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ATA DA REUNIÃO COM OS AUTARCAS DAS FREGUESIAS A AGREGAR SEGUNDO 

PROPOSTA DO DOCUMENTO VERDE DA REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

BAIÃO, SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOZE 

________________________________________________________________________________ 

DATA: Sete de janeiro de dois mil e doze --------------------------------------------------------------------- 

LOCAL: Salão Nobre dos Paços do Concelho ---------------------------------------------------------------- 

INÍCIO DAS REUNIÕES: 1ª às dez horas e 2ª às catorze horas e trinta minutos ---------------------- 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

________________________________________________________________________________ 

 

Ponto Único - Analisar a proposta de agregação das 10 freguesias do concelho incluída no 

Documento Verde da Reforma da Administração Local e conhecer a posição dos eleitos sobre 

o assunto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, Dr. José Pinho Silva, agradeceu a 

presença de todos e recordou o encontro de reflexão sobre o Documento Verde da Reforma da 

Administração Local, realizado no 19 de Novembro de 2011, que teve como oradores o Senhor 

Presidente da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da 

República, Dr. Ramos Preto; o Senhor Presidente da ANAFRE, Armando Vieira e o Professor da 

Escola de Direito da Universidade do Minho, Dr. António Cândido de Oliveira. Realçou que neste 

processo a Assembleia Municipal tem promovido um debate aberto, público e activo, para o qual 

todos têm sido convidados a participar e a pronunciarem-se. Assim, o objectivo da reunião de hoje, 

é ouvir os eleitos dos executivos e das assembleias das 10 freguesias propostas para agregação no 

Documento Verde, de modo a que a Assembleia Municipal e a Assembleia da República conheçam 

as posições dos eleitos das freguesias sobre a proposta de agregação das mesmas. O Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal explicou que, por motivos logísticos e para permitir uma maior 

intervenção dos participantes, esta reunião foi agendada em duas partes: uma no período da manhã, 

das 10.00h às 12.30h, para a qual foram convidadas as freguesias de Baião (Santa Leocádia), 
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Mesquinhata, Grilo, Ribadouro e Loivos do Monte; e outra no período da tarde, das 14.30h às 

17.00h, para as freguesias de Frende, Tresouras, Teixeiró, Loivos da Ribeira e São Tomé de 

Covelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram igualmente convidados, o Senhor Presidente da Câmara Municipal e todos os Senhores 

Vereadores e, ainda, os Porta-vozes na Assembleia Municipal do Partido Social Democrata e do 

Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, referiu-se ao conteúdo do 

Documento Verde da Reforma da Administração Local, informando que este apostava numa 

reforma estrutural alargada, que passa por quatro dimensões essenciais: o Sector Empresarial Local, 

a Gestão de Competências entre os Municípios e as CIM’s, a Democracia Local (alteração à Lei 

Eleitoral para os órgãos do poder local) e a Organização do Território, sendo que nesta última está 

incluída a proposta de agregação das freguesias. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baião, Dr. José Luís Carneiro, sublinhou que 

era desejável que o País promovesse uma reforma do Estado, tendo em conta as constantes 

mudanças do mundo moderno, no entanto a mudança plasmada no Documento Verde da Reforma 

da Administração Local, no que se referia à redução de freguesias, não era, no seu entender a mais 

adequada. O teor da sua intervenção, que também é a sua posição pública sobre a matéria, fica 

apenso a esta ata (Documento n.º 1). ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador da Câmara Municipal de Baião, Dr. Manuel Durão, abordou o Documento 

Verde da Reforma da Administração Local, mais concretamente o ponto da organização do 

território, ou seja, a redução do número de freguesias. Disse ter analisado a tabela de critérios base 

aplicada aos municípios e não compreendia a forma como algumas freguesias do concelho tinham 

sido classificadas como AMU e outras como APU. Para além disso, referiu-se ainda às distâncias 

das freguesias à sede do Município, traduzidas nos dados da DGAL e do INE, que estavam 

calculadas de forma errada e totalmente ilusória. Por fim, destacou a relação afectiva que se 

estabelecia entre o Presidente da Junta e as suas populações, pois estes desempenhavam um 

verdadeiro serviço de proximidade à comunidade, que, caso a reforma em causa fosse adiante, no 

seu entender, deixaria de existir. --------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador da Câmara Municipal de Baião, Dr. Paulo Pereira, realçou o papel 

fundamental do Presidente da Junta e da sua equipa na melhoria da vida das suas populações e na 

ligação das mesmas ao Estado. O teor da sua intervenção fica apenso a esta ata (Documento n.º 2). -  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mesquinhata, Adelino Alberto Monteiro, 

iniciou a sua intervenção referindo-se à incorreção dos dados do INE, que traduzem uma perda de 

cerca de 25% da população da freguesia, o que não correspondia à realidade. Questionou-se sobre a 

classificação da sua freguesia como maioritariamente ou medianamente urbana, pois, para quem 

conhecia a mesma, tal não fazia qualquer sentido. Afirmou, que não via a sua Freguesia sem a 

existência dos respetivos órgãos, Junta e Assembleia de Freguesia, pois sabia que as pessoas 

dependiam deles para resolver os seus problemas, de uma forma muito próxima, dando, como 

exemplo, a emissão de atestados, informando que ele próprio se deslocava a casa das pessoas para a 

recolha de documentos e posterior entrega do mesmo. Terminou, salientando que não existiam 

transportes públicos, e que a distância da sede do concelho não era a plasmada nos dados da DGAL, 

mas sim de 14Km, por isso, a única forma que as pessoas, principalmente as idosas, tinham para se 

deslocar para outro local, à procura da eventual nova freguesia, seria o táxi, com os consequentes 

custos que daí adviriam, para populações idosas e com poucos recursos. Afirmou que nessas 

circunstâncias, um atestado que agora é gratuito passaria a custar 25 euros só de transporte ----------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baião - Santa Leocádia -, Luís Miguel da Silva 

Pereira, interveio para lembrar que o nome da sua freguesia traduzia a importância da mesma, pois 

foi fundadora do nosso concelho. Disse que, no seu entender, o Documento Verde da Reforma da 

Administração Local era um documento cinzento para Baião e para o País e salientou que não 

existiam estudos que comprovassem a redução de custos com a implementação desta reforma. Disse 

concordar com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mesquinhata acerca dos dados dos 

Censos, que poderiam ter imprecisões devido à incorreta delimitação administrativa das freguesias, 

bem como a distância que a DGAL apresenta como sendo aquela que separa a sua freguesia da sede 

do Município e que era totalmente irreal. Continuou, afirmando que, ao contrário dos meios 

urbanos, não existiam transportes públicos na sua freguesia para servir as populações e a Junta de 

Freguesia conseguia, de uma forma muito próxima, resolver os seus problemas e anseios. Alertou 

para o facto desta reforma, a ser levada por diante, originar um “fosso enorme” entre as pessoas e a 

política, com todas as desvantagens que daí resultariam para a nossa democracia, e defendeu que o 
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Documento Verde não deveria ser imposto, deveria ser referendado para que todas as pessoas 

pudessem ter uma palavra a dizer sobre esta matéria. Terminou, lendo um excerto do documento, 

página 22, que lhe parecia muito importante “O surgimento de novas Freguesias, deve consagrar 

uma agregação de territórios com respeito pela identidade histórica e cultural das Freguesias”. ---- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ribadouro, Francisco Jesus Barbosa, reforçou 

as intervenções anteriores dos seus colegas relativamente à ausência de transportes públicos, à 

distância da freguesia à sede do concelho que não correspondia à realidade e sublinhou o trabalho 

de proximidade das juntas de freguesia com as populações na resolução dos seus problemas. Disse 

que nos meios urbanos entendia a agregação, mas o mesmo não se passava nos meios rurais. No 

caso da Freguesia de Ribadouro, que se encontra situada num ponto estratégico do concelho, a sua 

extinção era desprovida de qualquer lógica. Terminou, defendendo, que se deve continuar a debater 

profundamente o assunto, mas, caso se venha a verificar essa necessidade, também se deve estar 

preparado para lutar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Loivos de Monte, Joaquim Fernando Pereira, 

disse concordar com todas as anteriores intervenções dos seus colegas. Referiu-se às transferências 

do FEF para as Juntas de Freguesia, que, para além de serem reduzidas, parte das mesmas revertiam 

novamente para o Estado através do pagamento de impostos por parte da autarquia. Defendeu que 

não existia nenhum Presidente de Junta que estivesse a lucrar com o cargo que ocupava, pois a 

compensação auferida não cobria as despesas com o trabalho que desempenhavam de dia, de noite e 

aos fins-de-semana, tudo em prol das suas populações. Mais disse, que principalmente os mais 

idosos não teriam possibilidade de se deslocarem aos Paços do Concelho ou a freguesias vizinhas, 

sempre que necessitassem de resolver os seus problemas, por vezes mínimos mas que faziam toda a 

diferença nas suas vidas, e deixariam de poder contar com o trabalho de proximidade realizado pela 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Secretária da Junta de Freguesia de Mesquinhata, Angelina Augusta Fernandes, 

defendeu que os meios rurais já estavam a ser sacrificados com o encerramento de serviços nas 

áreas da saúde, educação e outros, por isso, os mais jovens acabavam por abandonar estes lugares 

para residirem noutros centros, levando esta política à desertificação dos meios rurais. Assim, esta 

reforma ainda iria contribuir mais para essa desertificação e defendeu que nenhum eleito local, quer 
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do executivo quer da assembleia de freguesia, desempenhava as suas funções para obter as 

respectivas compensações, estando todos disponíveis para o fazerem de forma gratuita. --------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Baião, Santa Leocádia, José Manuel 

Vieira Ribeiro, disse recear que a reforma seja rapidamente imposta de “cima para baixo” e a 

reboque do Memorando da Troika. Mais disse, estar pessoalmente contra esta reforma 

administrativa, e todas as pessoas da sua freguesia com quem já discutiu o assunto estavam 

igualmente contra a extinção da Junta e da Assembleia de Freguesia, afirmando que eram estes os 

órgãos com as quais se sentiam mais próximas e que a sua extinção acabaria por levar estas 

populações a não participarem em futuras eleições. ---------------------------------------------------------- 

O Membro da Assembleia de Freguesia do Grilo, Nelson Manuel Rodrigues Carneiro, afirmou 

que não eram as juntas de freguesia que contribuíam para a despesa do Estado. Depois, alertou que 

o Estado acabaria por impor a sua vontade às populações. No entanto, o que devia preocupar o 

governo era o alargamento das competências das Juntas de Freguesia e o reforço do seu 

financiamento, pois, no seu entender, as mesmas estavam despojadas de conteúdo, acabando por 

funcionar muitas vezes como “lojas de assistência social”. Mais defendeu que os presentes deveriam 

tomar, nesta data, uma posição oficial sobre o Documento Verde para ser enviada à Assembleia da 

República ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Baião, Santa Leocádia, Luís Miguel da Silva 

Pereira, reiterou que as pessoas da sua freguesia já lhe tinham dito que, caso se extinguisse a Junta, 

se iriam alhear da política e que deixariam inclusivamente de votar para qualquer acto eleitoral, o 

que, no seu entender, vai provocar um colapso no nosso sistema democrático. --------------------------  

No final das intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião colocou ao 

plenário a seguinte questão: “Existe algum eleito do executivo ou assembleia de freguesia aqui 

presente que esteja de acordo com a agregação da freguesia que representa?”. Perante a 

pergunta nenhum eleito se manifestou, ou seja, os presentes rejeitaram por unanimidade a 

proposta de agregação destas freguesias prevista no Documento Verde da Reforma da 

Administração Local. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Na sequência desta rejeição, foi aprovado por unanimidade e assinado pelos presentes um 

documento que se assume como uma primeira tomada de posição formal sobre o Documento 

Verde da Reforma da Administração Local, que será enviada à Assembleia da República 

(Documento n.º 3). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada esta 1ª reunião, pelas 13.00h, deu-se início, pelas 14.30h, a 2ª reunião com as 

restantes freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Teixeiró, Armando Pendão Correia, sublinhou 

que caso esta reforma avançasse as pessoas iriam ter muitas dificuldades para se deslocarem à sede 

do Município, ou a outra freguesia vizinha, uma vez que a Freguesia de Teixeiró se encontra situada 

na periferia do concelho, em plenas fraldas do Marão. Defendeu que a Junta de Freguesia a que 

preside tinha meios próprios para sobreviver de forma a manter um serviço mínimo de 

proximidades às pessoas, ou seja, ajudá-las nas suas necessidades mais urgentes e básicas, e por isso 

todo o executivo da Junta de Freguesia e todos os membros da Assembleia de Freguesia estavam 

contra a extinção da freguesia. Referiu, ainda, que caso fosse necessário iriam proceder à recolha de 

assinaturas para um abaixo-assinado, pois as pessoas da freguesia queriam lutar pela manutenção da 

sua Junta e Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Tomé de Covelas, António Manuel Vieira, 

começou por destacar uma intervenção do Presidente da ANAFRE que afirmou que se os pareceres 

das Assembleias de Freguesia fossem vinculativos esta reforma não avançaria. Quanto à sua 

freguesia, defendeu o trabalho de todos os eleitos na defesa dos interesses das pessoas, e a sua 

rejeição relativamente à sua agregação. Para além disso, também se referiu ao facto da distância da 

freguesia à sede do concelho estar errada. Terminou, afirmando que lhe custava a acreditar que 

Baião, sendo um concelho rural, tivesse 14 freguesias classificadas como AMU, o que era um 

verdadeiro disparate. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Tresouras, Filipe André Nunes dos Santos, 

enalteceu a iniciativa do Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse não entender a 

classificação da sua freguesia como AMU e rotulou o Documento Verde como “muito escuro”. 

Afirmou que ninguém da sua freguesia estava a favor de qualquer agregação ou extinção da Junta 



 
              

 
  MUNICÍPIO DE BAIÃO 

                                                                                                                                            

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Página 7 

 

de Freguesia. “Esta é a nossa posição, discordamos por inteiro do que vem esplanado no 

Documento Verde da Reforma da Administração Local”. Informou, ainda, que a Senhora Presidente 

da Assembleia de Freguesia de Tresouras, por estar impossibilitada de estar presente, enviaria a sua 

posição sobre o assunto para que pudesse constar desta ata (Documento n.º 4). -------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Loivos da Ribeira, Manuel António Rodrigues 

da Silva Azevedo, manifestou a sua concordância com as intervenções e as críticas anteriores. 

Disse que estava contra a forma como tinha sido atribuída a classificação às freguesias do concelho 

e contra a forma como estava calculada a distância da sua freguesia à sede do concelho. Alertou 

para as imprecisões do Censos 2011, no que se refere ao número de habitantes da sua freguesia, que 

na realidade era superior aos dados oficiais, e tal deve-se ao facto do processo se ter baseado em 

divisões administrativas do território que não estavam correctas. Declarou-se a favor da extinção de 

freguesias em meios urbanos e em sedes de concelho, onde existissem mais do que uma freguesia. 

No caso do nosso concelho, com freguesias e populações dispersas por uma grande área rural, não 

compreendia a sua extinção e por isso os eleitos da sua freguesia estavam contra a Reforma em 

causa. Pelo exposto, disse que “contavam todos com a ajuda dos Senhores Presidentes da 

Assembleia e da Câmara Municipal para tentarmos sair desta situação com as 20 freguesias do 

concelho de pedra e cal”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Frende, Armando Paulo Miranda da Fonseca, 

disse que os eleitos têm vindo a ouvir as pessoas da freguesia que se manifestavam claramente 

contra a agregação da mesma. Manifestou a sua discordância com os critérios estabelecidos para a 

classificação das freguesias, que pareciam terem sido feitos a “regra e esquadro” por quem não 

conhecia a região. Disse que tudo fariam, em união com as outras freguesias para lutar contra esta 

reforma, que não trazia nenhum benefício ao concelho e ao País. Concordava com a extinção nos 

meios urbanos, dotados de equipamentos, serviços, transportes, etc., que não era o caso de Baião. 

Definiu esta reforma como alheia à sensibilidade das pessoas, à sua identidade própria e ao seu 

sentimento de pertença, quando o que deveria ser revisto eram as dificuldades burocráticas e as 

limitações financeiras das freguesias para o cumprimento das suas competências que deviam ser 

mais alargadas. Terminou, dizendo que receava que a extinção da Junta de Freguesia de Frende 

acabasse por quebrar a ligação das pessoas ao seu próprio concelho, dada a proximidade com a 

Régua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Membro da Assembleia de Freguesia de Frende, Rui Amadeu Ribeiro Monteiro, disse que 

os dados do INE e as distâncias que tinham sido calculadas das Freguesias à sede do Município 

estavam incorretos, daí que esta reforma partia, desde logo, de pressupostos errados. ------------------ 

No final das intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião colocou ao 

plenário a seguinte questão: “Existe algum eleito do executivo ou assembleia de freguesia aqui 

presente que esteja de acordo com a agregação da freguesia que representa?”. Perante a 

pergunta nenhum eleito se manifestou, ou seja, os presentes rejeitaram por unanimidade a 

proposta de agregação destas freguesias prevista no Documento Verde da Reforma da 

Administração Local. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência desta rejeição, foi aprovado por unanimidade e assinado pelos presentes um 

documento que se assume como uma primeira tomada de posição formal sobre o Documento 

Verde da Reforma da Administração Local, que será enviada à Assembleia da República 

(Documento n.º 5). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Baião, no final dos trabalhos, agradeceu a 

presença de todos e defendeu que o caminho dos eleitos deve ser percorrido sempre ao lado da 

vontade dos eleitores e, no caso vertente, das pessoas das freguesias em causa. Lembrou que todos 

os políticos envolvidos neste processo, a começar pelos eleitos locais, estão, para o bem e para o 

mal, confrontados com um momento histórico na vida das suas comunidades e do País, momento 

que não se repetia há mais de 150 anos, e fez votos, por isso, para que todos estivessem à altura das 

suas responsabilidades; Governo, Assembleia da República, Assembleia Municipal e Assembleias 

de Freguesia. Apelou, ainda, às Juntas e Assembleias de Freguesia para que abram o debate e 

auscultem as respectivas populações, informando-as com rigor sobre a proposta de agregação 

contida no Documento Verde e recordou aos presentes que é preciso aguardar a publicação do 

diploma legal para se dar início ao processo formal de tomada de posição nos órgãos autárquicos, 

mostrando-se esperançado que o referido diploma possa trazer alterações significativas, 

nomeadamente ao nível dos critérios a aplicar, não aos concelhos mas sim às freguesias, uma vez 

que é a agregação destas que está em causa, bem como no que diz respeito à classificação das 

freguesias rurais. Terminou apelando à sensatez de todos, nomeadamente dos governantes e 

legisladores, nesta altura de grave crise económica e social em que o País necessita mais de 



 
              

 
  MUNICÍPIO DE BAIÃO 

                                                                                                                                            

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Página 9 

 

concórdia e de estabilidade, do que desta reforma não urgente nem necessária, que perturbará ainda 

mais as populações e agudizará as suas desilusões e fragilidades. ----------------------------------------- 

 

----------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser enviada ao 

Executivo Municipal, aos Porta-Vozes da Assembleia Municipal, às Juntas e Assembleias de 

Freguesia e à Comissão de Ambiente, Ordenamento e Poder Local da Assembleia da 

República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Baião, 7 de Janeiro de 2011 

 

 

 

 José Fernando Pinho Silva, Dr. 

(Presidente da Assembleia Municipal de Baião) 

 

 

 

Dora Marisa Gomes Pinto, Eng.ª 

(Técnica Superior da Câmara Municipal de Baião, que secretariou a reunião) 
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