eu folgo e cumprimento os colegas da Bancada do PSD pela forma como olham para 
este problema, com uma consciência em relação à responsabilidade do povo que representam pelos seus 
votos. Portanto, folgo com isso e acho que nós aqui para auxiliarmos esse milagre de facto temos que nos 
lançar todos à petição e depois se a lei continuar com isto temos o direito à revolta. Isso é um direito que 
não nos é tirado pela Constituição, é o direito à revolta. Portanto, faremos tudo para alterar os princípios, 
não é acabar com tudo, é alterar os princípios, é que os princípios sejam diferentes. Se eles continuarem, 
acho que temos todos o direito à revolta que é um direito democrático.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente. 

Genericamente como o meu colega de bancada já frisou, relativamente à petição à [AR] apresentada pelo 
município, pelo Executivo Municipal, nós dizemos genericamente que estamos de acordo porque também 
não estamos consensualmente de acordo à extinção das freguesias propostas para este concelho. 

No entanto, gostaríamos de dizer alguma coisa a propósito do que são situações de mudança e da 
responsabilidades dos intervenientes, não esquecendo aqui que nós aqui somos oposição e não somos a 
maioria governativa e temos que ter também aqui a nossa posição e ir de encontro àquilo que poderão ser 
os interesses da maioria. Não estamos aqui a dizer que há uns que são mais democratas do que outros 
porque temos ideia se fomos todos eleitos democraticamente. 
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Assim, e relativamente à matéria em apreço eu direi que a vida está em constante mudança, mas não é raro 
ignorarmos que assim é. O ser humano, as coisas, os ambientes estão em permanente devir. Queiramos ou 
não é assim. Todavia, somos muito resistentes à mudança. É talvez no campo da política que a resistência à 
mudança causa mais estragos e cria mais dificuldades. Quando em atividade política, será que admitimos a 
mudança? Canta-se logo em coro a dizer que sim, mas neste setor ainda somos mais resistentes. Dizemos 
que sim para agradar, para mostrarmos que somos democratas porque senão ainda nos consideram de 
antanho ou até mesmo reacionários. Também nós no CDS concelhio ao analisarmos esta lei a achámos 
injusta, porque não é do nosso agrado a extinção das poucas juntas de freguesia que constituem o nosso 
concelho, Palmela. 

Talvez a atual maioria camarária, que por cá está instalada há quase quarenta anos ininterruptos, teve com 
certeza muitas oportunidades de aumentar o número destes órgãos democráticos de proximidade com as 
populações. Não o fez, lá tiveram as suas razões de oportunidade ou gerirem a sua perpetuidade no 
executivo, quem sabe. 

Para nós, numa primeira análise desta lei quarenta e quatro doze, também fomos atacados pelo pior inimigo 
da mudança: o medo do desconhecido. Pois esta lei, como todas as outras, trata por igual o que é desigual. 
Ficamos assim com uma primeira ideia já sobejamente citada pelos intelectuais conservadores que não 
existe nada mais injusto do que tratar por igual o que é diferente. É uma forma de ser Socialista, dirão 
alguns, tratar todos por igual. Nós não concordamos bem com isso e daí ao analisarmos a lei também não 
concordámos que fossem todos os concelhos tratados dessa forma. 

Relativamente à importância que o Executivo dá às freguesias só de apontar um pormenor: só cerca de um 
vírgula cinco por cento dos cinquenta e oito para sessenta milhões do Orçamento são destinados às 
freguesias nos Acordos de Protocolo. Então perguntamos: por quê não lhes dar mais, se aqueles que estão 
mais próximos os poderiam fazer melhor? São posições da maioria, nós não as discutimos. 

Por outro lado, o atual Executivo já teve muitas oportunidades de defender o que é próprio de cada 
freguesia mas, por exemplo, quando deixaram que a Estação da FERTAGUS [Fertagus, Travessia do Tejo, 
Transportes, S.A.], Paivas, na Quinta do Anjo ficasse com o nome de outra localidade que é ainda por cima 
de outro concelho, não nos parece que o Executivo da Câmara de Palmela tenha feito tudo: abaixo-
assinados, manifestações de rua, petições junto de entidades competentes, etc, para que aquela estação 
não tivesse senão o nome de Estação de Quinta do Anjo. Onde ficou o brio e a honra de defendermos aquilo 
que é nosso Sra. Presidente? Aquela estação ferroviária que devia de honrar o nome da freguesia onde está 
localizada, Quinta do Anjo, não, tem outro nome. É simplesmente Estação das Paivas [...] ou Penalva, por 
aí. 

Neste, tal como em muitos casos a defesa das populações - é outro nome, é outro nome – e do que lhes é 
próprio pertence só aparece nas defesas intransigentes do Partido Comunista que governa a Câmara quando 
dá jeito na luta política, sem que se visem os reais interesses das populações. 

Agora aqui surgiu mais uma oportunidade que utilizam sem se questionarem das coisas boas que esta lei 
trás. Sim, porque esta lei também terá algumas coisas boas! Não será tudo positivo mas também não serão 
tudo coisas más, temos de ser honestos. 

Minhas senhoras, meus senhores, Sra. Presidente: é tempo de olharmos em conjunto para esta questão e 
de em conjunto encontrarmos a melhor solução para a reorganização do concelho. É bom lembrar os 
senhores do [PS], friso que propôs a diminuição significativa das autarquias e que foi negociada pelo 
Governo Socialista no Memorando da troica, aquando da negociação da ajuda económico-financeira a 
Portugal. E não me passa que então já estivessem a pensar que iam perder as eleições que se seguiram a 
esta proposta. Por isso, se não fosse Pedro era Paulo a apresentar esta lei. 

Tenhamos a hombridade de nos interrogarmos de qual é o atual nível de competências das freguesias e no 
tão pouco que elas podem servir os seus fregueses. Pergunto: quantas vezes cada um de nós já foi tratar de 
algum assunto importante nos últimos dias à sua freguesia? Não ficarão estas com outras capacidades de 
resposta às populações, as freguesias com as novas atribuições e competências que esta lei lhes irá atribuir? 
Penso que sim. 

Daqui o meu apelo do [CDS-PP] às outras forças políticas democraticamente eleitas para que desta 
Assembleia surja algo de positivo para a conclusão dos trabalhos de hoje. E deixo como contributo e atalho 
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de proposta à Mesa que seja votada e, peço Sr. Presidente que nos termos do artigo décimo quarto, 
conjugado com o artigo trigésimo oitavo do Regimento desta Assembleia, que seja aceite a proposta do 
[CDS-PP] para a constituição de uma Comissão Eventual onde a reorganização administrativa do território do 
concelho seja objeto de debate e posterior elaboração de relatório com caráter indicativo ao Executivo que 
depois de o reapreciar e alterar naquilo que ache por conveniente o enviará a esta Assembleia novamente 
onde será votado dando origem então à pronúncia, artigo décimo primeiro da Lei quarenta e quatro doze, 
para ser então entregue à [AR].” 

 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Boa noite a todos. 

Ainda refletindo sobre a proposta de Lei quarenta e quatro doze gostaria de dizer alguma coisa. Esta 
proposta de lei é-nos apresentada como uma reforma administrativa pública local, mas no fundo ela não 
passa de uma mera lei, uma simples lei de redução ou de extinção e de agregação de freguesias. Se fosse 
uma verdadeira reforma então se calhar estaríamos aqui a debater ou a discutir as novas competências e os 
recursos atribuídos para essas novas competências. Mas não consegui realmente vislumbrar, contrariamente 
ao anterior orador, as novas competências para as futuras freguesias, alguma coisa que conste na proposta 
de lei. Penso que nessa matéria as coisas se mantêm como até aqui, não há novidade nenhuma. 

Em vez de termos uma proposta de uma reforma administrativa temos uma lei redutora, focada apenas nas 
freguesias, não na administração local de uma forma geral. E com que é que ela pode ser caraterizada? Por 
não respeitar a vontade dos cidadãos; por impor um modelo reorganizativo que é apenas forçado pela 
própria lei; não trazer benefícios para as populações; desprezar o valor da proximidade dos órgãos das 
freguesias às suas comunidades; ignora a importância das freguesias no desenvolvimento local, fruto do 
conhecimento e proximidade das realidades locais; nem se percebe mesmo, nem há mesmo ganhos 
significativos económicos para o Estado, coisa que parece ter sido inclusivamente a inspiração desta lei - 
também portanto, não cumpre esse parâmetro; também não apresenta um modelo que garanta uma gestão 
mais eficaz e mais eficiente para as possíveis futuras freguesias. 

Entendo que uma reforma administrativa do Poder Local terá de ser feita com as populações, com os 
autarcas e não contra eles, que parece-me que é aquilo que está a acontecer. Portanto, perante esta lei 
conforme está apresentada, que não defende as funções específicas das freguesias no seu apoio às 
populações, não estou e não posso estar de maneira nenhuma de acordo com ela.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Só uma nota que não consigo deixar de a fazer a uma intervenção que foi um bocado destoante do Sr. 
Piteira, mas só relativamente a uma questão em concreto que tem a ver com a Estação da Penalva. Já agora 
informar o Sr. Membro Piteira que quando critica a CDU por não ter levado a efeito, segundo disse, medidas 
de contestação à designação da Penalva, que revela um desconhecimento total daquilo que se passou. A 
Junta de Freguesia fez várias interpelações à REFER [Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE], à Provedoria 
de Justiça, temos inclusivamente uma resposta da Provedoria de Justiça, e houve uma concentração local, 
veja lá como está mal informado. Houve uma mobilização das populações dos bairros e tivemos uma 
concentração com algumas centenas de pessoas junto à Estação Ferroviária da Penalva, exatamente para 
contestar aquela designação e também, porque esse é o elemento ainda mais importante que o problema da 
designação, pela defesa de transportes públicos àquela estação. Portanto, peço-lhe desculpa do seu 
equívoco mas terá que estar mais atento aos órgãos locais que noticiaram esses desenvolvimentos. 

Tirando esta nota, este parêntesis que não consegui resistir a fazê-lo, dizer não comungo, enfim o João 
Completo [do PS] disse-o com ironia, obviamente, que iria por uma vela, não sei se referiu alguma santa em 
particular, eu como sou agnóstico não ponho mesmo velas a ninguém e acredito é no movimento popular e 
na ação coletiva e daí que esteja a acreditar fortemente nesta grande manifestação e dou só dois ou três 
notas. No Concelho de Palmela vamos ter dez autocarros, além de carrinhas da Junta, do Distrito temos 
sessenta autocarros, de Braga sessenta autocarros, do Porto oitenta autocarros, neste momento há regiões 
do país que estão a alugar autocarros a Espanha, o que quer dizer que esta vai ser seguramente uma 
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grande e esmagadora manifestação nacional. E essa é de fato as nossas velas que nós colocamos porque é 
nesta movimentação popular que nós acreditamos. Esta era a segunda nota. 

Uma terceira: dizer que nós CDU subscrevemos a petição apresentada pela Câmara e aprovada em sessão 
de Câmara, naturalmente. 

Depois, só ainda uma nota final, que eu não me queria alongar mas também não consigo deixar de o fazer 
tendo em conta que já houve alguns pronunciamentos sobre esta reforma ou dita reforma e porque nós 
CDU muitas vezes somos acusados de imobialismo relativamente a estas matérias e outras. De facto, quer 
dizer, já desde, a última reforma administrativa vem de Mouzinho da Silveira tem quase duzentos anos e as 
alterações sócio-demográficas que se verificaram no país são inúmeras, todos nós o reconhecemos. 

Agora uma reforma que aparece neste contexto de uma imposição, externa com aliados internos vamos aqui 
ser justos nessa repartição de responsabilidades, que aparece neste contexto, obviamente só pode merecer 
o nosso repúdio. Até porque, antes do mais é assim, ele como objetivo, nós não teríamos nada com certeza 
contra uma reforma da Administração Local. Antes de mais tivesse como objetivo servir as populações, este 
não. Que tivesse como metodologia auscultar as populações e os seus órgãos representativos, esta também 
não tem. E que respondesse a algumas perguntas, antes do mais, o que desconcentrar do Estado Central 
para o Estado Local. Antes do mais esta pergunta. 

Há imensas áreas que até hoje estão ambiguamente desconcentradas ou estão desconcentradas sem os 
meios financeiros alocados respetivos, ou mantêm-se simplesmente no vazio - áreas sociais, da saúde, etc. e 
muitas outras que obviamente seriam melhor executadas e serviriam melhor as populações se estivessem 
nas autarquias. E depois por nós defendemos um outro elemento, e aí o [PS] tem responsabilidades 
também, que é a Regionalização. E o [PS] como foi Governo não foi coerente com aquilo que, por exemplo, 
hoje já diz e que já disse e que depois deixou de o dizer, que é este triângulo, é um triângulo com três 
versos, e os triângulos têm sempre três versos não têm quatro, que é as Regiões, os Municípios e as 
Freguesias. Com a definição das competências e atribuições de cada um destes órgãos, naturalmente, e 
depois os resultados disto, vamos lá ver, quando nós nos pronunciamos sobre Covilhã, conhece obviamente 
que eu não conheço, mas conheço Viseu por exemplo e conheço também de Beja por razões familiares, 
também não podemos pronunciarmos casuisticamente sobre essas realidades locais, cada um tem uma 
visão pessoal sobre ela. 

Neste contexto, desta reconfiguração de atribuições e competências entre Municípios, Freguesias e Regiões 
não temos dúvida que seria outro mapa, inevitavelmente. Seguramente em alguns locais haveria menos 
freguesias e menos municípios, mas também noutros haveria mais freguesias e mais municípios. É que nós 
não podemos olhar para esta reforma sendo na perspetiva da redução e pegando sempre nos casos, que 
não estou a contestar sequer esse caso repare bem não é a resposta ao Braz Pinto [do PS], haveria com 
certeza situações em que inevitavelmente reduzir-se-iam freguesias e até municípios, mas outros onde 
ocorreria exatamente o contrário. Portanto, era essa racionalidade que aqui não está minimamente 
presente, como todos aliás seguramente estamos de acordo. 

Agora só duas notas mesmo finais. Esta lei não reduz custos, já todos aqui houve consenso generalizado, 
custos que tenham significado em termos orçamentais. Não serve melhor as populações também há um 
consenso generalizado relativamente a isso. E agora só deixaria esta pergunta então: o Governo fê-lo e a 
troica por uma irracionalidade, por uma espécie de capricho? É que não, vamos lá ver, há aqui um 
pressuposto ideológico, é que é o menos Estado não é para melhor Estado, é o menos Estado e pior Estado. 
É que o objetivo nisto é um objetivo de natureza ideológica, que é o Estado minimalista: na saúde, no 
ensino, na Segurança Social, nas empresas estratégicas nacionais - como estamos a ver esta entrega de 
empresas estratégicas nacionais seja à China, seja à Argentina, ou à Alemanha, para nós isso é 
rigorosamente indiferente - e, portanto, é um objetivo ideológico que é retirar o papel do Estado e é 
também um outro, que também é muito importante. É que o Poder Central, e este poder particularmente 
autocrático é uma espécie de Absolutismo na República, é um poder que não convive bem com poderes 
paralelos, com poderes que se afirmam com voz própria, que dão voz às populações, que envolvem, e isso 
estou de acordo com algumas intervenções feita, de uma forma muito próxima às populações, são muitos 
eleitos que vão deixar de ter essa possibilidade de o ser e outros que poderiam sê-lo. É a Democracia que 
empobrece e este é o objetivo de natureza ideológico que muitas vezes não é referido. É que se não é por 
razões económicas, não é; não serve melhor as populações, não é; então caramba, por que carga de água é 
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que isto aparece? Isto aparece por acaso? Quer dizer, o Poder tem sempre uma racionalidade naquilo que 
faz. É que esta é de natureza ideológica, isto normalmente é escamoteado.” 

 

O Sr. Braz Pinto do PS: 

“Eu não resisto à tentação, de mais uma vez, dizer ao meu amigo Piteira [do CDS-PP] que o Memorando 
com a troica foi assinado pelo [PS], pelo [PSD] e pelo [CDS-PP]. 

Por outro lado, explicar uma coisa: quando se fez o Memorando da troica já estava a acontecer o desastre 
da Grécia e os elementos da troica quiseram que houvesse uma grande maioria consolidada a apoiar o 
documento assinado, quer tivesse lá o PS, quer tivesse lá aquilo que era mais natural na alternância do 
Poder que seria o PSD. E, portanto, houve quase uma imposição da troica que houvesse uma assinatura por 
uma maioria de partidos políticos que dessem alguma estabilidade ao texto. E, portanto, o texto foi assinado 
pelos três partidos, não foi pelo [PS]. Eu sei que este Governo tem necessidade para justificar as 
dificuldades de governação com que está e as dificuldades de levar para a frente o seu projeto Neo-Liberal, 
tem dificuldade de se desculpar sistematicamente com o Governo anterior. Talvez até nesse pecado também 
já tenha caído o [PS], a desculpar-se com o Governo anterior. Vamos ver se daqui a um ano ainda este 
Governo está a desculpar-se com o Governo anterior. Duma vez por todas fique aqui esta Assembleia a 
saber, se é que estão esquecidos, que efetivamente o Memorando foi assinado pelos três partidos que já 
referi. 

Por outro lado, quando se fala aqui no “reforço” dado às autarquias, é perfeitamente demagógico porque ‘as 
competências próprias da freguesia podem ser diferenciadas em funções das suas especificidades 
caraterísticas demográficas e abrangem, designadamente, os seguintes domínios: manutenção de 
instalações e equipamentos educativos – já o fazem, portanto não é nada de novo; construção, gestão e 
conservação de espaços e equipamentos coletivos – já o fazem na sua grande maioria; licenciamento de 
atividades económicas – não sei o que é que querem dizer com isto, mas pelo menos atividades económicas 
das feiras já é com as freguesias e de parte dos cemitérios já é com as freguesias; apoio social – já é com 
as freguesias; promoção do desenvolvimento local – já é com as freguesias.’ 

Depois a seguir abana-se aqui com quinze por cento, que é perfeitamente demagógico, e mais, e isto está 
muito bem camuflado, porque os quinze por cento é até ao final do mandato. Quando acabar o mandato 
acabou-se a chupeta. Portanto, não houve reforço nenhum de competências e recursos financeiros. Houve 
uma tentativa. É muito difícil e, se quisermos ser honestos, e aí falo se calhar contra o meu partido, na 
realidade era muito difícil fazer uma reorganização tão acelerada em tão pouco tempo. Uma reorganização 
administrativa tinha que ter tempo de consolidação, tinha que ter tempo de debate, tinha que ter tempo de 
acordos e de facto só não fizeram, e aqui sim, porque estávamos com a faca encostada ao peito e diz 
“Vocês também têm que mexer aqui”. E aí saúdo o colega Piteira [do CDS-PP], colega na verdadeira aceção 
da palavra porque até andámos na mesma escola agrícola, mas saúdo porque efetivamente a troica não 
tinha a mínima ideia do que é que eram as realidades sociais e de divisão administrativa do país. Por outro 
lado, e se calhar não tiveram quem os informasse convenientemente ou eles não acreditaram. Mas por outro 
lado, não há [?] nenhuma que estávamos com a faca apontada ao peito e fez-se para aqui um texto, que 
não é tão taxativo como esta lei quer ser mas é um bocadinho acelerado demais. 

A reorganização administrativa tem que ser feita. Mas de facto tem que ser abrangente e também tem que 
ter a Regionalização. Mas senhor deputado, a Regionalização do [PS] nunca foi para a frente porque o 
senhor sabe tão bem como qualquer pessoa – se o senhor é político e anda aí há muito tempo, sabe 
perfeitamente quando se leva uma ação destas ou se tem a noção já de ter uma base de apoio que vai fazer 
com que a lei passe ou se fizer chumbar de uma vez, nomeadamente num referendo, isso significa ainda 
recuar mais na possível aplicação. Foi o que aconteceu no aborto, a primeira vez que foi feito. Isto acontece 
que nunca houve para haver uma maioria para levar a Regionalização para a frente era preciso que todos os 
setores do PSD estivessem de acordo e isso não aconteceu. Era preciso fazer a Regionalização e nós somos 
profundamente a favor da Regionalização. 

E outra crítica que fazemos a esta lei é que esta lei encapotadamente está a acabar com a possibilidade de 
haver Regionalização. Este é que mais na tal agenda, este é que é o real motivo. Julgo que está tudo dito 
pela nossa parte, não vamos intervir mais - aí não, o meu camarada de partido ainda vai intervir - mas 
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entendemos e voltamos a reafirmar o que dissemos há bocadinho, entendemos lutar pela via da petição e se 
não for assim, teremos o direito à revolta.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Como disse o meu camarada Braz Pinto [do PS] realmente nós não íamos intervir mais, mas ouvir aqui 
algumas citações eu achei que devia falar. Vou tentar ser breve. 

Eu gostaria de saudar os colegas do PSD e do [CDS-PP] por estarem contra esta lei. Eu acredito que são 
pessoas honestas, tenho a certeza disso, intelectualmente honestas também, mas ouvir algumas 
contradições, algumas questões se me colocaram. Por exemplo, o colega Piteira [do CDS-PP] começou por 
dizer que estava contra esta lei, que a própria Concelhia do [CDS-PP], creio que foi assim que eu entendi, 
estava contra esta lei, mas depois veio dizer que se devia constituir uma Comissão para estudar a aplicação 
da lei. Portanto, notei aqui alguma incoerência. 

Relativamente ao Senhor Cardoso [do PSD], também gostaria de saudar o seu apoio a estar contra a lei e 
acredito que não está, volto a dizer, acredito que não estão a favor desta lei por questões eleitorais, porque 
seria muito complicado, efetivamente é muito complicado estar contra esta lei, uma lei tão injusta e 
realmente que em tempos eleitorais acho que há, e espero que sim que vão se pagar preços muito altos por 
esta atitude. E as Autárquicas tão breves. Penso que não é por aí. 

Mas, no entanto, fiquei com uma questão que me fez alguma confusão que é o seguinte, e essa então é que 
me fez muita confusão e deixou-me um bocado revoltado que é o seguinte: O Sr. Cardoso disse, ‘sim senhor 
que está contra esta lei, que devemos lutar contra esta lei’ mas depois diz ‘cuidado, porque se não 
aplicarmos a lei as autarquias vão ser penalizadas com verbas, com subsídios, com dinheiros.’ Isto lembrou-
me uma coisa que eu acho que é extremamente preocupante, que é o seguinte, que é coação. E lembro que 
a coação não demove os verdadeiros democratas e aqueles que lutam por ideias. Eu vou dar um exemplo, 
que é um acontecimento que se falou muito nos últimos dias, que foi a crise da Academia em Coimbra em 
mil novecentos e sessenta e nove. Quando se decretou a greve na Academia em Coimbra, o problema que 
se colocava - e se nesta altura já muitos estudantes do ensino universitário que vivem com grandes 
dificuldades e alguns estão inclusivamente a desistir por não terem capacidade financeira para continuar o 
seu curso -, naquela altura garanto-lhes para os mais velhotes, a malta mais velha que se lembra disso, as 
dificuldades eram bastante maiores e fazer uma greve naquela altura levava a perda de bolsa, a perda de 
ano, enfrentar o pai que tinha uma mentalidade um pouco diferente dos pais de hoje, também sou pai, e 
portanto digamos o meu filho se me vier com uma questão dessas eu entendo, para o meu pai aquilo era 
um bocado complicado. E não foi por esse motivo que os estudantes da altura maioritariamente não 
aderiram à greve. Muitos deles foram presos, muitos deles foram para a Guerra Colonial mas não foi por 
essa coação, que o Estado Novo na altura exerceu sobre os estudantes, que as pessoas deixaram de lutar 
pelos seus ideais. E portanto, acho que não é com esse papão de ‘atenção que se não cumprirmos não 
veem dinheiros’ que nos devemos desmobilizar e não lutarmos por aquilo que acreditamos. 

Portanto, daí esta minha dúvida em saudar. Mas como acredito que são pessoas intelectualmente honestas, 
vou dar o benefício da dúvida, vou saudar e já agora vou pedir o seguinte que é: este é um movimento, e o 
Valentim Pinto [da CDU] à bocado falou que eu disse que devia pôr uma vela, não, eu disse que ‘os crentes 
devem pôr uma vela e os que não são crentes podem pôr outras velas’, há outro tipo de pôr velas, de lutar 
pelas coisas. E eu então pedia, e há muita gente do PSD e do [CDS-PP] autarcas que estão contra, tal como 
os nossos colegas que aqui estão hoje estão contra esta lei, então eu acho que a luta tem de passar um 
pouco também por aí, então dentro dos vossos partidos lutem por estas ideias, levem a que, e houve agora 
um congresso recente do PSD, portanto teria sido uma oportunidade grande para manifestar esta 
discordância, ter a coragem de demonstrar esta discordância e acho que é também um caminho de levar ou 
engrossar esta fileira, este grupo de gente que quer efetivamente que esta lei não passe. Portanto é esta a 
sugestão e este o pedido que eu faço aos nossos colegas do PSD e [CDS-PP]. 

Agora é importante mobilizarmos para esta luta, mas temos que ter algumas cautelas e eu vou pegar numa 
palavra que o Valentim Pinto [da CDU] disse, numa frase. O Valentim Pinto disse uma coisa: ‘Já estão 
dezenas e dezenas de autocarros preparados”. Isto é errado. E como antes do Vinte e Cinco de Abril era 
contra os autocarros que iam para as manifestações, que eram pagos pelas Juntas de [Freguesia], na altura 
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não eram pelas Juntas de Freguesia, mas eram pagos pelo Governo, eu sou contra isso. E estamos a dar 
argumentos a quem defende, estamos digamos a dar tiros nos pés. Eu sinceramente acho que não é por aí. 
Deve-se mobilizar muitas formas de mobilização, mas não é dizer a Junta de Freguesia tem não sei quantos 
autocarros preparados para levar as pessoas. Isso está errado. É a minha opinião. É a minha opinião sobre 
isso. Se interpretei mal depois o Valentim [da CDU] terá oportunidade de esclarecer. Mas eu sei que as 
Juntas de Freguesia têm autocarros para levar as pessoas para as manifestações. Está errado mas é a 
minha opinião e democraticamente expresso-a. 

Isto é só um aparte. Eu e o Valentim Pinto gostamos de vez em quando trocar alguns piropos, então era só 
este que eu achei estranho o Valentim Pinto estar preocupado por se entregue uma empresa portuguesa à 
República Popular da China, uma República Comunista. Acho que ele devia estar era a jubilar. Mas digamos 
que isto é mais uma troca de piropos. Eu também, digamos para quebrar um bocado a monotonia. 

  

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu tenho pena que o Sr. Deputado João Completo não tenha assistido a muitas Assembleias Municipais 
onde eu publicamente defendi os investimentos para o concelho, chegando ao ponto de ameaçar demitir-me 
dos cargos que ocupava se não sentisse da parte do Governo, na altura do PSD, esse apoio. Suponho que o 
que estou a dizer quem estava presente nessas Assembleias Municipais pode testemunhar. 

Acham que eu sou político mas eu não vivo da política, vivo de outras atividades, mas desde muito cedo me 
manifestei politicamente e tenho muita pena que o Estado Social, que existiu nos últimos anos, se esteja a 
perder. Tenho consciência disso. Eu tenho sessenta e cinco anos, utilizo como qualquer cidadão comum os 
benefícios que o Estado me proporcionou - tanto na saúde, como na educação, como na própria habitação -, 
de maneira que sinto que estamos a perder e estamos a perder com toda a força. Não sei se é o Governo do 
PSD responsável por estarmos a perder esse Estado Social ou se fomos longe demais nesse Estado Social, 
se o país produzia riqueza suficiente para mantermos este Estado Social. Eu recordo sinceramente que ainda 
há pouco tempo fui operado e que paguei vinte euros graças ao Estado Social que nós temos. Mas por isso 
mesmo eu o defendo. Agora reconheço é que provavelmente os meus netos, já não direi os meus filhos, não 
vão ter esse Estado Social. E se eu, ao longo da minha vida porque contribuí para que isso acontecesse, 
tenho que me penalizar. Agora tenho muita pena de não serem mais responsáveis, pelos desastres 
económicos que estamos a ter, presos como está o Duarte Lima, como está o Rui Oliveira Soares ou o Rui 
Costa, essa gente toda, e aqueles que fizeram essas negociatas todas com a EDP [Electricidade de Portugal, 
S.A.], e que fizeram com as parcerias público-privadas, porque esses estão-nos a tirar a possibilidade de nós 
termos esse Estado Social, não tenham dúvidas nenhumas. 

Provavelmente o PSD daqui por cinco anos é capaz de ter as mesmas culpas. Mas os últimos cinco anos em 
Portugal foram completamente desastrosos e nós aqui em Palmela alinhámos nesse comboio. Recordar-se-
ão todos, que eu próprio, apoiámos a Plataforma Logística com base naquilo que ia acontecer, o próprio TGV 
mais uma travessia da ponte sobre o Tejo. Portanto, tenhamos consciência disso. Por amor de Deus, por 
que é que todos nós não temos de assumir as nossas responsabilidades e fazer um mea culpa? Cada um à 
sua maneira, como é evidente! E eu próprio já me penitenciei publicamente. Mas agora custa-me, 
sinceramente custa-me, estarem a pôr em causa a minha honorabilidade quer política quer pessoal, com 
outros que estão muito longe de chegar aos meus calcanhares. 

Falaram-se naquelas coisas, naquela cor do Memorando da troica que continua a ser, pois é mas é esse 
acordo que nos está a arrastar para estas situações. E estão todos recordados da TSU [Taxa Social Única] 
que não se aplicou. Esta lei pode ser que não se aplique. Mas a lei está agora em discussão, porque é que 
em vez de estarmos aqui, que não resolvemos problema rigorosamente nenhum, os nossos deputados todos 
que estão na [AR] alterem a lei; façam propostas com este apoio todo. Mas agora estar só a reclamar que a 
lei é mau, que não sei quê não sei que mais, e num local próprio que é a [AR] é que se pode alterar essas 
leis. Olhem, eu digo sinceramente acredito muito naquilo que foi dito pelo presidente da ANAFRE e naquilo 
que foi dito pelo Presidente da [ANMP] por que esses melhor do que ninguém conhecem o país. 

Quanto à rapaziada nova que está agora no Governo é rigorosamente a mesma taxa etária que eu vi nos 
últimos Governos do [PS]. Por amor de Deus! Eu ando cá há muitos anos e felizmente falo com toda a 
gente. Tão cheios de boa vontade. Essa coisa de dizer que não trabalham se calhar as horas, trabalham. 
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Podem crer que trabalham, agora pode não ser o suficiente. E não tenham dúvidas nenhumas que também 
no PSD algumas pessoas da minha idade também foram excluídos porque já somos velhos demais. Portanto, 
o que é importante é esta taxa etária dos quarenta anos que é que vai agora resolver todos os problemas e 
depois falham como falham todos os jovens! Que é a experiência da vida e cometem-se erros brutais. Mas 
não culpem o PSD e o [CDS-PP] porque todos cometem o mesmo erro. Todos, a todos os níveis. Quer a 
nível autárquico, quer a nível governamental. 

Portanto, é só para dizer que eu continuo em qualquer sítio a dizer aquilo que penso. Por vezes retraio-me e 
não vou tão longe quanto queria, mas jamais farei qualquer coisa contra aquilo que eu considero que está 
correto.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“ Meus senhores, nós estamos numa fase, eu tenho duas inscrições. Eu gostaria de ver se conseguíamos 
terminar por aqui. Há bocado eu só tinha uma, só tinha a do Sr. Deputado José Cardoso [do PSD] agora 
surgiram mais duas, e depois na discussão, depois na intervenção suscitam outras intervenções e o 
Presidente vai dando a palavra.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Eu peço imensa desculpa. Eu estava aqui a ver se não dizia nada mas de facto não resisto, é difícil eu não 
resisto. É que de tudo o que aqui foi dito é bom não perdermos a noção que estamos a discutir uma petição 
que é uma proposta da Câmara Municipal e de modo a que esta discussão das freguesias do Concelho de 
Palmela vá de facto à [AR]. 

Em relação a tudo o que foi sendo dito por aqui, eu não posso estar mais de acordo com o que foi dito pelo 
meu camarada Valentim Pinto [da CDU]. É que este Governo, todas as medidas que tem vindo a tomar são 
ideológicas. Este é o Governo mais ideológico a seguir ao Vinte e Cinco de Abril. E não é por acaso que estas 
coisas acontecem. Isto não é um conjunto de burocratas, como dizia ali o Sr. Deputado João Completo [do 
PS], que não conhecem o país e fez uma lei. Não, isto é uma questão ideológica. Nem é um conjunto de 
bons rapazes de quarenta anos que estão a tomar estas medidas. Isto é uma questão puramente ideológica 
e aqueles rapazes estão lá para cumprir um programa que lhes foi encomendado e lhes foi dito como é que 
é. Essa é que é a questão fundamental. 

Nós todos nos lembramos certamente do Ministro Relvas ter dito que o Poder Local não era a vaca sagrada 
da Democracia. E esta é que é a verdade, o que eles querem é acabar com o Poder Local e este é o primeiro 
ensaio. E começam pelas freguesias porque acharam que era capaz de ser o mais fácil. Mas não nos 
esqueçamos que está um grupo a trabalhar, e que deve estar a acabar um relatório sobre a nova Lei das 
Finanças Locais e depois a seguir hão-de vir a Lei das Autarquias e das Eleições para as Autarquias e por aí 
fora. Portanto, isto é um conjunto sucessivo de coisas que está a acontecer. 

Não é por acaso que em relação à EDP não se pode tocar porque há uns contratos, mas eu que sou 
funcionário da Administração Local, e todos os funcionários públicos, também tenho um contrato com o 
Governo. No meu caso há trinta e três anos. E o Governo, de um dia para o outro, disse-me assim: ‘Olhe, 
você agora não recebe isto e não recebe aquilo e desconta isto e desconta aqueloutro’. Assim, e não 
negociou comigo! Não é portanto como alguns camaradas meus dizem, e com razão, é forte com os fracos e 
fraco com os fortes. Isto é uma agenda ideológica e esta é que é a questão fundamental. E nós temos de 
nos centrar de facto nisto. Agora como é que damos volta a isto? Com a luta. Com a luta. Chamando as 
populações para a luta, demonstrando às pessoas que não são os nossos lugares – eu estou aqui, Membro 
da Assembleia; a Sra. Presidente é Presidente; os Senhores Vereadores são Vereadores; os senhores são 
todos Membros da Assembleia; nós estamos aqui no nosso papel de que nos predispusemos para esta 
missão – e nós não ganhamos nada com isto. Agora, as populações e o povo é que vai perder muito com 
isto; e a Democracia é que vai de facto perder muito com isto. E o nosso papel, a nossa obrigação, é junto 
das populações chamar à atenção para estas medidas, chamar à atenção para isto, e convocar as pessoas 
para a luta, porque não tenhamos dúvidas, as posições em relação a esta lei têm vindo a mudar. Primeiro 
saiu o Documento Verde; depois a seguir saiu esta lei que radicalizou um bocadinho. As informações que 
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temos, as informações mais recentes e até pela ação de alguns Presidentes de Juntas Sociais-Democratas, é 
verdade, as coisas se calhar já não são bem assim e pode ser que a lei já não saia como está a proposta. 
Isto só se deve à luta das pessoas, à contestação, e no dia trinta e um eu lá estarei e espero que os 
senhores também lá estejam para contestar esta lei e para contestar a ideologia que está por detrás desta 
lei, porque está é a questão fundamental. E não vou de autocarro, vou no meu carro.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Parafraseando o Senhor Deputado que me precedeu, eu também não tinha pensado intervir mais sobre 
esta matéria, mas vou fazê-lo essencialmente por dois motivos. 

O primeiro é ressalvar que em discussão também está a proposta do [BE] e sobre esta proposta o [BE] 
também gostaria de saber a posição de cada um dos partidos com acento nesta Assembleia sobre a efetiva 
possibilidade de dar aos cidadãos a capacidade de se pronunciarem efetivamente, e a partir desse voto 
expresso pelos cidadãos, à Assembleia Municipal tomar uma posição. 

Em segundo lugar de facto não é possível ficarmos em silêncio perante a intervenção do Deputado José 
Cardoso [do PSD]. E não é possível ficarmos calados por diversos motivos. Aliás, isto começa a ser de algum 
modo repetitivo a cada Assembleia. É que por vezes eu sinto que há uma certa dicotomia interna dentro do 
Deputado José Cardoso, porque das duas uma: foi eleito pelo PSD, não conhecemos deixar de querer ser 
militante ativo e representante do PSD na Assembleia Municipal, mas depois são inúmeras as vezes em que 
discorda das medidas concretas tomadas pelo partido que está no Governo PSD. E de facto isto suscita, no 
mínimo, alguma curiosidade por parte de quem ouve. 

E também não é possível ficar calados quando se ouve que é preciso que os jovens ganhem experiência. 
Pois bem, era possível, era preciso que os jovens tivessem a possibilidade de adquirir experiência porque 
efetivamente hoje, e com as medidas de austeridade impostas pelo Governo do PSD e do [CDS-PP], aos 
jovens são os primeiros a quem é barrado o futuro. É a possibilidade de futuro que é barrada e, por mais 
qualificada que seja a pessoa, parece que até ainda mais difícil conseguir um emprego. Aliás, mais do que 
até conseguir um emprego, porque até pode ter a sorte entre aspas como alguns governantes gostam de 
dizer ‘que mais vale um emprego precário do que o desemprego’, é que ao jovem de hoje e à jovem de hoje 
não é possível planear qualquer futuro, porque aquilo que o Governo do PSD e do [CDS-PP] têm para 
oferecer é a precariedade atrás de precariedade. Porque atrás de um contrato precário ou de um Recibo 
Verde está outro contrato precário, está outra prestação de serviços. E atrás dessa prestação de serviços há-
de estar, quem sabe, um contrato com tempo determinado, dois anos no máximo, porque depois começa a 
haver a possibilidade, o perigo, o perigo do trabalhador ter direito a ser efetivo. Assim que se aproxima essa 
altura, o trabalhador é convidado a sair. E portanto, quando se diz aqui que é preciso que os jovens têm que 
adquirir experiência quase que depois só de adquirida a experiência têm direitos a lutar por direitos, é no 
mínimo doloroso ouvir este tipo de afirmações porque elas atentam inclusivamente contra o projeto 
democrático em que nos situamos. 

E também referir, porque fico de algum modo aliviada por o senhor deputado conseguir se deslocar a uma 
instituição de Saúde Pública e pagar vinte euros. Ainda bem que o consegue fazer, porque assim consegue 
ser atendido. Mas vamos pensar na infinidade de pessoas que não têm vinte euros para pagar para ter 
direito a uma Urgência Hospitalar. Aliás, tem de se deslocar a uma Urgência Hospitalar porque nem sequer 
tem um Centro de Saúde, ou que fechou ou que deixou de ter o Atendimento Permanente. E vamos 
imaginar um casal de desempregados que são hoje a sua grande, grande, grande, grande, mas mesmo 
muito grande realidade do país em que têm o azar de estar os dois desempregados mas não têm o direito a 
não pagar a taxa moderadora. Pois bem, se não têm dinheiro para pagar a Taxa Moderadora não podem ser 
atendidos. 

Portanto, quando hoje falamos que é preciso proclamar pelos Direitos de Abril, é preciso proclamar pelo 
direito a ter Direito à Saúde, o direito a ter Direito à Mobilidade, o direito a ter Direito ao Emprego. E quando 
hoje também discutimos, porque hoje esta Assembleia Municipal é para debater as questões da proposta do 
Governo quarenta e quatro barra doze, é para discutir a Democracia. Porque o que esta proposta atenta é 
aos Valores da Democracia. E tal como o Senhor Deputado que me precedeu afirmou, é que nós temos a 
perfeita noção que dentro do projeto ideológico que está assente em medidas atrás de medidas do presente 
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Governo está o projeto de a seguir vamos mudar a forma de eleger os órgãos que representam os cidadãos, 
retirando ainda mais poderes efetivos aos órgãos e retirando ainda mais a possibilidade de eleição de 
algumas representatividades das comunidades. Quando hoje discutimos esta proposta, estamos a falar de 
acesso a serviços públicos por parte da população. Porque quer dizer, vamos pensar em freguesias como a 
Marateca ou o Poceirão. Um cidadão tem de se deslocar quilómetros atrás de quilómetros para se deslocar a 
um serviço público que representa a Junta de Freguesia. E, isto é tanto mais grave quando não há um 
transporte público! E é tanto mais grave quando os idosos e as idosas, cujas reformas foram também 
cortadas, não têm possibilidade de se deslocar ao Centro de Saúde, à Estação de Correios, à Junta de 
Freguesia ou o que quer que seja. Portanto, quando hoje estamos aqui a discutir esta proposta do Governo, 
estamos a discutir direitos elementares dos cidadãos consagrados na Constituição da República Portuguesa 
[CRP]. 

Portanto, uma vez mais apelar a que já agora, que cada partido que aqui pertence ao arco governativo faça 
mais força dentro do seu próprio partido para que efetivamente recuem, porque se esse é o entendimento 
até das estruturas concelhias dos partidos! Aliás, estes partidos têm vindo a tomar, uma série de 
Assembleias Municipais do país, posições a favor de referendo contra a extinção de freguesias. Pois bem, a 
luta também deve começar dentro do próprio partido. E na [AR] também se discute esta matéria. Aliás, a 
maioria chumbou diversas propostas na [AR] sobre esta matéria. E portanto, muito bem, discutamos isto na 
[AR], mas não vamos retirar às populações o direito que têm de se pronunciar sobre estas matérias.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“É que não basta nós dizermos aquilo que se quer dizer. Eu não disse que estava contra a proposta do 
Governo. Disse que esta proposta não se aplicava no nosso concelho. É a minha opinião e estamos a falar 
de uma proposta do Governo que está em discussão na [AR]. 

Segundo, Ana, cara Membra da Assembleia Municipal de Palmela, eu sou de um partido que fiz opção, é um 
partido livre, nós temos a oportunidade de discordar e discordar publicamente e não somos excluídos nem 
passamos para outro partido. Eu pelo menos sou fundador do PSD no Distrito de Setúbal e deve calcular que 
foi muito difícil ser militante do PSD no Distrito de Setúbal desde setenta e quatro. 

Depois, minha querida amiga, os meus pais eram terrivelmente pobres e não tinham nada, nada daquilo que 
eu tenho hoje, sendo também pobre. Percebe? Portanto, não vamos fazer demagogia. É tão fácil a gente 
colar-se aos mais desfavorecidos. Então eu não gostava de ter o seu discurso?! Não me custava nada, exigir 
‘eu quero escolas, eu quero saúde’, está bem e onde está o dinheiro para pagar essas coisas? 

Oh minha querida senhora eu já fui o próprio a dizer que haviam de estar mais gente presa; exatamente 
devia estar mais gente presa. Agora não vale a pena é estar a dizer o ‘Zé Cardoso’, porque o Zé Cardoso fala 
por aquilo que sente, dá o exemplo. E, portanto, pode não gostar daquilo que eu digo, mas não vale a pena 
porque eu peço meças a qualquer um dos presentes da integridade e da maneira de ver. Eu achei que a 
opção Social-Democrata era aquela que melhor servia o meu país, é uma opção, tenho o direito de a ter. A 
minha querida amiga acha que a sua opção está mais correta, é a nossa divergência. Mas eu acredito que 
tenho a maioria da população comigo e não está consigo. Portanto, não tente vender a minha imagem. Eu 
digo aquilo que sou, sinceramente. Esta é a minha postura.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, chegámos agora a um ponto que me parece interessante fazer o ponto da situação e 
vamos lá ver eu percebi, não sei se bem se mal, mas que o [PS] admitia retirar a sua moção. Confirma-se? 
Portanto, não consegui perceber mas perguntava ao Sr. Deputado do [CDS-PP] com toda a franqueza, ouvi 
falar numa Comissão para eventualmente se reunir e discutir a lei, mas para votarmos a sua proposta, se 
for, tinha que, eu não sei se o plenário entendeu o que é que queria propor e em caso concreto tem de ser 
para votarmos senão tenho que passar à frente com toda a franqueza. E à Sra. Deputada Municipal do [BE] 
também gostaria de dizer se apesar de tudo o que aqui já foi dito se ainda quer discutir, eu suponho que já 
não há muito para discutir da sua moção, com toda a franqueza e com todo o respeito pela moção, como 
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compreende que tenho por si. Mas podemos depois vir a votá-la se assim o entender. Neste caso, Sr. 
Deputado Municipal do [CDS-PP].” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“... economia de recursos e de tempo. Já que aqui estamos hoje, deixar em aberto que fosse tratada por 
uma Comissão Eventual desta Assembleia a reorganização administrativa do concelho, caso se mantenham 
os pressupostos atuais. Também estamos a votar para que haja uma alteração e aproveito a oportunidade 
também para dizer que alguém disse a propósito da minha opinião sobre a lei que eu estaria contra a lei. Eu 
não estou contra a lei, contra o espírito da lei. Eu disse e reafirmo que eu estou contra a situação que a lei 
vem trazer a um concelho como o Concelho de Palmela.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Certo, mas isso já ouvimos. Mas neste caso em concreto, o senhor propõe uma comissão, não é?” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Sim, e proponho a comissão no caso de termos trabalho para o fazer. Porque eu relembro, Sr. Presidente, 
há aqui quem tenha posto a hipótese de levantamento público, de revoluções mas eu lembro a esta 
Assembleia que está sob um Regulamento interno que foi aprovado por esta Assembleia, não sei em que 
tempo, mas foi, e que diz que esta Assembleia deve obediência à [CRP] e às leis da [AR]. O que nós 
estamos aqui a fazer é a contestar, e temos direito para o fazer. Se as leis vierem a ser aprovadas na 
Assembleia, eu não estou a ver qual é a forma de nós aqui levantarmos os nossos canhões. Já agora como 
em tempos na Madeira se fez, pegou-se em duas árvores e disseram que tinham lá muitos canhões para 
disparar.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Então, meus senhores, eu vou fazer assim: o [PS] retirou a moção; passamos a ter aqui uma proposta que 
foi, não escrita, mas agora falada e dita; e temos a proposta do [BE] que eu com toda a franqueza também 
me parece ser dispensável a sua leitura dado que foi distribuída a toda a gente, toda a gente conhece, e 
portanto podemo-la votar; e temos depois, porque foi também essa a ordem de entrada, a petição à [AR], 
que eu desculpem também o puxar a brasa à minha sardinha, acho que é de facto nela que nos devíamos 
centrar, mas enfim somos livres e votaremos da forma que entendermos. 

Portanto, com alguma atenção, vamos então proceder à votação. A votação primeira que é do [CDS-PP] que 
foi dita pelo Sr. Deputado Municipal Piteira [do CDS-PP] que no essencial propunha a composição de uma 
comissão para estudar a lei e a reorganização administrativa do território. Portanto, relativamente a esta 
moção, a esta proposta digamos, iríamos votar.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma reprovada, por maioria, com dezanove votos contra 
(treze da CDU e seis do PS), quatro votos a favor (dois do PSD e dois do CDS-PP) e uma 
abstenção do BE. 

 

O Sr. Braz Pinto do PS apresenta declaração de voto: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 
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“... [PS] só votámos contra porque entendemos que criar uma comissão, aqui era admitir que a lei era 
possível levá-la para a frente. E era, por um lado, estar a dizer não concordamos que isto se aplique em 
Palmela e, por outro lado, não concordamos mas ainda vamos estudar! Não, acho que não concordamos, 
não concordamos e é só por isso que nós votámos contra.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE apresenta declaração de voto: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“.... o [BE] absteve-se nesta proposta essencialmente por dois motivos. O primeiro é de facto se esta 
Assembleia Municipal já se pronunciou e hoje se irá pronunciar contra a própria proposta de lei e se o 
próprio CDS-PP se apresenta contra as consequências da mesma lei em Palmela. O segundo motivo é 
também porque o [BE] com franqueza não conseguiu perceber qual era o objetivo concreto e que eficácia 
teria essa mesma comissão para o que hoje aqui se discute.” 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Agora meus senhores íamos proceder à votação da proposta do [BE]. O Braz Pinto [do PS] coloque 
questões.” 

 

O Sr. Braz Pinto do PS: 

“Não, a questão que eu queria colocar era a seguinte: não há dúvida nenhuma que às vezes os nossos 
conhecimentos nem sempre estão à mão de semear, mas com os recursos da informática hoje é possível 
num minuto. E tivemos a oportunidade de ver aqui assim qual é a força do referendo e a legitimidade do 
referendo que a Sra. Deputada fala. Efetivamente a [CRP] prevê o referendo, que pode ser local, regional ou 
nacional; prevê que o referendo possa ser ao nível da freguesia; pode ser determinado ou pela Assembleia 
da Freguesia ou pela Assembleia Municipal ou pela Câmara Municipal e diz também que o referendo só tem 
efeito vinculativo se tiver o apoio e o sim de mais de metade dos cidadãos inscritos no respetivo universo 
eleitoral. É evidente que isto põe-nos aqui algum problema. Não esquecemos que nas eleições tem havido 
infelizmente uma abstenção perfeitamente esmagadora e temos algum receio que o referendo venha a 
provocar exatamente - porque a malta está em descrédito em relação à política, e aos políticos e a tudo isto 
- que o referendo venha a provar-se até que o referendo não mobiliza sequer e então passava a ser uma 
arma contra o referendo. 

De qualquer forma, nós [PS] não pomos de parte nada que seja Constitucional e nós constitucionalmente 
teremos que aceitar as leis, mas teremos o direito a não estar de acordo com elas e a revoltar-nos digamos 
pela sua aplicação. E mais, nesta lei - isto para aproveitar nesta coisa e desculpem-me estar a responder a 
alguma coisa - nesta lei não é a Assembleia não é obrigatório pronunciar-se. Se não se pronunciar parece 
que há lá uns eruditos, lá em cima, que se vão resolver o assunto; mesmo pronunciando-se desde que não 
estejam de acordo com não sei quê. Portanto, isto é democraticamente, estamos todos bem desde que 
façam a minha vontade.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, mais alguém sobre isto? Ana Sartóris. Peço-lhe para ser breve o mais possível.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“É apenas para esclarecer, no âmbito da intervenção do Sr. Deputado Braz Pinto [do PS], dizer o seguinte: 
nós não podemos ter qualquer tipo de receio da Democracia. E a abstenção é, entendamos nós melhor ou 
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menos bem, um direito democrático dos cidadãos não se pronunciarem. Agora é verdade também que 
temos vindo a assistir nos últimos tempos a um distanciamento cada vez maior entre a população e os seus 
eleitos. Mas também é verdade que não proporcionar, não dar voz às populações é perpetuar esse 
distanciamento. O desafio que nós estamos a fazer às populações é que nós consideramos que a sua opinião 
é tão importante sobre esta matéria, aliás como tantas outras, que não podemos tomar uma posição sem 
saber primeiro o que as populações pensam. E sobre esta matéria então que tem a ver com questões de 
identidade da comunidade e tudo, então que sejam as populações a pronunciarem-se. Se as populações 
decidem não se mobilizar no sentido do voto, ou o que quer que seja, e o referendo perder esta capacidade 
de vinculação, pois bem, mas isso será um efeito da própria Democracia. Agora não dar voz às populações 
por receio de um não vinculativo ou por receio de uma abstenção histórica penso que é por si só fragilizar a 
própria Democracia.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, sobre esta proposta ninguém quer mais intervir. Íamos passar à sua votação, a votação da 
proposta do [BE]. 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar a intervenção que foi feita por parte de um dos Membros da Assembleia Municipal]. 

Diga? Já. Eu sei que me vai perguntar se não foi admitida, etc., eu sei isso. Não era?! Então, enganei-me. 
Nas Assembleias Extraordinárias, já agora vou dizer. Nas Assembleias Extraordinárias normalmente não há 
moções, não há propostas, discute-se aquele ponto, etc. Mas hoje nós estamos aqui todos para de facto 
falar sobre isto, de maneira que, pronto.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Então é só trinta segundos. Nós Bancada da CDU já na última Assembleia que apareceu esta moção 
votamos também. E portanto a nossa posição mantém-se exatamente como foi na altura.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Disse isso logo de início e estou de acordo com o Sr. Deputado. Eu disse isso que de facto que iriam dar 
estes resultados parecidos. Mas pronto. Mais dúvidas, não há? No fundo eu também há bocado disse isto. 
Não parece bem que a gente unidos no fundamental puxamos depois, enfim.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma reprovada, por maioria, com quinze votos contra 
(treze da CDU e dois do PSD), sete votos a favor (seis do PS e um do BE) e duas abstenções do 
CDS-PP. 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“E agora desculpem-me mas eu penso que estávamos aqui na parte final da nossa reunião, quando a Sra. 
Deputada Ana Sartóris, desculpe-me este comentário, disse à bocado que o referendo é não dar voz à 
população, olhe que a petição é dar voz à população. Nós vamos votá-la. Eu suponho e quero que a 
votemos. Enfim, o que eu queria é unanimemente. Não sei se é se não é. Sim, mas é outra forma. Não se 
dá de uma forma mas dá-se doutra. 

Meus senhores, aquilo que eu vos ia pedir agora em relação à petição, que não sofre rigorosamente 
alteração nenhuma, é aquilo que os senhores têm entre mãos. Portanto, relativamente a esta petição nós 
iríamos votar. 
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Só isto. Isto é uma pequena curiosidade. Naturalmente que o primeiro signatário há-de ser a Presidente da 
Câmara e a Vereação, depois seguir-se-ão a Assembleia Municipal, Assembleias de Freguesia, etc. e depois 
vamos todos, eu estou já a partir do pressuposto que a vamos aprovar. Vamos todos naturalmente fazer 
força para conseguirmos aquelas assinaturas todas que são necessárias. Quer dizer alguma coisa antes 
disso? Será colocada on-line amanhã e, portanto, nós depois iremos todos empurrar, fazer força. 

Meus senhores relativamente à petição.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e aclamação, com vinte 
e quatro votos a favor (treze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, já que aqui estamos há aqui documentos onde é possível assinar. E toda a gente, 
Vereadores, Membros da Assembleia Municipal, público, quem quiser, puder já fazer a sua assinatura, faça 
favor.” 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas vinte e 
três horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e oito de março de dois mil e doze, da qual se lavrou a 
presente ata, que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, na qualidade de Primeiro Secretário da AM, redigi e 
subscrevi. 

 

 

Palmela, vinte e oito de março de dois mil e doze. 

 


