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Declaração de voto - Protocolos a celebrar com entidades
associativas do Concelho

Foram apreciadas e votadas na reunião de Câmara de hoje vários Protocolos a celebrar entre o 
município e entidades associativas do nosso concelho que trabalham na área cultural.

Os vereadores da CDU entenderam votar contra estes documentos para sublinharem o seu 
frontal  e  completo  desacordo com as opções  políticas  que  eles corporizam e que são da 
responsabilidade do Partido Socialista.

Em  nossa  opinião,  as  coletividades,  associações,  bombeiros,  grupos  de  teatro,  bandas, 
fanfarras,  etc.  deveriam merecer  à  maioria  absoluta  PS instalada  na  Câmara  Municipal,  o 
reconhecimento do insubstituível  papel  que desempenham na vida cultural  concelhia  e um 
maior respeito e apoio.

São estas entidades que, lutando diariamente contra um oceano de dificuldades, promovem 
junto da população em geral,  e dos jovens em particular,  a formação e prática  musical,  a 
recolha, preservação e divulgação das tradições regionais ou a atividade teatral.

Infelizmente esse reconhecimento e respeito não existem, como ficou hoje de novo provado 
pelo conteúdo dos Protocolos.

É  inaceitável  que  os  agentes  culturais  sejam  confrontados  com  Protocolos  com  efeitos 
retroactivos a 1 de Janeiro do corrente ano quando faltam escassos 10 dias para ele terminar.

É inadmissível que com estes Protocolos:
- O apoio financeiro concedido seja, em regra, reduzido a metade, e que ainda assim só venha 
a ser em boa parte dos casos, disponibilizado no 3.º trimestre do ano.

- Cesse o apoio municipal à aquisição de trajes ou instrumentos musicais.

- Se retire o apoio à aquisição de viaturas.

Estas medidas, que vão agravar em muito a já difícil vida das associações, são justificadas pelo 
executivo municipal como inevitáveis face aos constrangimentos financeiros que se vivem no 
País e no Município.

Os vereadores da CDU não só não concordam com isso como defendem que havia, e há, 
outros caminhos. 

Na  nossa  opinião,  as  poupanças  a  realizar  não  devem ser  feitas  nas  áreas,  que  embora 
subfinanciadas, podem contribuir de forma decisiva para a integração e coesão sociais como é 
o caso da cultura.

Como temos tido oportunidade de denunciar, muito e mais pouparia a Câmara se deixasse de 
financiar  com o seu orçamento obras e ações que caberia a outros realizar  e que custam 
muitos milhões de euros aos cofres municipais. 
Em consciência e pelo respeito que nos merecem os agentes culturais do concelho que irão ser 
vítimas destes Protocolos, só podíamos votar contra eles.
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