Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira

MOÇÃO
Pela reposição das Freguesias extintas
O anterior Governo do PSD e do CDS decidiu proceder à extinção de centenas de Freguesias
no país. Em Santa Maria da Feira foram 10 as Freguesias que estes partidos extinguiram. Foi
um processo que passou por cima de deliberações de algumas Assembleias de Freguesia e
que ignorou por completo a vontade popular.

Também em Santa Maria da Feira, o PSD e o CDS apoiaram a extinção das Freguesias do
Concelho e chumbaram propostas apresentadas para que se abrissem processos de consulta
popular.

Este foi um processo desastrado e desastroso que importa reverter. É hoje inequívoco que as
extinções impostas pelos partidos da Direita não trouxeram nenhuma mais valia ou benefício
para as populações ou para o concelho. Pelo contrário, são cada vez mais as vozes que se
levantam pela reposição das Freguesias por considerarem que a extinção prejudicou de forma
indelével e em maior grau as Freguesias de menor dimensão que foram obrigadas a agregarse.

Para reverter esta situação o Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de lei no início da
atual legislatura que previa a anulação de todas as extinções feitas. Esta iniciativa acabou
chumbada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS, mas esse desfecho inicial não faz
esmorecer a luta pela justiça e pelas populações que tão prejudicadas foram pela extinção da
sua Freguesia. Quanto mais tempo passa e quanto mais se percebe o impacto dessas
extinções forçadas mais razão tem a proposta do Bloco de Esquerda, pelo que existe já outra
iniciativa legislativa no mesmo sentido.

Consideramos que chegou também o momento de a Assembleia Municipal se pronunciar
inequivocamente a favor da reposição das Freguesias que o PSD e o CDS extinguiram no
concelho de Santa Maria da Feira.

Pelo acima exposto, a Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, reunida em sessão
ordinária de 12 de novembro de 2018, DELIBERA:

Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira

1. Pronunciar-se pela anulação da reforma administrativa que extinguiu 10 Freguesias no
concelho de Santa Maria da Feira;
2. Pronunciar-se a favor da reposição das Freguesias extintas no concelho de Santa Maria da
Feira.

Santa Maria da Feira, 12 de novembro de 2018

O grupo municipal,
Moisés Salvador Coelho Ferreira
Salomé Almeida Ventura

