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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Esteve ausente o Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa, por motivo de gozo de
férias.
O Senhor Presidente deu início à reunião informando que os investimentos em
curso estão a decorrer com normalidade.
O Senhor Vice-Presidente Santos Mota referiu que: - “no dia 25 de Agosto,
recebemos, no Edifício dos Paços do Concelho, os participantes da 10.º
Concentração de Motard´s, organizada pelo Grupo de Motard´s de Samuel; no dia
26 de Agosto, a convite desse grupo, participámos no convívio de encerramento
desse evento que, mais uma vez, foi um êxito...
- Também, no dia 26, estivémos presentes no convívio com a população do lugar
de Casal do Justo, na Freguesia de Soure.
- No dia 27 de Agosto, num convívio popular no lugar de Quatro Lagoas, na
Freguesia de Pombalinho.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: - “na área da Cultura a
Câmara esteve presente em quatro festivais de Folclore organizados pelo Rancho
Folclórico das Degracias, pelo Rancho Típico de Paleão, pela Comissão de Festas
da Nossa Senhora da Assunção, nos Lousões e pelo Rancho Folclórico da
Freguesia de Tapeus… iniciativas que envolvem sempre as comunidades locais e,
acima de tudo, são a prova de que os nossos usos, costumes e tradições estão
assegurados para o futuro.
- Na área do Desporto recebemos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, as
equipas de Futsal do Sport-Lisboa e Benfica e do Grupo Desportivo Alfarelense
que disputaram um jogo e, que, certamente, tiveram uma jornada não apenas
desportiva mas também de saudável convívio.
- Na área da Educação estamos a atravessar uma fase de preparação intensa do
arranque do Ano Lectivo 2007/2008… a Autarquia tem mantido várias reuniões
preparatórias, designadamente com o Agrupamento de Escolas de Soure, com
responsáveis das IPSS´s locais e Juntas de Freguesia, no sentido de promovermos a
melhor resposta possível ao nível do Serviço de Apoio à Família… Estamos
igualmente a preparar o arranque ao nível dos Transportes Escolares, com a
colaboração do Senhor Chefe de Gabinete, Américo Nogueira, para que o Ano
Lectivo se inicie da melhor forma também a este nível.
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No Concelho, o que está previsto a nível do Ensino Pré-Escolar é que as aulas se
iniciem a 12 de Setembro; nos outros níveis de ensino, 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e
Secundário, a 14 de Setembro, tudo isto no que toca ao Agrupamento de Escolas
de Soure… No Instituto Pedro Hispano, o que está programado é que o Ano
Lectivo arranque no dia 13 de Setembro e no INTEP no dia 14 de Setembro.
Constata-se que todas estas datas estão perfeitamente inseridas naquilo que é o
Calendário Escolar previsto pelo Ministério da Educação, daí que tudo aponta para
um “arranque” do ano escolar, à semelhança de anos anteriores, em condições
perfeitamente normais.”
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “iniciava esta intervenção
com duas notícias veiculadas na comunicação social: um artigo sobre o Clube de
Futebol da Vinha da Rainha no Jornal das Beiras na edição de Segunda-feira
passada, em que refere a vida do Clube, o novo percurso, o novo desafio que irá
ter, o apoio da Autarquia, o apoio da Junta de Freguesia e algumas declarações do
Presidente de Junta; penso que é um artigo muito interessante, dignifica o clube, dá
nome ao clube e a todos nós.
A Revista Visão da última semana trouxe um artigo sobre transgénicos e, a certa
altura, vejo um conjunto de Concelhos, onde Soure vinha referido; isto aconteceu
porque aprovámos uma Moção por larga maioria, com três votos contra… Penso
que mostrámos a nossa solidariedade, mostrando todas as reservas contra esses
produtos e que fazemos parte de um conjunto de 27 Concelhos a nível Nacional
em que realmente assumimos e votámos favoravelmente, Moções desta natureza.
Também considerava de interesse propor ou solicitar ao Governo que nos
considerasse, à semelhança do que está a fazer a Autarquia de Lagos, como zona
livre dos transgénicos e o que pretendo fazer é levar ou realizar um conjunto de
acções sensibilizando os nossos Agricultores para o tema em questão.
Sobre a minha actividade camarária estive, juntamente com a Senhora Vereadora
Dra. Ana Maria Treno, num conjunto muito alargado de iniciativas; gostaria de
agradecer o apoio que foi prestado pelo Chefe de Gabinete, Senhor Américo
Nogueira, que nos acompanhou.
Entrando em áreas em que tenho uma intervenção mais directa, gostaria de dizer que
a reunião de Câmara de hoje é marcante para a área da Habitação Social e para a
iniciativa da Câmara Municipal, deste Executivo, deste Concelho, porque foi a
31.08.2006 - faz precisamente hoje um ano -, que nós aprovámos as primeiras quatro
adjudicações para as demolições. Posso dizer que, um ano depois, demolimos
dezassete casas, terminámos aquilo que considerámos a 1.ª Fase de intervenção; um
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ano depois temos dezassete famílias a viver em melhores condições do que viviam
nessa altura.
Ainda na Habitação, dizer que continua a apreciação da proposta que foi
apresentada ao nosso concurso de habitação a custos controlados. Está sujeita a
uma exaustiva analise e, na próxima semana, os técnicos do IRU - antigo INH -,
irão passar pela Autarquia para fazer uma apreciação com os nossos Técnicos de
alguns pormenores que queremos que sejam esclarecidos.
Sobre a Formação SIG, a mesma terminou. A Municípia espera saber se estamos
ou não interessados em que na próxima Assembleia Municipal os nossos
Formandos e a própria empresa, possam fazer uma pequena demonstração junto
dos Autarcas da Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal das aplicações SIG,
para que todos os eleitos saibam efectivamente em que é que constou a mesma.
Sobre a Formação ao DIQUAL QASST, no mês de Agosto esteve parada, neste
momento, retomou-se e vai ser concluída na primeira semana de Setembro.
Estamos na fase de elaboração de Fluxogramas que terão que ser analisados pelo
Senhor Presidente para serem implementados.
Outra questão que gostaria de falar tem a ver com a Feira. A 10 de Maio,
aprovámos a adjudicação das peças que estão a ser colocadas no Espaço 1111 e,
neste momento, estão a ser fixas no terreno. No final da próxima semana teremos
um espaço que servirá de estacionamento e às Segundas-feiras de manhã irá receber
a feira. Estamos a preparar uma feira considerada das melhores feiras da região e
que irá orgulhar quem a vai frequentar como comprador mas vai efectivamente
dignificar quem lá está a ter a sua função de feirante.
Também gostaria de informar que as Feiras Semanais de Segunda-feira dos dias 03,
10 e 17, de acordo com o Edital que já saiu há 10 dias atrás, vão passar para o
espaço junto ao Mercado Municipal. Tivemos uma reunião com o Senhor
Comandante da G.N.R., com a Médica Veterinária, Dra. Cristina Almeida com o
Director de Departamento, Dr. Marcus Tralhão e com um dos nossos Fiscais para
prepararmos a passagem da Feira para esse espaço; isto vai levar a cortes de
circulação de viaturas naquelas artérias e estamos a fazer todos os esforços para que
a feira não volte aos moldes que tem ou à figura que apresenta actualmente no
espaço entre os rios.
FESTAS DE S. MATEUS… participei em reuniões de preparação com a Associação
Empresarial, com a comissão de feirantes e com a Médica Veterinária, Dra. Cristina
Almeida para darmos a conhecer todos os cuidados que terão de ter com tudo o
que envolve bens alimentares ou bebidas ou para aquilo que tem que ser exigido
aos nossos feirantes para frequentar aquele espaço para não termos qualquer
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problema. Estamos a tentar proteger os feirantes e que a Câmara, por sua parte,
também saiba aquilo que tem que cumprir para lhes criar e proporcionar um espaço
de tranquilidade.
Portanto, o objectivo da Associação Empresarial era que a Comissão de Feirantes
soubesse todas as alterações que vão ser implementadas e pudessem transmitir aos
seus pares, aos seus colegas, as mesmas.”
O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “sendo que estamos
numa reunião de Câmara Municipal e que temos uma abrangência territorial que é
aquela que todos conhecemos, penso que não podia deixar de dar uma nota, que
me toca, de solidariedade para com o povo Grego que, neste momento, está a
sofrer um flagelo muito grande. Como dizia o nosso Primeiro Ministro, nós somos
uma união, para o bem e para o mal e, apesar do afastamento geográfico, penso que
todos nós sentimos o dramatismo que se vive naquela região, tanto mais quando
olhamos para as pessoas e revemos um pouco o povo Português; devemos olhar
com uma atitude e com olhar de aprendizagem para que não cometamos os
mesmos erros que porventura foram lá cometidos e para estarmos preparados para
situações que eventualmente possam ocorrer. É verdade que temos meios a mais
como disse o Senhor Ministro, mas temos porque não tivemos o flagelo dos fogos
e, por conseguinte, devemos estar preparados para situações daquela emergência
que deixam todos mais pobres, não só o Povo Grego mas também a União
Europeia porque estamos, não só a falar de materiais mas também de bens
patrimoniais, que são de todos, o Ambiente…
Outro ponto que eu gostava aqui de abordar, e que a Senhora Vereadora já fez uma
referência, é sobre o arranque do novo Ano Escolar. Era interessante que
fizéssemos um pequeno balanço sobre quais as ofertas formativas que estão neste
momento a ser postas à disposição dos nossos jovens, e não jovens, também das
novas oportunidades, sobretudo porque somos confrontados de que há muita
oferta mas depois, na realidade, nem sempre conseguimos responder às
expectativas de todos os nossos alunos…. queria perspectivar o novo Ano Lectivo
e acompanhar essa área importante da nossa vida municipal.
Uma outra questão que eu queria colocar ao Senhor Presidente de Câmara é sobre
um tema que já aqui abordámos, na altura uma notícia que saiu nos jornais, sobre a
criação de uma taxa municipal para suportar alguns custos com a Protecção Civil;
há quinze dias saiu uma notícia sobre alguns municípios que tinham aderido ou
manifestado aderir à constituição de equipas de intervenção rápida, equipas
personalizadas e cujos encargos iriam estar divididos entre o Governo Central e o
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Município e era aqui que entrava também esta taxa que iria ser criada, ainda não se
sabe muito bem em que moldes, para fazer face aos encargos que iriam acrescer
àqueles que já estavam previstos. O que eu lhe perguntava era se a Câmara
Municipal também demonstrou interesse em aderir a estas equipas e quais são as
aplicações que, no futuro irá ter na sobrecarga de taxas e impostos que os nossos
contribuintes possam ter.”
O Senhor Presidente referiu que “iria abordar dois assuntos:
- Habitação Social // Urbanismo… enfatizar que de facto, em termos de
calendário, faz hoje um ano que foram aprovadas as adjudicações relativas às
primeiras demolições de Casas Pré-Fabricadas no Bairro à entrada de Soure.
Porém, importará lembrar, relevar, que este início prático/operacional, esta 2.ª
etapa de intervenção, foi o resultado, só foi possível, após o desenvolvimento
prévio, quer de um trabalho de levantamento social complexo e exaustivo, quer de
um trabalho jurídico de sustentação adequado…
Observe-se ainda que, até hoje, já foram demolidas quase 60% das Casas PréFabricadas e, bem mais importante, 17 Famílias foram realojadas, estão a viver em
muito melhores condições!!!… trata-se de um processo em curso que é já um
excelente exemplo de um cruzamento feliz e eficaz de Politicas Sociais e Urbanas…
- Protecção Civil… quanto à adesão ao Programa de Constituição de Equipas de
Intervenção Rápida, Permanente, com encargos repartidos com a Administração
Central, tendo em vista a melhoria da eficácia/operacionalidade dos nossos
Bombeiros Voluntários... ainda a eventual criação de uma nova Taxa Municipal
para suportar estes novos custos...
A Câmara Municipal, naturalmente, ainda não se pronunciou… estas são questões
que irão e terão que ser avaliadas nesta sede… iremos ter todas as possibilidades de
nos pronunciarmos sobre propostas concretas…”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento dos licenciamentos de obras particulares verificados no período decorrido
entre a última reunião e a de hoje. ----------------------------------Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta de 15.02.2007

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos. ---8
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Ponto 4. EDUCAÇÃO
. SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
- Comparticipação Familiar - 2007/2008
4.1. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de uma Proposta concreta de
Comparticipação Familiar, que tem a ver com o Serviço de Apoio à Família,
apenas e só, para a Educação Pré-Escolar… Importa referir, essencialmente, que se
mantém a característica de ser uma proposta muito menos penalizadora do que a que
resultaria de uma mera aplicação da Lei em vigor!!!... Portanto, mantêm-se os
pressupostos habituais em termos de consciência social e a característica menos
penalizadora, comparativamente com o diploma legal aplicável.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------4.2. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS
ALUNOS DO 1.º CEB

O Senhor Presidente referiu que: “a separação, comparativamente com o Ano
Lectivo Transacto, entre o Pré-Escolar e o 1.º CEB, prende-se com o facto de
haver ambiências nacionais diferentes… Assim, estamos a apresentar propostas em
que tudo foi feito no sentido de que não houvesse um tratamento dual, mas onde
respeitámos a ambiência nacional aplicável… Nesta proposta, para o 1.º CEB, os
Alunos que se candidatarem aos Auxílios Económicos, se tiverem a aprovação a
100%, estão 100% isentos, se tiverem a aprovação a 50%, estão 50% isentos, todos
os demais, os que não têm Auxílios Económicos, irão pagar 1,42 € por refeição.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 5. EDUCAÇÃO
. SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
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. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES
AOS ALUNOS DO 1.º CEB

- Acordos de Cooperação - 2007/2008

O Senhor Presidente referiu que: “tratam-se dos Acordos de Cooperação que
habitualmente temos necessidade de subscrever com diversas Instituições que, por
uma questão de proximidade, de capacidade, têm vindo a ser parceiras eficazes no
Serviço de Apoio à Família… Na prática, o que está em causa é que aprovemos que
o pagamento por refeição às Instituições que prestam aquele serviço seja de 1,48 € era de 1,45 € -, ou aquele que decorrer da ambiência legal aplicável.
No que se refere ao Acompanhamento do Serviço de Almoços e Complemento de
Horário, é a questão da transferência dos 280 € /mês, valor este que é o mesmo do
Ano Lectivo anterior.
Portanto, a proposta é exactamente semelhante à que aprovámos para o Ano
Lectivo anterior, apenas com uma pequena actualização de ≈ 2% no que diz
respeito ao valor a pagar por refeição.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 6. PROTECÇÃO CIVIL
. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA

DOS

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DO

CONCELHO

DE

SOURE

- Comemorações do Centenário
. Programa Geral

O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de tomarmos conhecimento que 2007 é
um ano com um significado histórico de grande simbolismo… concretamente, a
recolha de elementos, durante muito tempo desconhecidos, veio permitir que este
ano, pela primeira vez, se comemore um aniversário que vai, digamos, para além do
Centenário.
Assim, a A.H.B.V.C.S. está a desenvolver um Programa com um conjunto de
acções/iniciativas, que se deseja e pretende adequado, à altura, do significado da
Comemoração de um Centenário…”
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Foi tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------Ponto 7. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS // 2007
7.1. Ornamentação da Vila de Soure

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - MERCADOS E FEIRAS
FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS // 2007 - ORNAMENTAÇÃO DA VILA DE SOURE
. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO - ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento do serviço acima mencionado, sugiro a adopção da modalidade Consulta
Prévia, uma vez que o valor estimado para a presente prestação do serviço - 15.000€ - é inferior a
24.939,89€ (cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 81.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08.06). Deste modo,
proponho a V. Exa. aprovação dos seguintes pontos:
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO
A escolha do procedimento a adoptar, bem como a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, está dentro do âmbito das competências do Presidente da Câmara Municipal, uma vez que se
trata de uma despesa orçamentada inferior ao limite estabelecido para este órgão - 149.639,37 € (cfr. alínea
a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).
A despesa resultante desta aquisição, tem cabimento orçamental na rubrica 02.04/11.02.99 e está prevista
nas Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual Investimentos e Actividades Mais Relevantes) no Código
2007/160.
2. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES
Conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 81.º do citado diploma legal, sugiro que se convidem a
apresentar propostas as seguintes empresas:
 EDI – Iluminações
 SECOS, Lda
 SOM IDEAL.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Fernando Silva)
20.08.2007

11

16.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 31 de Agosto de 2007
O Senhor Presidente referiu que: “temos duas propostas concretas, que decorrem
do Protocolo com a Associação Empresarial de Soure, relativo à organização das
Festas de S. Mateus e FATACIS/2007, aprovado na reunião de 12 de Julho.
Esse Protocolo, entre outras coisas, previa que a Câmara Municipal deveria
suportar os encargos devidos pela ornamentação da Vila de Soure…
Portanto, no âmbito do previsto na alínea a) do n.º 2 da Cláusula Terceira desse
Protocolo, o que está em causa é que aprovemos o recurso à consulta prévia para
que, em tempo útil, se possa materializar a realização deste investimento, estimado
em 15.000,00 euros…”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Consulta Prévia, conforme decorre da informação técnica
dos serviços. ----------------------------------------------------------7.2. Programa

O Senhor Presidente referiu que: “esse Protocolo prevê ainda que deve a entidade
organizadora, no caso a Associação Empresarial de Soure, apresentar à Câmara
uma proposta de Programa que deverá referir quais as múltiplas Acções que o
deverão integrar e a indicação dos espaços municipais onde irão decorrer.”
O Senhor Vice-Presidente referiu que: “gostaria de vos transmitir que tem sido
gratificante fazer parte deste grupo de trabalho; são jovens empresários
empenhados e motivados em entrarmos num novo ciclo da FATACIS e Festas de
S. Mateus.
Posso dar-vos a ideia do desenvolvimento de alguns trabalhos, nomeadamente em
relação à Feira Tradicional; vamos manter o mesmo figurino, muito tradicional: as
Feiras das Cebolas, das Nozes e da Madeira, onde vamos continuar a valorizá-las e
a dignificá-las.
Quanto às Festas propriamente ditas, vamos ter, nas ruas principais, a iluminação e
a ornamentação, animação de rua, a participação da Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários; em termos de Espectáculos, eles vão ser variados, naturalmente foi
feita uma gestão cuidada em relação a esta vertente porque não sabemos a reacção
e a adesão do público neste novo figurino.
Houve contenção, naturalmente com alguma ambição e estes espectáculos vão ser,
este ano, distribuídos por dois palcos: o Palco 1, que será nos Bacelos, onde irão ser
realizados debaixo de uma tenda gigante e o Palco 2, que será aqui na Praça da
República, no Jardim Municipal.
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No Palco 1, posso-vos adiantar, irão participar DJ’s, alguns dos melhores do País,
vão actuar os Cynicals, que foram os vencedores do concurso de Música Moderna,
em Paleão; irão também participar os Kussondulola, os EZ Special, os GTT,
Miguel e André, RockLuso, Tayti e Cristiane Sollari. Esperamos que tudo decorra
da melhor forma possível; há um trabalho de marketing muito forte.
Na área desportiva iremos ter uma diversidade de modalidades: Pesca Desportiva,
Voleibol de Praia, 1.ª Regata de Boti-Bota, Remo Indoor e a 1/2 Milha de S.
Mateus - Atletismo Adaptado.
Vão-se realizar duas sessões temáticas, uma na área da Agricultura e outra na
área da Indústria e vamos ter, como é hábito, o Café à Moda Antiga e o Pic-Nic
em S. Mateus.
Em relação à FATACIS tem havido uma forte adesão, este ano vai ser
complementada por outros “condimentos”, vamos ter uma pequena Gastronomia,
não com a confecção habitual, vamos ter uma esplanada central, doçaria, portanto,
haverão alguns incentivos para além da exposição; também no Polidesportivo irão
ser colocados insufláveis direccionados para a ocupação das crianças; irá haver
escalada, rastreio em termos de Saúde feito por alunos da universidade… em suma,
em termos de estimativa de custos, rondará os 150.000,00 euros.
Como sabem, a Associação Empresarial de Soure tem maior flexibilidade que a
Autarquia em termos de receita de publicidade, negociação. Há uma grande
motivação por parte de todos, para que o S. Mateus e Fatacis 2008 venha a ser um
êxito.”
O Senhor Presidente voltou a intervir, dizendo: “convirá observar que ainda foi
possível sensibilizar a Associação Empresarial de Soure para a apresentação de uma
Candidatura ao Programa LEADER +… tudo aponta para que a unidade de Gestão
venha a aprová-la, o que se traduzirá num cofinanciamento de ≈ 20.000,00 euros…
Em termos programáticos percebe-se que continuará a haver uma aposta
diversificada e que se pretenderá também atingir um equilíbrio entre a manutenção
de um quadro de consciência social e a desejável auto-sustentação da realização dos
eventos, porventura mesmo o libertar de alguns meios que possam permitir uma
aposta mais ambiciosa, ano após ano…
Do nosso ponto de vista, acreditamos que se o factor clima ajudar, as coisas irão
correr bem e que, certamente, os resultados sociais e económicos permitirão
continuar a apostar neste caminho de uma forma ainda mais profunda.”
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O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “em primeiro lugar,
aquilo que fazemos votos é que esta nova organização da Associação Empresarial
de Soure tenha o maior sucesso nesta iniciativa porquanto entendemos que é uma
tarefa que não é fácil e sendo esta a primeira vez que se abalançam na sua
realização, para além do trabalho que, evidentemente, têm que despender para que
ela atinja os seus objectivos, também precisam de sorte e acho que era nossa
obrigação, quanto mais não seja, dar esse apoio e essa força e esperar que o ditado
não se cumpra.
Esta realização, entendemos nós, deve ser uma “montra” daquilo que é a actividade
económica do nosso Concelho, da actividade cultural, social e, por conseguinte,
compreendemos que nesta primeira realização o programa represente uma parte
importante do trabalho que foi desenvolvido por esta Associação e esperemos que
ela corresponda às expectativas.
Em relação aos espectáculos, e tendo em atenção os momentos de contenção em
que vivemos, é um programa que poderá dinamizar a FATACIS, que é um espaço
que achamos que deve ser a “âncora” de todas estas feiras porquanto essa é uma
forma de divulgar o nosso Concelho.
Esperamos que o tempo permita a partilha desses momentos de lazer.
Para a organização, os nossos votos de sorte e bom trabalho.
Bem sei que são pessoas muito ocupadas e que têm os seus negócios mas, numa
reunião destas teria sido bom ter estado alguém da Associação Empresarial de
Soure para fazer a apresentação do programa porque penso que são eles o grande
“motor” desta iniciativa.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Programa. ----------Ponto 8. TERRAS DE SICÓ
. Jornadas Mágicas de Sicó
- I Festival Internacional de Magia de Rua
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O Senhor Presidente referiu que: “optámos por uma estratégia descentralizadora
que assenta em três realizações na Sede do Concelho e as outras onze, uma em cada
uma das outras Sedes de Freguesia…
Do nosso ponto de vista, numa realização deste género, para além da sua qualidade,
o seu êxito mede-se, fundamentalmente, pelo volume de fruidores… tudo deverá
ser feito para que venham a ser muitos, Jovens e menos Jovens… à partida, parece
poder tratar-se de um bom instrumento de divulgação da Sub-Região de Sicó.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------

15

