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visibilidade à AM, a sua importância no contexto au-
tárquico e na apetência dos cidadãos em envolve-
rem-se de forma activa, seja nas manifestações pro-
tocolares e culturais, seja pela legítima candidatura 
ou integração através das eleições autárquicas.

Todas as Senhoras e Senhores Deputados Muni-
cipais contribuíram para este desígnio, manifestan-
do aqui o Orgulho de uma acção intensa e partici-
pada.

Mesmo cobertos pela Pandemia, conseguimos 
levar aos Lamecenses o nosso objectivo através da 
visualização das Sessões da AM on line, seja pelo 
canal youtube, e os vários grupos que existem no 
Facebook de Alma Lamecense.

Inelutavelmente, muitos eventos tiveram de ser 
cancelados.

Mas ficou sempre a centelha de Bem servir o 
próximo, que são os Lamecenses!

Cordiais saudações,
José Rodrigues Lourenço

PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE LAMEGO

MESA DA PRESIDÊNCIA

Estimado leitor:

A presente Revista pretende mostrar aos Lame-
censes a composição e actividade da Assembleia 
Municipal de Lamego (AM) durante o mandato que 
este ano finda.

É, também, uma forma de sublinhar a importân-
cia de um Órgão da Autarquia Local muitas vezes 
desconhecido, mas que constitui o mais representa-
tivo do Município.

A AM não é só uma fiscalizadora da actividade 
do executivo camarário ou fiel depositária dos do-
cumentos e actos que vão ao crivo dos Deputados 
Municipais. Tem poder regulamentar (vide, a título 
de exemplo, o Regulamento que institui o “Dia das 
Freguesias”), aprova moções e é um fórum de de-
bate democrático do melhor que se deseja para o 
Bem Colectivo.

Tem, a par, uma actividade voltada para as artes, 
cultura, solidariedade, juventude e o papel da Mu-
lher na Política.

Foi com este espírito que pretendemos dar maior 

JOSÉ RODRIGUES LOURENÇO

Presidente: José Rodrigues Lourenço
1.ª Secretária: Marisa Nunes
2.º Secretário: Carlos Almeida
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COMPETÊNCIAS 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Artigo 25.º
Competências de apreciação e fiscalização
1 - Compete à assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal:
a) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, 

bem como as respetivas revisões;
b) Aprovar as taxas do município e fixar o respetivo valor;
c) Deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários 

do município;
d) Fixar anualmente o valor da taxa do imposto municipal so-

bre imóveis, bem como autorizar o lançamento de derramas;
e) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento pelo 

Governo de benefícios fiscais no âmbito de impostos cuja receita 
reverte para os municípios;

f) Autorizar a contratação de empréstimos;
g) Aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia exter-

na do município;
h) Aprovar os planos e demais instrumentos estratégicos ne-

cessários à prossecução das atribuições do município;
i) Autorizar a câmara municipal a adquirir, alienar ou onerar 

bens imóveis de valor superior a 1000 vezes a RMMG, e fixar as 
respetivas condições gerais, podendo determinar o recurso à hasta 
pública, assim como a alienar ou onerar bens ou valores artísticos 
do município, independentemente do seu valor, sem prejuízo do 
disposto no n.º 2 do artigo 33.º;

j) Deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da 
promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 
populações;

k) Autorizar a celebração de contratos de delegação de com-
petências entre a câmara municipal e o Estado e entre a câmara 
municipal e a entidade intermunicipal e autorizar a celebração e 
denúncia de contratos de delegação de competências e de acor-
dos de execução entre a câmara municipal e as juntas de freguesia;

l) Autorizar a resolução e revogação dos contratos de dele-
gação de competências e a resolução dos acordos de execução;

m) Aprovar a criação ou reorganização dos serviços munici-
pais e a estrutura orgânica dos serviços municipalizados;

n) Deliberar sobre a criação de serviços municipalizados e to-
das as matérias previstas no regime jurídico da atividade empre-
sarial local e das participações locais que o mesmo não atribua à 
câmara municipal;

o) Aprovar os mapas de pessoal dos serviços municipais e dos 
serviços municipalizados;

p) Autorizar a câmara municipal a celebrar contratos de con-
cessão e fixar as respetivas condições gerais;

q) Deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do do-
mínio público municipal;

r) Aprovar as normas, delimitações, medidas e outros atos pre-
vistos nos regimes do ordenamento do território e do urbanismo;

s) Deliberar sobre a criação do conselho local de educação;
t) Autorizar a geminação do município com outros municípios 

ou entidades equiparadas de outros países;
u) Autorizar o município a constituir as associações previstas 

no capítulo IV do título III;
v) Autorizar os conselhos de administração dos serviços mu-

nicipalizados a deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou 
de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas 
ou participadas pelos seus trabalhadores, tendo por objeto o de-
senvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, 
ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos fa-
miliares;

w) Deliberar sobre a criação e a instituição em concreto do 
corpo de polícia municipal.

2 - Compete ainda à assembleia municipal:
a) Acompanhar e fiscalizar a atividade da câmara municipal, 

dos serviços municipalizados, das empresas locais e de quaisquer 
outras entidades que integrem o perímetro da administração lo-
cal, bem como apreciar a execução dos contratos de delegação de 
competências previstos na alínea k) do número anterior;

b) Apreciar, com base na informação disponibilizada pela câ-
mara municipal, os resultados da participação do município nas 
empresas locais e em quaisquer outras entidades;

c) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informa-
ção escrita do presidente da câmara municipal acerca da atividade 
desta e da situação financeira do município, a qual deve ser en-
viada ao presidente da assembleia municipal com a antecedência 
mínima de cinco dias sobre a data do início da sessão;

d) Solicitar e receber informação, através da mesa e a pedido 
de qualquer membro, sobre assuntos de interesse para o município 
e sobre a execução de deliberações anteriores;

e) Aprovar referendos locais;
f) Apreciar a recusa da prestação de quaisquer informações ou 

recusa da entrega de documentos por parte da câmara municipal 
ou de qualquer dos seus membros que obstem à realização de 
ações de acompanhamento e fiscalização;

g) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos 
resultantes de ações tutelares ou de auditorias executadas sobre a 
atividade dos órgãos e serviços do município;

h) Discutir, na sequência de pedido de qualquer dos titulares 
do direito de oposição, o relatório a que se refere o Estatuto do 
Direito de Oposição;

i) Elaborar e aprovar o regulamento do conselho municipal de 
segurança;

j) Tomar posição perante quaisquer órgãos do Estado ou enti-
dades públicas sobre assuntos de interesse para o município;

k) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que vi-
sem a prossecução das atribuições do município;

l) Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patri-
moniais e a respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os do-
cumentos de prestação de contas;

m) Fixar o dia feriado anual do município;
n) Estabelecer, após parecer da Comissão de Heráldica da As-

sociação dos Arqueólogos Portugueses, a constituição dos bra-
sões, dos selos e das bandeiras do município e proceder à sua pu-
blicação no Diário da República.

3 - Não podem ser alteradas na assembleia municipal as pro-
postas apresentadas pela câmara municipal referidas nas alíneas 
a), i) e m) do n.º 1 e na alínea l) do número anterior, sem prejuízo de 
esta poder vir a acolher em nova proposta as recomendações ou 
sugestões feitas pela assembleia municipal.

4 - As propostas de autorização para a contratação de em-
préstimos apresentadas pela câmara municipal, nos termos da 
alínea f) do n.º 1, são obrigatoriamente acompanhadas de infor-
mação detalhada sobre as condições propostas por, no mínimo, 
três instituições de crédito, bem como do mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento do município.

5 - Compete ainda à assembleia municipal:
a) Convocar o secretariado executivo metropolitano ou a co-

munidade intermunicipal, conforme o caso, e nos termos da pre-
sente lei, com o limite de duas vezes por ano, para responder pe-
rante os seus membros pelas atividades desenvolvidas no âmbito 
da área metropolitana ou comunidade intermunicipal do respetivo 
município;

b) Aprovar moções de censura à comissão executiva metropo-
litana ou ao secretariado executivo intermunicipal, no máximo de 
uma por mandato.

LEI Nº 75/2013 DE 12/09

Assembleia Municipal durante a Pandemia Assembleia Municipal durante a Pandemia

EVENTOS

Assembleia Municipal antes da Pandemia
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24 de Abril de 2019, Ballet pelo Centro de Dança 
Jovem do Porto e no intervalo, com um espectáculo 
contínuo, o grupo Opera Intermezzo, que interpreta-
ram várias áreas do Bel Canto.

25 DE ABRIL

EFEMÉRIDES

Espectáculo com guião, produção, encenação e 
realização totalmente por artistas Lamecenses, to-
dos amadores, que nos guiaram pela alvorada liber-
tadora do 25 de Abril de 1974 e o que se lhe seguiu. 
(24 de Abril de 2018)
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O Partido Socialista estará sempre presente e 
atuante, contribuindo com soluções que serão fun-
damentais para engrandecer Lamego e a região que 
nos envolve. 

Lamego tem de continuar a assumir o papel de 
liderança na região duriense, na qual a agricultura e 
o turismo são pilares essenciais para o seu desen-
volvimento sustentável.

Lamego tem capital institucional e humano de 
referência. Devemos continuar a criar melhores con-
dições para o tecido empresarial, bem como atrair 
a fixação de novos investimentos que possam dar 
um novo impulso de empregabilidade no concelho.

Estamos cá sempre, com muito orgulho por ser-
mos Lamecenses ativos e decididos a trabalhar para 
se melhorar a vida de todos. Com responsabilidade 
e Confiança! 

Lamego somos todos nós!

Com muita estima, 
Romeu Sequeira

LÍDER DO 
GRUPO MUNICIPAL 
DO PARTIDO SOCIALISTA

Caras e caros Lamecenses, 

Depois de vivermos tempos de incerteza e an-
gústia, com este vírus invisível, permitam-me dizer 
que o tempo que agora temos pela frente tem que 
ser de esperança.

Neste tempo, quero prestar o reconhecimento e 
gratidão a todos os profissionais da linha da frente 
de combate à pandemia ou em serviços essenciais 
à nossa sobrevivência. 

Uma palavra de solidariedade a todos os que 
perderam economicamente com as limitações, mas 
muito particularmente, aos que sentiram a dor hu-
mana. 

Antes desta inesperada pandemia nos atingir, 
Portugal encontrava-se no bom caminho, de cresci-
mento e de confiança. 

Também Lamego estava no bom caminho inicia-
do há quatro anos. Por isso, vamos ser capazes de 
o retomar, com força, determinação e espírito de 
missão. 

Ao longo dos quatros anos deste mandato, o 
grupo municipal do partido socialista esteve ao ser-
viço dos Lamecenses, contribuindo ativamente com 
soluções para o progresso de Lamego, sendo tes-
temunha do trabalho exemplar desenvolvido pelo 
executivo camarário.

Não posso deixar de referenciar que as debilida-
des financeiras com que este executivo municipal se 
deparou foram enormes, dificultando por completo 
a sua ação. Ainda assim, e graças a uma gestão ri-
gorosa, foi possível iniciar um novo caminho de de-
senvolvimento. 

Neste momento, todos nós, Lamecenses, somos 
testemunhas do progresso já iniciado, quer pelas 
várias intervenções realizadas no âmbito do edifica-
do e da mobilidade urbana, quer pelos investimen-
tos nas freguesias rurais, ou ainda pelas diversas 
ações nos mais diversos âmbitos.

ROMEU SEQUEIRA

8
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COLIGAÇÃO 
TODOS JUNTOS POR LAMEGO
CDS/PPM

Após um ciclo virtuoso de 3 mandatos conse-
cutivos que revolucionaram Lamego, a Coligação 
Todos Juntos Por Lamego – CDS/PPM integrou, 
no seu programa, as pessoas, as ideias e os valores 
que, de alguma forma e com as necessárias corre-
ções e melhorias, defenderam o trabalho realizado, 
os resultados obtidos e a construção de um futu-
ro na senda do caminho que se vinha percorrendo. 
E, neste pressuposto, (de defesa e melhoria de um 
caminho que se vinha percorrendo, por oposição a 
outros que o rejeitaram) a CTJPL foi eleita por uma 
grande maioria sociológica, 
de tal forma que se constituiu 
como o segundo grande gru-
po municipal na AML, imedia-
tamente depois do PS e com 
mais votos que o PSD.

Foi a assunção desta res-
ponsabilidade e deste desa-
fio que pautou o trabalho a 
intervenção política da CT-
JPL, na defesa dos superiores 
interesses dos Lamecenses e 
do Município de Lamego.

Hoje, ao fim de 4 anos e 21 sessões da AML, o 
tempo e o modo confirmaram a validade deste pro-
jeto político:

Sem peias ou receio do contraditório, sem tabus 
políticos ou compromissos insondáveis, mas com 
visão de futuro e grande sentido de responsabilida-
de a CTJPL soube:

- Fazer o escrutínio democrático da (reduzida) 
ação do executivo camarário liderado pelo Partido 
Socialista, alertando para a pouca ambição das suas 
propostas e das medidas que se iam implementan-

do que não correspondiam à expectativa da maioria 
dos Lamecenses;

- Fazer a defesa do legado deixado pelo manda-
to anterior para a construção de uma nova cidade 
e concelho de Lamego, mas que o atual executivo 
teimava em desvalorizar e até diabolizar;

- Estabelecer contactos formais e informais com 
os demais grupos parlamentares e Mesa da Presi-
dência da Assembleia Municipal para assegurar o 
normal funcionamento do órgão, quer nas diferen-
tes atividades que se foram desenvolvendo, quer 

ainda nas escolhas, votações 
e eleições que decorriam da 
sua Missão;

- Levar às reuniões da 
AML as preocupações dos 
Lamecenses, com os mais 
variados e pertinentes assun-
tos, a propósito das quais os 
seus Deputados Municipais 
fizeram intervenções regu-
lares, em todas as Assem-
bleias, seja no período antes 
da ordem do dia, seja a pro-

pósito da ordem de trabalhos;
- Estabelecer um forte compromisso político, 

que se manteve coeso, sem falhas, ao longo de todo 
o mandato, quer entre todos os elementos do grupo 
municipal, quer entre estes e os 2 vereadores elei-
tos.

- No respeito pelos mandatos dos Lamecenses, 
assegurar sempre a representação e a presença de 
todos os deputados (ou substitutos), em todas as 
reuniões da AML;

- Promover, nas reuniões do Executivo, através 

dos vereadores da CTJPL, um vasto conjunto de 
propostas formais (muitas delas não aceites/não 
agendadas pelo atual Presidente de Câmara), acer-
ca dos mais variados assuntos, para dar resposta às 
necessidades das pessoas e do município;

- Com enorme sentido de responsabilidade e 
apesar da descabida, desmedida e regular hostili-
zação das posições assumidas pela CTJPL por par-
te do executivo, proteger o superior interesse dos 
munícipes votando favoravelmente ou abstendo-se, 
com o intuito de se aprovarem os documentos fun-

damentais do Município como sejam os planos, or-
çamentos e relatórios de gestão. Todos eles foram 
aprovados com o contributo positivo da CTJPL, ao 
contrário do que tinha sido a tradição do Partido 
Socialista, que chumbava sistematicamente estes 
mesmos documentos em mandatos anteriores. No 
que diz respeito à responsabilidade e intervenção 
da CTJPL nunca, em situação alguma, o executivo 
deixou de ter condições políticas para bem gerir os 
destinos da CML.

Hoje, ao fim de 4 anos e 21 sessões da AML, o 
tempo e o modo confirmaram a validade deste pro-
jeto político:

O caminho definido, as pessoas e os Valores do 
passado voltam a ganhar relevância para o futuro 
do Município;

A teoria do suposto “caos” que foi deixado do 
mandato anterior e da falta de dinheiro, não se veri-
ficou e os projectos e a visão de futuro, desenhados 
e financiados no mandato anterior, foram os únicos 
que este executivo tem conseguido implementar;

Como se previa e como a CTJPL alertava, os re-
sultados de gestão deste executivo, ficam aquém 
do que foi prometido e das expectativas dos Lame-
censes;

A CTJPL soube garantir a todos os Lamecen-
ses uma intervenção coesa, robusta, sistemática e 
transversal na defesa dos seus interesses e do futu-
ro deste município.

O Grupo Municipal da Coligação 
Todos Juntos Por Lamego – CDS/PPM

No que diz respeito à responsabili-
dade e intervenção da CTJPL nun-
ca, em situação alguma, o executivo 
deixou de ter condições políticas para 
bem gerir os destinos da CML.

A CTJPL soube garantir a todos 
os Lamecenses uma intervenção coe-
sa, robusta, sistemática e transversal 
na defesa dos seus interesses e do futu-
ro deste município.
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LÍDER DO 
GRUPO MUNICIPAL DO 
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

Caros Cidadãos de Lamego

Foi-nos lançado o repto de escrever um artigo 
sobre a Assembleia Municipal de Lamego. Ora, re-
flectir num único artigo, para uma revista de edição 
única, sobre a Assembleia Municipal de Lamego, é 
como pretender meter o Rossio na Betesga, missão 
destinada ao fracasso pela impossibilidade daque-
la ruela conter a grande praça, ou o artigo conter 
a importância da Assembleia e o trabalho de um 
mandato.

I – Competências - Desde logo, porque a As-
sembleia Municipal é o órgão político deliberativo 
do Município, com competências de apreciação e 
fiscalização do órgão executivo, câmara municipal, 
deliberando sobre as grandes opções, plano e orça-
mento, impostos e taxas, contratação de emprésti-
mos, entre as inúmeras competências previstas do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (artº 25º e 
segs da Lei nº 75/2013 de 12 Setembro).

II – Composição - Reza o artº 251º da Consti-
tuição da República Portuguesa: “A assembleia 
municipal é o órgão deliberativo do município e é 
constituída por membros eleitos directamente em 
número superior ao dos presidentes de junta de fre-
guesia, que a integram.” 

Destarte, o órgão deliberativo assembleia muni-
cipal é composto por dois tipos de membros:

(i) Os que são eleitos directamente por sufrágio 
de todo o município, segundo o método de Hondt, 
(entre nós 21); (ii) E os presidentes da junta das fre-
guesias do Município (in casu 18). Aquele primeiro 
grupo (os eleitos directamente em todo o municí-
pio), terá de ser sempre superior número de pre-
sidentes de Junta e, não pode ser inferior ao triplo 
do número de membros da Câmara Municipal (no 
nosso caso 7).  

MANUEL MONTEIRO AFONSO

III – Exercício - No que concerne ao exercício e 
desempenho do mandato eleitoral, o deputado mu-
nicipal não está vinculado senão à sua consciência, 
não podendo ser substituído pelo partido ou grupo 
pelo qual foi eleito, embora, quebrada a confiança 
recíproca, possa haver desvinculação, prosseguindo 
o mandato autonomamente, sem possibilidade de 
integrar outro grupo municipal.

Esta sua liberdade de intervenção, apenas está 
condicionada pelo respeito às regras da sã con-
vivência democrática, e do regulamento interno. 
Quanto a este, desde logo pelo tempo que é des-
tinado à sua intervenção e do seu grupo e, claro, 
pelos assuntos em discussão fixados na Ordem de 
Trabalhos.

Todavia, as reuniões ordinárias contemplam, por 
força da lei, um período de Antes da Ordem do Dia, 
no qual os membros da Assembleia abordam, em 
inteira liberdade, o assunto que entendem. É neste 
espaço que podemos encontrar as raízes da demo-
cracia Ateniense, da discussão livre na Eclésia ou no 
Fórum e Senado romanos.

Como é compreensível, os senhores presidentes 
da Junta, titulares do órgão de governança da sua 
freguesia vêem aqui a possibilidade de expor, ao 
Executivo Municipal, a justificada inquietação das 
respostas concretas aos seus problemas: os muros 
derrubados, as estradas esventradas, o saneamen-
to, o fornecimento da água, os acessos por cons-
truir, o recebimento atempado dos capitais referen-
tes às competências exercidas, e tantos outros, que 
os atormentam no seu dia-a-dia.

Sejam as freguesias mais rurais ou urbanas, as 
suas preocupações são afins e têm neste espaço o 
fórum próprio para as dar a conhecer.

Quanto aos membros eleitos directamente pelo 
Município vêem neste espaço o fórum próprio para 

a discussão política, de tudo o que importa à res 
publica, aflorando temas da actualidade, indepen-
dentemente do seu âmbito territorial, no exercício 
da maior liberdade e sem fronteiras de pensamento, 
concedido pelo contrato social e político no livre es-
pírito sofista ou de tribuno da plebe.

 
IV – Desempenho - Este mandato autárquico 

aproxima-se do seu final. O Partido Socialista lidera 
a Câmara com maioria relativa (3, em 7 membros), 
e detém, também, na Assembleia o maior grupo 
municipal. Todavia, o facto 
de não ter maioria absolu-
ta, nunca foi impedimento 
a que o Executivo e o seu 
presidente da Câmara, tenha 
conseguido aprovar todos 
os instrumentos e propostas 
que apresentou (à excepção 
de uma única, que lembre, relativa ao encerramento 
de Jardins de Infância), bem como obteve na As-
sembleia Municipal a aprovação das suas propostas, 
com reduzidas e irrelevantes Excepções. 

(i) O Partido Social Democrata (PSD) apoiou e 
aprovou todas as medidas destinadas a minimizar 
as dificuldades e prejuízos dos lamecenses, das fa-
mílias e do comércio local por causa da pandemia. 
(ii) Viabilizou, com a sua abstenção, todos os quatro 
Orçamentos, as suas alterações e modificações, e as 
Grandes Opções do Plano deste mandato. (iii) Via-
bilizou a aprovação das Contas de Gerência apre-
sentadas (falta a última que será discutida na pró-
xima AM). (iv) Aprovou a contratação de todos os 
empréstimos solicitados pelo Executivo Municipal, 
necessários a financiar a parte residual que cabe ao 
Município, nas candidaturas ao Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU). (v) Aprovou 

todos os Acordos de Execução de Delegação de 
Competências e a Transferência de Competências 
para as Juntas de Freguesia, o que constituiu um 
passo significativo na democratização e descentra-
lização. (vi) Teve sempre uma posição firme na de-
fesa dos interesses de lamego e dos Lamecenses, 
pugnando por isenções e conseguindo a baixa de 
taxas e impostos, exemplificativamente da partici-
pação variável no IRS, ou do IMI. (vii) Defendemos 
a essencialidade e importância das acessibilidades 
e infra-estruturas para o nosso desenvolvimento, 

mas igualmente a atenção à 
nossa singularidade e riqueza 
incomensurável, a nossa mo-
numentalidade arquitectóni-
ca, o rico e vasto património 
imaterial, a importância mili-
tar e religiosa secular, a espe-
cial localização de Lamego, 

abraçando o Douro de um lado, e a serra de outro, 
nesta fantástica região vinícola do Alto Douro Vi-
nhateiro, Património da Humanidade. A defesa do 
que é endógeno, do ambiente e das pessoas, va-
lorizando a nossa autenticidade e fugindo do stan-
dardizado, deve levar-nos a promover e divulgar o 
nosso produto e a nossa marca. Numa política de 
proximidade, protegemos e incentivamos mais o 
comércio tradicional, de ofertas inovadoras e di-
ferenciadoras, conscientes da importância do seu 
papel identitário e, sendo criativos e distintivos, 
em estreita comunhão com o nosso ensino supe-
rior, apostando na ciência e tecnologia, em novo 
empreendedorismo de crescimento sustentado, em 
ambiente sadio para o factor trabalho, capaz de 
criar novos empregos e serviços. 

Muito mais haveria a dizer….
Manuel Monteiro Afonso

Numa política de proximidade, 
protegemos e incentivamos mais o co-
mércio tradicional
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As dinâmicas próprias da vida autárquica, que 
tão caras nos são, estão também condicionadas 
pela verticalidade e espírito democrático dos res-
tantes intervenientes, e, se por vezes os projectos 
políticos nos distanciam uns de outros, e, se por ve-
zes é necessário alertar e mostrar inflexibilidade pe-
rante ataques menos próprios à liberdade e defen-
der a democracia, acontece também que o respeito 
dado é também retribuído pelos adversários. Isso é 
coisa de que não podemos deixar de salutar. A CDU 
mostrou respeito, encetou diálogo, apresentou pro-
postas e demonstrou trabalho e conhecimento, e, se 
disso não abdicamos, salutamos também o respeito 
que conquistámos e vida democrática lamecense, 
munícipes e agentes políticos, em particular da As-
sembleia Municipal de Lamego, que souberam dig-
nificar o vivo e indispensável debate político. 

Que assim se possa manter, afinal ainda há tanto 
por fazer e tanto futuro por levantar.

Alexandre Hoffmann Castela 
Deputado da CDU

O PODER LOCAL 
COMO FERRAMENTA 
DE ABRIL E PARTICIPAÇÃO

DESCENTRALIZADA

Exercer um cargo público é olhar o passado, 
aprendê-lo e interpretá-lo, é compreender o pre-
sente e melhorá-lo, é desenvolver e construir o fu-
turo. Conquista maior da Revolução, o Poder Local 
é não só filho de Abril mas também uma ferramen-
ta para continuar Abril. É porta de participação e 
envolvimento cívico, é espaço útil e determinante 
na concretização de soluções e respostas para os 
problemas concretos das terras todas e de todas as 
gentes de Portugal inteiro.  Nesse contexto realça-
-se os papéis das Assembleias de Freguesia, estru-
turas privilegiadas no que toca ao contacto directo 
com as populações, e, as Assembleias Municipais, 
órgão central na vida autárquica onde por via da 
representatividade conferida pelo poder popular, se 
decidem os destinos dos Municípios. Se é certo que 
muito pode ainda ser feito, e, abrir portas em jeito 
de fórum aproximando eleitos e eleitores, encur-
tando distâncias ficcionadas, é determinante para 
uma vitalidade democrática, é também de enaltecer 
o diálogo político e democrático que por norma se 
verifica, e verificou, neste órgão.

O quadriénio que finda este ano e que encerrará 
o actual mandato não está isento de crítica e não 
dispensa a análise política que cada cidadão terá 
de, naturalmente, fazer. No entanto, e desde já afir-
mando a honra e privilégio que foi participar na via 
autárquica lamecense, representado os eleitores da 
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV), mas 
agindo com intuito de defender e dar voz aos an-
seios e inquietudes de todos os lamecenses, há e 
houve trabalho político e autárquico, saído da As-
sembleia Municipal de Lamego, do qual todos nos 
podemos orgulhar e felicitar. Elencar os avanços 
seria porventura necessário, mas havendo também 
outros espaços próprios para o efeito, dispenso-me 
de tal, reforçando que a honestidade, a competên-
cia e o trabalho foram mote para a nossa acção na 
Assembleia Municipal de Lamego. 

ALEXANDRE HOFFMANN CASTELA
REPRESENTANTE DA CDU

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Pela primeira vez, a Assembleia Municipal to-
mou a resolução de ir ao encontro dos eleitores, nas 
freguesias. Realizaram-se duas Assembleias des-
centralizadas, não tendo sido possível realizar mais 
duas, abarcando as áreas de todos os grupos muni-
cipais por efeito da Pandemia. Em 2018 teve lugar 
em Cambres e em 2019 em Várzea de Abrunhais, 
aqui representada nas fotografias.
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Senhor Presidente: 
Quais os objetivos primordiais da ANAM?
Os objetivos primordiais da ANAM continuam 

a ser os que foram plasmados nas Conclusões do 
II Congresso – aumentar o exercício da autonomia 
das assembleias, por via da alteração dos seus Re-
gimentos e também a sua valorização nacional das 
Assembleias, no âmbito da legislação autárquica. 
Na execução pratica desses desígnios contamos 
com o apoio já manifestado pelo Senhor Presiden-
te da República, pelo Senhor Presidente da Assem-
bleia, bem como pelo Ministério da Descentraliza-
ção e Modernização Administrativa, no quadro das 
suas competências políticas e administrativas, por 
esta ordem. 

Passados que são cinco anos sobre a sua Fun-
dação, que balanço faz da sua existência?

Cinco anos depois, creio que o balanço que se 
pode fazer tem a ver com a constituição de uma ver-
dadeira rede nacional de Assembleias Municipais, a 
partir das visitas que fizemos no âmbito da ANAM 
em Diálogo e dos contactos que ficam ativos. Na 
verdade, todos os presentes naquela iniciativa que 
se estendeu a todo o País, conversando uns com os 
outros, puderam conhecer as diferentes realidades 
autárquicas no que às Assembleias Municipais diz 
respeito, sejam as condições de edificado dedica-
do, sejam a perceção das condições no âmbito dos 
seus recursos técnicos e humanos e das condições 
mínimas que devem ter, ou ser exigidas para o seu 
funcionamento eficaz nos tempos que correm.

Foram essas análises da realidade que permiti-
ram a elaboração dos documentos de ação que o 
II Congresso consagrou e estamos a realizar. Des-
de logo as boas práticas que muitas Assembleias 
nos deram a conhecer e que foram debatidas como 
recomendações para as revisões de regimentos a 
operar de acordo com a necessidade e as condições 
de cada território.

 Com os contactos que já manteve com imensos 
Presidentes das Assembleias Municipais, acha que 
existe uma maior visibilidade do parente pobre 
das autarquias? (a expressão é nossa)

Na verdade, as Assembleias Municipais são, hoje 
em dia, muito mais chamadas ao debate público na-
cional nos jornais, (também locais) rádios e televi-
sões, mas, essencialmente ao debate local de políti-
cas públicas com impacto nos territórios.

Sempre que são notícia nacional, alguns temas 
não passam sem debate nos territórios, nomeada-
mente os assuntos temáticos da atualidade, tais 
como a Descentralização/Regionalização, Proteção 
Civil, Educação, entre outros. (Sempre localmente 
relevantes, mas também com implicações nacio-
nais, a imigração que mereceu uma tomada de po-
sição pública por parte da Assembleia Municipal de 
Odemira). Em algumas dessas iniciativas a ANAM 
foi chamada a estar presente.

O direito de apreciação e os debates temáti-
cos são matérias a incluir nos regimentos e a tratar 
como tal nas nossas Assembleias de forma a que 
aconteçam mais regularmente, para que o parente 
pobre enriqueça da Democracia Local.

Ou seja, será que o órgão Assembleia Municipal 
já é visto pelos eleitores muito mais que um dos 
três boletins de voto nas eleições autárquicas?

Nos casos em que há praticas como as acima 
descritas, estamos seguros que os cidadãos, espe-
cialmente os que elegem, mas também os jovens 
que integram e realizam as Assembleias e os Orça-
mentos Participativos da Juventude, já não acham 
que a Assembleia Municipal seja somente um órgão 
municipal com, ou sem edifício, com ou sem loca-
lização dedicada, mas sim um espaço de Cidada-
nia Ativa, de intervenção, primeiro na vida pública 
e, depois, para os que se exponham ao mérito de 
serem sufragados um espaço, físico, ou não, de in-
tervenção política.

PRESIDENTE 
DA ANAM

ENTREVISTA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS
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Por isso não estou seguro de que tal enquista-
mento não aconteça nos movimentos independen-
tes de cidadãos, pois, até por notícias recentes, os 
novos partidos parecem recorrer rapidamente às 
práticas dos velhos partidos dos quais faziam parte. 
Ora são os procedimentos que fundamentam a ver-
dadeira independência.

 
Quais as conclusões, para além das deliberadas, 

tirou o Senhor Presidente do Congresso de Braga?
Retirei várias conclusões. Desde logo as que fo-

ram sufragadas e, depois delas, a certeza de que 
este movimento tem tudo para se afirmar. No de-
bate das linhas de fratura que se pressentem  para 
uma  discussão que caberá aos partidos nacionais, 
na Assembleia da República, das leis eleitorais au-
tárquicas. No que tange à composição das Assem-
bleias Municipais e às suas competências para a 
dignificação e eficácia do exercício do Poder Local 
há a perceção fundamentada que não tem só que 
legitimar, ou fiscalizar o órgão executivo.

 
Ocorreu aí um debate muito salutar e profícuo 

sobre uma possível mudança de sistema de elei-
ção dos órgãos autárquicos. O que pensa disso ou 
o que a ANAM pode fazer para incrementar ainda 
mais esta temática? 

A conclusão que acima referi foi claramente ani-
madora do debate do II Congresso Nacional e ficou 
suficientemente implícita. Sendo subliminar, creio 
que será no quadro da futura agenda política re-
lacionada com a Descentralização/Regionalização, 
pode até vir a ser tema de um futuro conclave de-
liberativo das Assembleias Municipais, organizado 
pela ANAM, como contributo essencial para o su-
cesso desse processo.

  
Dada a sua experiência autárquica, quais os 

verdadeiros enquistamentos que existem para 
uma ação mais eficaz de um executivo camarário, 
por exemplo, minoritário?

Creio que a eleição de independentes, no atual 
quadro legal, tem um constrangimento de partida: 
as populações terão, cada vez mais, tendência para 
concentrar votos para o presidente da Câmara e 
dispersá-los, de acordo com as suas ideias, para a 
Assembleia Municipal. As maiorias,  para deliberar 
sobre as propostas do executivo terão de ser ne-
gociadas, até “contra natura”, pelo que, acredito, 
durante o próximo mandato, iremos assistir a uma 
mudança de legislação ditada pela vida. 

 
Aliás, iniciou-se o processo de transferência 

de competências para as autarquias, mas não foi 
acompanhada por um reforço da fiscalização por 
parte das assembleias municipais, tal como mo-
ção aprovada por unanimidade no Congresso da 
ANMP em Portimão. Comunga desta visão, ou ain-
da está muito por fazer?

Bem observado e perguntado! Estamos a co-
meçar um caminho que o Poder Local consagrou: 

vai-se fazendo, aprendendo e legislando! Desta vez 
as Assembleias Municipais estarão a influenciar o 
processo.

  
Em termos de legislação ou de revisitação de 

alguns diplomas atinentes às AM’s, logrou a ANAM 
atingir os seus objetivos? 

Fizemos propostas simples. Foram bem recebi-
das e cabalmente compreendidas. Desde os parti-
dos, à Assembleia da República e às várias Comis-
sões, até ao mais alto Magistrado da Nação. Como 
atrás escrevi, em todos os níveis do poder político, 
teremos mais do mesmo caminho que o Poder Lo-
cal consagrou: vai-se fazendo, aprendendo e legis-
lando!

 
Agradecemos muito a sua participação nesta re-

vista da AM de Lamego. Deixe uma mensagem aos 
munícipes Lamecenses, e não esquecendo que este 
ano temos eleições autárquicas.

 
Caras e Caros Lamecenses, 
Pertencemos a um Povo que tem uma tradição 

de grande estoicismo. Para perspetivar o Futuro 
que almejamos, temos de acreditar que “as coisas 
que não fazemos são sempre impossíveis até esta-
rem feitas”, ou como ensinou Lúcio Aneu Séneca, 
“muitas coisas não ousamos empreender porque 
são difíceis; entretanto são difíceis porque não ou-
samos empreendê-las”. Por isso, o vosso futuro co-
meçará no dia em que se dirigirem às urnas e vota-
rem. É a partir da iniciativa individual de cada um 
que os povos e as populações decidem o seu futuro.

Portanto, vai para além da ‘missão’ de fiscalizar 
a ação da Câmara Municipal?

Preferimos falar em exercer o escrutínio leal e 
empenhado, a apreciação consequente e, portanto, 
com votação das conclusões e, só então o que se 
entende por fiscalização do executivo. Aliás, se as 
referidas etapas forem percorridas, a fiscalização 
será o corolário da exigência da prestação de con-
tas aos pares, capaz de dissuadir a nefasta judiciali-
zação da política local.   

 
Reconhece, no dia de hoje, uma maior apetên-

cia para as pessoas quererem integrar uma lista 
candidata à Assembleia Municipal?

Não conseguimos ainda 
avaliar o verdadeiro impacto 
dessa maior apetência. Tam-
bém por isso, a próxima ida 
da ANAM aos Territórios, em 
âmbito de CCDR, para sensi-
bilizar para o recrutamento 
de cidadãos para as respeti-
vas listas. Seja para as listas 
partidárias, seja para as listas 
de independentes. Trata-se 
de uma exigência de Cida-
dania que não pode ser ali-
geirada, logo no recrutamento. Não há honra maior 
do que integrar espaços e instituições para fazer o 
melhor que a política permite – pessoas a cuidar de 
pessoas! Isso implica um trabalho dedicado e exi-
gente.

Mas só de jovens ou de menos jovens, que nun-
ca tiveram uma oportunidade de participação po-
lítica ativa?

Foi a pensar nos jovens que, em 22 de Maio, em 
Gaia, vamos levar a cabo uma iniciativa que, duran-
te a manhã, numa sessão exclusivamente dedicada 

à Juventude e à sua participação para as próximas 
eleições autárquicas.

Pretende-se estimular os jovens a tomar conta 
do seu próprio destino, através do conhecimento de 
trajetos já percorridos e estudados, para o que tere-
mos uma intervenção do Professor Miguel Coelho, 
cuja atividade académica se tem centrado muito na 
forma do recrutamento geral de candidatos.

Entendermos que a Cidadania, a Ética e a Res-
ponsabilidade Cívica podem ser desenvolvidos em 
cada território. Nesta dinamização cívica, poderão 
contar com a participação ativa quer do IPDJ quer 
da FNAJ e cujos responsáveis estarão presentes. 
Estas entidades poderão vir a capacitar os jovens 

e abrir portas à participação 
de todos, nos vários níveis da 
governação local e regional.

 
Isso leva-nos a outra 

questão. A mais das vezes 
existem barreiras ou en-
quistamentos dos diretórios 
partidários. Os movimentos 
Independentes de cidadãos 
deveriam ter as mesmas 
prerrogativas de candidatu-
ra?

O enquistamento tem como causa o “carreiris-
mo” que é, a meu ver, a doença infantil de todos 
os partidarismos, fora e dentro dos partidos. Ve-
lhos ou novos. Se na forma do recrutamento geral 
de candidatos se valorizar a Cidadania, a Ética e a 
Responsabilidade Cívica, se se praticarem valores 
novos e verdadeiramente democráticos, desde logo 
fazendo a distinção entre a neutralidade e a isenção 
no exercício de tarefas públicas, ou o exercício de 
funções políticas exigem. Porque a verdadeira inde-
pendência nasce do exercício, não da teoria.

O enquistamento tem como causa 
o “carreirismo” que é, a meu ver, a 
doença infantil de todos os partidaris-
mos, fora e dentro dos partidos. Ve-
lhos ou novos.

Pertencemos a um Povo que tem 
uma tradição de grande estoicismo.
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JUNTAS DE FREGUESIA

PRESIDENTES

FERREIROS 
DE AVÕES

Patrício Esteves

LAMEGO 
António Roçado

BRITIANDE
Germano Ribeiro

LALIM 
Bruno Carneiro

FERREIRIM 
Ludgero Silva

PENUDE 
Gaspar Gonçalves

AVÕES 
Macário Rebelo

FIGUEIRA
Joaquim Correia

CAMBRES 
Adelino Magalhães

LAZARIM 
Paulo Loureiro

PENAJOIA 
Cláudia Azevedo

SANDE 
Maria do Sameiro

SAMODÃES 
Alzira Coelho

VILA NOVA 
DE SOUTO 

D’EL REI 
Jorge Lamelas

CEPÕES, 
MEIJINHOS 
E MELCÕES

António Rodrigues

VÁRZEA 
DE ABRUNHAIS 
Carlos Rodrigues

BIGORNE, 
MAGUEIJA 

E PRETAROUCA 
Gilberto Silva

PARADA DO BISPO 
E VALDIGEM 

António Margarido 
Xavier

CDS-PP.PPM

GRUPO MUNICIPAL 
INDEPENDENTE

PPD/PSD

PS

21
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GRUPOS MUNICIPAIS

DEPUTADOS

CTJPL 
José Carrapatoso

CTJPL 
Rosa Moutinho

CTJPL 
Manuel Coutinho

CTJPL 
Miguel Friães

PS
António Penela

PS
Miguel Mota

PS
Romeu Sequeira

PS
Vítor Santos

PS
Sofia Pereira

PS
Ricardo Samara

PS
Manuel Ferreira

CTJPL 
José Manuel Correia

CTJPL 
Maria Liliana

PS
Ana Branca Carvalho

PSD
Carlos Almeida

PSD
Carlos Loureiro

PSD
Manuel M. Afonso

PSD
José R. Lourenço

PSD
Marisa Nunes

PSD
Jorge Osório
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INDEPENDENTE
Joaquim Correia

INDEPENDENTE
A. Margarido Xavier

CDU
Alexandre 

Hoffmann Castela

INDEPENDENTE
Macário Rebelo

INDEPENDENTE
Gaspar Gonçalves

ASSEMBLEIA DO FUTURO

Realização de uma Sessão da 
Assembleia Municipal, com os 
alunos das escolas do concelho 
de Lamego, que vai desde a elei-
ção da Mesa, ao nº igual de De-
putados Municipais, e dissertação 
sobre um tema previamente deli-
berado pela AM.

RECONHECIMENTO

DEPUTADOS

O QUE SERIA DE NÓS SEM 
O JOAQUIM MATEUS?

OBRIGADO, QUIM!
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Em cima, à direita
Visita do Sr. Presidente da República ao 
CTOE e Santa Casa da Misericórdia de 
Lamego

À direita
Inauguração das 
Festas dos Remédios

Em baixo, à direita
Representantes da Assembleia Municipal 
na CimDouro

PERSONALIDADES

PRÉMIO LITERÁRIO 
DR. FERNANDO AMARAL

MOMENTOS

Em baixo, à esquerda
Com o Sr. General Rui Davide 
Guerra Pereira, Lamecense

Em Homenagem a um Grande vulto Lamecense, 
um dos fundadores do PPD, Deputado, Presidente 
da AM e Presidente da Assembleia da República, 
em sua memória, foi criado o Prémio Literário, fic-
cionando uma entrevista sobre os Direitos Huma-
nos. Um concurso direcionado aos alunos dos 11º 12º 
anos de todas as escolas do concelho, que seriam 
selecionados por um Júri composto por Cidadãos 
Ilustres Lamecenses, declarando os vencedores, por 
unanimidade. Valor monetário oferecido pelo mé-
rito.
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VISITA 
AO CTOE

VIAGEM DE 
ESTUDO AO 
PARLAMENTO 
EUROPEU, 
BRUXELAS

Em 2019, em estreita articulação com o então 
Comandante do CTOE, Coronel Raúl Matias, fomos 
recebidos no aquartelamento de Santa Cruz, onde 
fomos recebidos no Salão Nobre para cumprimen-
tos institucionais, a que se seguiu no anfiteatro, 
uma preleção sobre o nascimento dos “Rangers”, o 
hodierno conceito militar, a explicação de todas as 
obras em curso para melhoramento dos quartéis e 
o seu custo. Para que o CTOE fique sempre em La-
mego. Após, momento solene aos Bravos tombados 
em combate, com deposição de coroa de flores. De 
seguida, em viaturas militares, deslocámo-nos ao 
quartel de Penude, onde é o centro de formação 
das Forças Especiais. Foi feito, para nós, um exercí-
cio de emboscada e salvamento, com fogo real. Já 
antes, tínhamos visitado os novos pavilhões, onde 
alberga algum armamento sofisticado (não todo, 
por razões compreensíveis de segurança). Consti-
tuiu uma ligação do CTOE à comunidade onde se 
insere, numa comunhão harmoniosa e incondicio-
nal, entre os Lamecenses, através dos seus legíti-
mos Representantes, com esta Nobre Instituição. 
Para que, sempre, fique em Lamego!

A Assembleia Municipal deslocou-se, em 2018, a 
Bruxelas com a finalidade de nos inteirarmos como 
funciona o Parlamento Europeu. Foi uma jornada 
frutífera, pois conhecemos por dentro, todas as suas 
instalações, desde o enorme anfiteatro onde decor-
rem as sessões do PE, aos gabinetes dos Eurode-
putados, sala para a imprensa, todos os bastidores. 
Foi dada uma aula, em exclusivo para nós, sobre a 
história da então CEE até à actual EU, suas compe-
tências, atribuições e imensas curiosidades sobre os 
consensos gerados em nos ‘passos perdidos’. Esta 
viagem teve como Patrono o então Eurodeputado 
Dr. Fernando Ruas que, através da assessora para 
Portugal, Dra. Lília Martins, nos brindou com esme-
ro, empenho e simpatia. De realçar que cada um 
dos Eurodeputados tem um ‘plafond’ de visitantes 
anual, sendo tudo custeado pelo PE, tendo ficado 
esta viagem a custo zero para o erário municipal. 
Privilegiámos os restaurantes portugueses, através 
dos quais contactamos com imensos compatriotas. 
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Caros Concidadãos, 
Lamecenses

“Nas freguesias e nos municípios, são os Autar-
cas os governantes que mais perto estão do povo, 
que sentem as suas aspirações e anseios, que es-
cutam as suas propostas e críticas, e que com ele 
cooperam e interagem no encontrar de soluções.

Aos Autarcas, como a todos os agentes políti-
cos em geral, impõe-se um denominador comum: a 
missão de servir, de estar ao serviço dos cidadãos 
e da satisfação dos seus anseios de bem-estar, de 
qualidade de vida, de paz e segurança, de tolerân-
cia e democracia. 

No nosso caso particular, o bem-estar de todos 
nós e o desenvolvimento do nosso Município só se 
tem construído com o empenho, a generosidade e a 
dádiva de todos aqueles que põem o interesse co-
letivo em primeiro lugar, pautando a sua conduta 
unicamente pelo espírito de servir.

No imediato, conciliando as preocupações de 
ordem sanitária com as preocupações de ordem 
económica, tudo temos feito para mitigar os efeitos 
negativos da pandemia que a todos fustiga. 

Consideramos que o município tem assumido e 
deve continuar a assumir uma intervenção proativa 
no apoio ao tecido económico local e às famílias. 

De forma sustentada e séria. Sem oportunismos 
eleitoralistas, sem demagogias nem populismos.

Temos promovido, em articulação com o Gover-
no central e as instituições regionais, a implementa-
ção de medidas de apoio que têm permitido mitigar 
os avultados prejuízos já registados nos diferentes 
setores económicos. 

Continuaremos a executar um plano de obras 
públicas municipais, com particular destaque para a 
concretização do Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Urbano, bem como os novos projetos já de-

lineados no âmbito da saúde, da valorização turísti-
ca, na qualificação do património e da preservação 
ambiental. 

Com tais projetos está a ser injetado na econo-
mia local um montante apro-
ximado de vinte milhões de 
euros o que, para além de, de-
cisivamente, contribuir para a 
satisfação das necessidades 
dos cidadãos, constitui um im-
portante componente do mo-
tor económico do município e 
da região.

Continuaremos, em articulação com as Juntas 
de Freguesia, concluído com sucesso o processo de 
transferência de competências, acompanhado dos 
recursos financeiros inerentes, com um aumento de 
quase setenta por cento, a promover as políticas de 
coesão territorial.

De facto, as políticas municipais devem ser diri-
gidas, em primeiro lugar, às pessoas.  

PRESIDENTE 
DA CÂMARA 
MUNICIPAL 
DE LAMEGO

Ângelo Moura

Neste ano particular, continuamos a entender 
que todos os candidatos a titulares dos órgãos au-
tárquicos deverão ter um apurado sentido de res-
ponsabilidade e de apego à sua Terra, devendo 

estar empenhados na luta, abne-
gada, de concretizar uma missão 
e uma visão bem definidas.

A nossa continuará a ser: 
- fazer do município de Lame-

go, em cada uma das freguesias, 
o melhor dos sítios para viver, 

- promovendo o seu desen-
volvimento, reconquistando a im-

portância de Lamego na região e no país,
- apostando naquilo que o município de Lamego 

tem de melhor – os Lamecenses.”

Ângelo Moura, presidente

in discurso proferido 
na sessão solene, de 2021, 

comemorativa do 25 de Abril

... as políticas municipais 
devem ser dirigidas, 

em primeiro lugar, às pessoas

Município 
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