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-------- Aos dezasseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, pelas nove horas
e quarenta e cinco minutos, reuniu no Salão de Sessões da Assembleia Municipal de Vila
Pouca de Aguiar, a Assembleia Municipal presidida por, ÁLVARO REDONDO MOREIRA DE SOUSA e secretariada pelo Primeiro Secretário, JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA
e pela Segunda Secretária, MARIA ARLETE LOPES DOS PRAZERES. ---------------------------- Faltaram Os Senhores Deputados, Paulo Firmino Rodrigues Pinto e Alfredo Augusto Baldaia Felícia, tendo sido convocados, nos termos do nº 1 do artigo 58º do Regimento
da Assembleia Municipal, os elementos imediatamente a seguir na respetiva lista, Senhores,
Manuel Joaquim de Sousa Almeida e Maria Goretti Sousa Pinheiro Teixeira Carvalho. ------------- Faltaram também os Senhores Deputados, Rogério Manuel Barroso Martins, Rui
Filipe Alberto Serôdio, António José de Almeida Gonçalves e Norberto Paulo Xavier Pires,
sendo designados para os representar, os Senhores, Maria Elisa Monteiro Silva, Sandra
Rosa Lameira David, José Ferreira Cardoso e Ana Paula Silva Lopes, respetivamente, nos
termos da alínea c) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------- Faltou ainda o Senhor Deputado, António Chaves do Paço, que apresentou justificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram ausentes os Senhores Vereadores, José Carlos Saraiva Rendeiro e Manuel
Fernandes Chaves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto único - Comemoração dos Quinhentos Anos do Foral Manuelino de Aguiar
de Pena. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Começou por intervir o Senhor Presidente da Mesa, que abriu a sessão pronunciando algumas palavras relacionadas com o evento. Disse que foi intenção da Autarquia criar
uma comissão organizadora das comemorações que envolveu várias entidades e pessoas, às
quais aproveitou o ensejo para agradecer pelo empenho e dedicação demonstrados. ---------------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para frisar que os territórios
valem pela sua História e o Concelho de Vila Pouca de Aguiar já tem 500 anos. É esta História que se pretende que continue a ser construída e preservada. Seguidamente, apresentou
o Senhor Prof. Albertino Saraiva de Sousa, autor do Livro “Forais Novos e Forais Antigos
de Aguiar de Pena e Jales” que retrata a origem e a evolução do municipalismo no concelho
de Vila Pouca de Aguiar. Este Livro foi editado pela Câmara Municipal e é um estudo
completo e rigoroso sobre os primórdios do Concelho de Vila Pouca de Aguiar. --------------------- Interveio o Senhor Prof. Albertino Saraiva de Sousa, que procedeu à apresentação
do Livro. Começou por cumprimentar todos os presentes e agradecer ao Senhor Presidente
da Câmara o apoio e a oportunidade que lhe foi dada para esta apresentação. Seguidamente,
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referiu as razões fundamentais para a comemoração desta data, invocando os forais antigos
e os forais novos de Aguiar de Pena e de Jales, referidos no Livro. -------------------------------------- Destacou a reforma administrativa implementada por Mouzinho da Silveira no século XIX, que definiu o Concelho tal como ele existe atualmente, fazendo também alusão ao
funcionamento e competências dos concelhos e frisando algumas contradições entre as leis
dos concelhos e as leis gerais do país, sendo esta uma das razões que levaram D. Manuel I à
reforma dos forais, com a publicação dos forais novos. ---------------------------------------------------- Com a atribuição do foral novo a Aguiar de Pena, D. Manuel I fez referência aos
forais antigos de D. Afonso Henriques e de D. Dinis e à necessidade de reformar os citados forais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O foral manuelino determinou, entre outras coisas, que os impostos passassem a ser
pagos à coroa e quando em 1220, D. Afonso III fez as confirmações, foi nomeado um juiz
para a aplicação da justiça nos julgados. ----------------------------------------------------------------------- Clarificou que quando se fala em foral novo não se trata de um novo foral mas sim
de uma reestruturação do foral antigo, sublinhando que ao comemorar estes 500 anos faz
todo o sentido falar-se de evolução do municipalismo e da reformulação dos forais. ---------------- Agradeceu à Câmara Municipal e à Comissão das Comemorações dos Quinhentos
Anos do Foral Manuelino de Aguiar de Pena, a confiança que nele depositaram para a realização de um trabalho tão exigente e complexo e a todos os presentes pelo interesse demonstrado na apresentação do Livro. ------------------------------------------------------------------------- Terminou, fazendo um especial agradecimento ao seu colega e amigo, Dr. José Ferreira Borges, que muito contribuiu para a melhoria do trabalho efetuado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, pelas dez horas e vinte minutos, o Senhor Presidente
da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi aprovada em
minuta e vai ser assinada pelos Membros da Mesa. --------------------------------------------------O Presidente: ______________________________________.
O Primeiro Secretário: _______________________________.
O Segundo Secretário: _______________________________.

