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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 28-02-2014  

 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze reuniu 

ordinariamente a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo no auditório dos Paços do 

Município. Presidiu ao ato o Presidente da Mesa, Dr. João Germano Mourato Leal Pinto, o qual 

deu aberta a sessão com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------  

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão; ----------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30/12/2013; ------------------------  

Ponto 3 - Intervenção do Público;----------------------------------------------------------------  

Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 18.º do 

Regimento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; -----------  

Ponto 6 - Informação do Presidente da Câmara sobre as Formas de Apoios às 

Juntas de Freguesia, ao abrigo do art.º 4.º do Regulamento de Formas de Apoios às Juntas 

de Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Primeira Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2014. Deliberação 

camarária de 21/02/2014; -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 

Municipal: presente proposta n.º 10/2014 do Senhor Presidente, António Miguel Costa 

Baptista. Deliberação camarária de 21/02/2014; ------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Proposta de Regulamento da Casa das Artes. Deliberação camarária de 

21/02/2014; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - Proposta de aquisição de serviços de revisão legal às contas anuais do 

município, nos termos do previsto no artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Deliberação camarária de 21/02/2014; -------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Abertura de procedimento para fornecimento de gasóleo a granel. 

Deliberação camarária de 21/02/2014; -------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Proposta de Regimento da Assembleia Municipal; -----------------------------  

Ponto 13 - Metro-Mondego; ------------------------------------------------------------------------  

Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

começou por saudar o Senhor Presidente da Câmara, António Miguel Costa Baptista, os 
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Senhores Deputados, Vereadores e o público presente. Seguidamente, deu por iniciados os 

trabalhos, seguindo os pontos da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------  

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão; ----------------------  

De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à 1.ª 

Secretária Etelvina Luís que deu a conhecer todo o expediente recebido e expedido desde a 

última sessão, informando que o mesmo ficará à disposição dos Deputados Municipais nos 

serviços da Secretaria do Município, onde pode ser consultado, assim como as atas das 

reuniões da Câmara Municipal, nos termos da alínea x) do n.º 1 do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30/12/2013; ------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou se, atendendo ao 

conhecimento prévio que tiveram da ata, podia evitar a sua leitura. Dispensada a leitura em 

voz alta, o Senhor Presidente averiguou se os membros da Assembleia queriam apresentar 

alguma sugestão de alteração. Não houve pedidos de sugestão/alteração à ata da reunião 

ordinária de 30/12/2013. -------------------------------------------------------------------------------------  

Colocada a ata à votação foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção dos 

Deputados Carlos Miguel Ferreira dos Santos, José Miguel Lucas Simões e Nuno Filipe Ferreira 

Lopes por não terem estado presentes na referida reunião. -------------------------------------------  

Ponto 3 - Intervenção do Público;----------------------------------------------------------------  

Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 18.º do 

Regimento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário 

Gama, que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte moção: ---------  

“CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA QUE GERE OS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANO (EGF) - Empresa Geral do Fomento---------------------------------------------------------------  

A Empresa Geral de Fomento (EGF) atua na área da gestão integrada de resíduos 

sólidos urbanos, através de 11 Sistemas Multimunicipais de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos que, no conjunto, envolvem 174 municípios, correspondentes a mais de 60% da 

população portuguesa, cerca de 6, 4 milhões de habitantes, que produz anualmente cerca de 

3,7 milhões de toneladas de resíduos. ----------------------------------------------------------------------  

O modelo de privatização desta sub-holding, aprovado em Conselho de Ministros, no 

final do mês de Janeiro, prevê a venda em bloco da posição do Estado na EGF, através de um 

concurso público internacional e a possibilidade dos municípios venderem as suas posições 

acionistas nos sistemas multimunicipais de gestão dos resíduos sólidos urbanos. ------------------  
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No caso do centro do país, 51,5% da ERSUC pertence à EGF. Ou seja, com esta 

privatização é alienada não só a EGF como todos os sistemas multimunicipais. --------------------  

Alertamos porque que o processo de privatização, não contempla a possibilidade de os 

municípios accionistas exercerem direito de compra das "ações", bem como se alerta para a 

falta de garantias quanto à eventual subida do preço das tarifas, à redução de postos de 

trabalho e aos possíveis impactos ambientais negativos. -----------------------------------------------  

Lembramos ainda aos Srs. Deputados, que os municípios têm a dupla condição de 

accionistas e de clientes das concessionárias", lamentamos que o modelo de privatização 

escolhido (que admite que as câmaras vendam ao privado ao mesmo preço que o Estado, mas 

não dá às concessionárias a possibilidade de adquirirem a maioria do capital), lhes retira 

qualquer margem de intervenção sobre decisões de gestão e de investimento que vão ter 

reflexos nas tarifas que cobram aos munícipes. ----------------------------------------------------------  

A presente moção pretende dar força movimento gerado pelas 172 Autarquias que já 

se manifestaram contra ao modelo de privatização, bem como dar todo o apoio e permissão 

para que executivo da Câmara Municipal de Miranda do Corvo possa efectuar todas as acções 

de caracter políticos e/ou judiciais que entendam, contra esta medida que irá lesar com é 

evidente, legítimos interesses das populações e dos seus Municípios. --------------------------------  

Miranda do Corvo. 28 de Fevereiro de 2014.-----------------------------------------------------  

P 'Io Grupo de Deputados do Partido Socialista, José Mário Gama (a).” --------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

interrompeu os trabalhos para os deputados da Bancada do PPD/PSD-CDS/PP analisarem a 

moção apresentada pelo Deputado José Mário Gama. ---------------------------------------------------  

Retomados os trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a moção 

à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves, que depois de cumprimentar todos os presentes, fez a seguinte declaração: -------  

“Esta minha intervenção vai ser constituída por duas partes. A primeira será mais 

personalizada, a segunda em nome da minha bancada. -------------------------------------------------  

1ª Parte -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Faço-o para tentar evitar a estupefação final do senhor Presidente, como aconteceu 

na última sessão da Assembleia, perante três situações legitimamente colocadas. Não mudei 

relativamente à minha atitude política enquanto autarca e a minha coerência é a mesma. ----  

Agora, é perfeitamente razoável que quando para além da relação institucional entre 

dois autarcas, existe uma relação de equipe política, que alguns assuntos, possam ser 

abordados de uma forma mais agilizada e até resolvidos ou não por um simples alerta, feito 
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fora das reuniões mais convencionais. Vem isto a propósito, de um novo caso que hoje trago e 

que se relaciona com um projecto pelo qual comecei a lutar há cerca de três décadas e que 

felizmente está hoje de pé, embora não acabado. Ao anterior executivo municipal e 

assembleias municipais cessantes, se deve o que está feito, mas o que não está, e deve sê-lo, 

tem de ser feito, por quem lhes sucedeu. Foi para isso que os Mirandenses nos elegeram. ------  

2ª Parte -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao longo dos anos, nomeadamente nos últimos doze, o complexo lúdico-turístico da 

Quinta da Paiva, tem vindo a desenvolver-se numa parceria estratégica entre Câmara 

Municipal e Fundação ADFP. Está demonstrado e revelado que as sinergias de ambas as 

partes, têm sido geradoras de um polo concelhio cada vez mais importante, pela diversidade 

de infraestruturas que já possui, que estão em construção (Hotel e Museu da ADFP) e de 

outras que hão-de com certeza vir a ser construídas. ---------------------------------------------------  

Hoje, é uma realidade, que a Quinta da Paiva é visitada e dela usufruem cada vez 

mais cidadãos mirandenses e de todo país. ----------------------------------------------------------------  

É neste contexto, Senhor Presidente, que a Bancada do PSD/CDS-PP, vem alertá-lo, 

para a necessária preparação da nova época turística que se avizinha, com a aproximação da 

Primavera e do Verão. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Sabemos de experiência adquirida, que é da Primavera ao Outono que os turistas 

internos e externos ao concelho, procuram mais a Quinta, para apreciar e usufruir da sua 

beleza, pelo que, a bem do concelho, devemos numa atitude pró-ativa, não defraudar, mas 

continuadamente, como até aos dias de hoje tem acontecido, exceder as suas expetativas, 

com o objetivo de darmos sustentabilidade ao projeto e satisfação às pessoas. -------------------  

É também nesta perspetiva que vimos alertar, para a necessidade da instalação de 

blocos sanitários públicos e churrasqueira, no Parque de Merendas, bem como a necessária 

reparação dos caminhos do circuito de manutenção danificados pelas últimas cheias do Rio 

Dueça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Queremos por último acrescentar, que tivemos conhecimento de que aqueles 

projetos, ficaram prontos no anterior executivo municipal, pelo que não estando em causa 

obviamente, verbas excessivas, tudo isto se torna a normal evolução na continuidade. ---------  

Pela bancada da coligação do PSD/CDS-PP, o Deputado Lídio Gonçalves (a).” -----------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Carla 

Baptista, que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte proposta: ---  

“Temos conhecimento que há um elemento da equipa médica do Centro de Saúde de 

Miranda do Corvo, que acabou de cessar funções, por ter passado à situação de reforma. ------  
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Atendendo a que o ficheiro deste médico é composto por 1.400 utentes e que não 

está prevista a sua substituição por outro médico, consideramos que é importante o Senhor 

Presidente da Câmara e os restantes eleitos, tomarem medidas junto da ARS Centro, no 

sentido de se evitar uma inevitável perda de qualidade nos cuidados de saúde a prestar à 

população. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Consideramos também importante questionar a ARS Centro nos seguintes pontos: ------   

- Falta de manutenção no fornecimento dos medicamentos a utilizar diariamente no 

Centro de Saúde; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Falta de manutenção dos equipamentos clínicos e do próprio edifício do Centro de 

Saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Abertura do Centro de Funcionalidade e Saúde que se mantém encerrado há 3 anos. 

A Deputada Carla Baptista (a). ---------------------------------------------------------------------  

Entendemos que talvez não fosse pior a Câmara fazer um forcing, no sentido de 

mostrar o nosso desagrado, porque se os cuidados de saúde já estão deteriorados, vão ficar 

num pior estado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Taborda para se pronunciar sobre esta proposta: --------------------------------------------------------  

“Eu apenas quero acrescentar o seguinte: esta proposta apresentada pela Dr.ª Carla 

Baptista tem todo o sentido, até porque são situações com que nos temos vindo a deparar ao 

longo dos tempos, não só com este executivo, mas também com o anterior. E isto reflete bem 

a degradação do Serviço Nacional de Saúde com que nós estamos a ser confrontados 

diariamente, nós utentes, nós pessoas de bem. Temos aqui uma palavra a dizer, 

nomeadamente exigir às pessoas com responsabilidades, à ARS Centro, ao Governo, ao 

Ministro da Saúde que o SNS tem que continuar vivo. ---------------------------------------------------    

Com a saída de mais um médico, vamos sofrer todos na qualidade da prestação dos 

cuidados, pelo que temos aqui alguns pontos a ter em conta - temos uma Comissão Municipal 

de Saúde e temos um representante desta Câmara que faz parte do ACES do Conselho da 

Comunidade, tendo um papel muito importante, quem quer que seja eleito para lá, para 

fazer alguma pressão e alguma exigência.” ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste 

Cardoso que depois de cumprimentar todos os presentes, se pronunciou sobre esta proposta: 

“A bancada da CDU relativamente a esta proposta lida pela Dr.ª Carla Baptista, 

acompanha e concorda. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Embora se trate de uma matéria que diz essencialmente respeito ao Estado em 

termos de competências, na verdade a autarquia pode aqui ter um papel importante, quer 
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fazendo contactos, desenvolvendo contactos junto do Ministério, da ARS e também da 

comunicação social. De facto o concelho de Miranda do Corvo começa a ter sérios problemas 

em termos de saúde, e portanto nós acompanhamos completamente esta proposta/moção.” --  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário 

Gama para se pronunciar sobre esta proposta: -----------------------------------------------------------  

“Nós não poderíamos estar mais de acordo. Aliás, penso que cada vez mais o SNS tem 

que unir esforços no sentido em que a população começa a despertar para estes problemas. --  

 Eu estou ligado à saúde, estão aqui também parceiros ligados à saúde, e sabemos o 

esforço que quem trabalha no SNS faz todos os dias para minimizar as contrariedades das 

políticas de saúde que estão a ser implementadas, nomeadamente pelo governo PSD. ----------  

Estão a danificar um dos melhores bens que temos, o SNS. Acima de tudo, e 

independente da cor partidária devemos começar a sair para a rua, a manifestarmo-nos e as 

autarquias também. --------------------------------------------------------------------------------------------    

Este processo tem que ser travado. A saúde dos portugueses tem que ser preservada, 

o SNS tem que de alguma forma dar resposta, com a progressão de meios, de recursos 

técnicos e humanos, porque os recursos que temos começam a ficar esgotados e a capacidade 

dos profissionais poderem atender todas as solicitações que aparecem. ----------------------------    

Portanto, parabéns por esta iniciativa, pela apresentação desta moção, é isso que nós 

todos queremos, e solicitamos também que o Presidente da Câmara pressione e que todos os 

executivos deste país pressionem o Governo, no sentido de que a saúde é um bem essencial.” 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Ramos, que declarou sobre esta moção: -------------------------------------------------------------------  

“Eu queria deixar esta mensagem: efetivamente vai faltar mais um profissional de 

saúde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De qualquer forma, acho que é o momento de louvarmos o trabalho que o Centro de 

Saúde de Miranda do Corvo tem feito com poucos recursos, com poucos meios técnicos, e no 

entanto eles fazem um esforço incrível. -------------------------------------------------------------------    

Quem tem que usufruir sabe que tem que ter a paciência para esperar. Esperar 

porquê? Porque o número de médicos e de profissionais de saúde nestas localidades mais 

pequenas é menor, e eu não imagino a quantidade de trabalho que todos eles fazem todos os 

dias. Alguém que os lembre e cumprimente por todo o seu trabalho.” ------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou: -------------------  
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“No que toca à proposta apresentada pela Senhora Deputada Carla Baptista e que 

simultaneamente também é uma profissional do Centro de Saúde, gostaria de dizer que 

acolho com agrado esta unanimidade em torno da proposta apresentada. --------------------------  

Também eu e os restantes elementos do executivo partilhamos das mesmas 

preocupações. Estamos solidários com o Centro de Saúde e com todos os mirandenses, pelo 

que de imediato irei, a quem de direito, transmitir estas nossas preocupações, não só no que 

respeita à falta de médicos, mas também no que toca às outras questões levantadas pela 

Senhora Deputada, nomeadamente a falta de medicamentos. Começa a ser algo muito 

preocupante e que tem sido ventilado na comunicação social. ----------------------------------------  

A falta de alguns equipamentos e também a questão do projeto do Centro de 

Funcionalidade e Saúde, que é um projeto que já se arrasta há cerca de três anos e que ainda 

não está concretizado. ----------------------------------------------------------------------------------------    

Irei preparar um ofício para a ARS do Centro e também julgo que será motivo para 

expor ao Senhor Ministro da Saúde, penso que é preocupante e devemos atuar com rapidez.” -  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a moção apresentada pela 

Deputada Carla Baptista à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Branco, que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte moção: -------  

"CONTRA A EXPLORAÇÃO DE CAULINOS NO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO" ----------  

O Dec. Lei n° 88/90 de 16 Março, conjugado com o Decreto-Lei n° 181/70, de 28 de 

Abril, regulam o aproveitamento de depósitos minerais naturais. ------------------------------------  

Consideram-se como depósitos minerais naturais todas as ocorrências minerais 

existentes em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva que, 

pela sua raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos industriais 

das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse para a economia 

nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os caulinos são um recurso geológico que se integram nesta categoria de depósitos 

minerais naturais, contudo, apesar da relevância económica que poderá ter a sua exploração, 

existe um impacto ambiental brutal que não pode ser descurado. Os impactos ao nível da 

escavação, ruído, empoeiramento, inalação de poeiras, contaminação de recursos hídricos, 

resíduos industriais sólidos, remoção de solos e desmatação, bem como impacto geral na 

qualidade da ar, água e solo que afectam indelevelmente as populações. Todos estes 

problemas se maximizam nos novos pedidos de concessão de exploração com áreas muito 

significativas de 2 km2 na expansão da exploração do Vale de Arinto e 3,8 km2 para a nova 

exploração na zona do Padrão, que abrange os concelhos de Miranda e Lousã. Também a 
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questão do Ordenamento do Território e integração destas explorações nos Planos, desde o 

PDM à RAN e REN, nos suscitam as maiores dúvidas. -----------------------------------------------------  

Face ao exposto, e atendendo a que este processo é potencialmente gerador de 

divergência e conflitualidade social, à semelhança do que já acontece em outros concelhos, 

devido às graves implicações ambientais que acarreta, propomos uma moção de repúdio à 

exploração de caulinos no concelho de Miranda do Corvo. ---------------------------------------------  

Propomos ainda que a presente moção seja enviada ao Sr. Ministro da Economia e 

Emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 28 de Fevereiro de 2014.-----------------------------------------------------  

P’lo Grupo de Depurados do Partido Socialista, O Deputado João Branco (a).” -----------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo Silva, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, apresentou a seguinte moção: ------------------  

“Relativamente a esta moção, temos que ter algum cuidado, porque essas 

explorações são todas elas supervisionadas e têm entidades que supervisionam e controlam 

estas explorações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

São áreas grandes que apesar de controladas podem trazer alguns prejuízos. Há 

postos de trabalho, há toda uma economia gerada. Portanto, acho que é exagerada essa 

tomada de posição relativamente à não exploração completa das explorações que estão a ser 

feitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Há pontos que concordamos, há pontos que discordamos, portanto, não concordamos 

na totalidade.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Branco, que declarou: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“Primeiro que tudo dizer que a nossa moção é um repúdio às novas concessões e ao 

aumento da área de exploração, não à exploração propriamente dita, porque como é óbvio 

não vamos parar completamente uma atividade económica seja ela qual for. ---------------------   

Em relação à fiscalização: fiscalização há para tudo, agora se ela funciona ou não, 

temos imensos exemplos a vários níveis em que a fiscalização não funciona. ----------------------    

Mesmo numa exploração agrícola, é fiscalizada a vários níveis e não é essa 

fiscalização que vai impedir que haja poluição de aquíferos ou de águas que passem 

subjacentes aos terrenos, assim como há fiscalização para todas as atividades económicas. ---   

Quanto à questão dos empregos, é verdade que gerará alguns empregos, no entanto o 

aumento da área de exploração, muito dificilmente empregará mais dez ou vinte pessoas, por 

aumentar a área de exploração, parece-me que vai é prolongar o tempo de vida da 

exploração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Se a exploração poderia durar dez anos, ao aumentarmos a área, os mesmos 

trabalhadores poderão explorá-la vinte ou mais anos. --------------------------------------------------   

Em relação ao nosso concelho e aos empregos, com certeza que não se vão empregar 

as pessoas do nosso concelho, poderá acontecer, mas eu vivo perto de uma exploração de 

caulinos, a do Vale de Arinto, e não conheço nenhum conterrâneo nosso que lá trabalhe. Mas 

claro que não podemos apenas estar preocupados com aquilo que é nosso. ------------------------   

Apesar disto, principalmente estamos aqui para defender as cores de Miranda do 

Corvo, quanto ao resto temos que nos preocupar como é óbvio, mas não me parece que para 

Miranda do Corvo traga mais empregos. --------------------------------------------------------------------  

Sublinhar que esta moção é acerca do alargamento das novas concessões e não acerca 

das explorações de caulinos em geral.” --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, que declarou: ---------------------------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal já deliberou sobre esta matéria por duas vezes. Primeiro sobre a 

expansão na zona de Vale de Arinto, que se desenvolve desde o Vale de Arinto até à zona 

industrial da Pereira, numa área de mais de duzentos hectares. --------------------------------------    

E também agora, mais recentemente, no âmbito de uma nova concessão que envolve 

o nosso concelho e o concelho vizinho da Lousã, sendo a maior parte da área no concelho da 

Lousã. A área é muito significativa no concelho de Miranda do Corvo, e estende-se desde o 

monte que fica atrás do Corvo/Cadaixo, quase até ao Espinho, paralelamente à 342, passando 

pela zona dos Pegos até à zona industrial do Alto do Padrão. No total são mais de trezentos 

hectares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Estamos a falar de áreas de exploração colossais, e por essa razão, e pelos impactos 

ambientais e sociais que foram referidos, a Câmara Municipal, por unanimidade, emitiu 

parecer desfavorável em relação às duas situações. -----------------------------------------------------   

A posição da Câmara já foi enviada à Direção Geral de Geologia.---------------------------   

Vamos também muito em breve tomar uma posição conjunta, que está a ser 

articulada com a Câmara Municipal da Lousã, porque uma das explorações envolve os dois 

concelhos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a moção apresentada pelo 

Deputado João Branco à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. --------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Ramos, que declarou: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“As pessoas encontram-nos na rua, foram elas que nos elegeram para estar aqui nesta 

casa e nós não podemos deixar de as ouvir. ---------------------------------------------------------------    
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A questão que vou levantar é dirigida ao Senhor Presidente da Câmara e tem a ver 

com uma questão que já levantámos sobre estrada principal do Espinho, que continua sem 

qualquer intervenção a nível de segurança. Ou seja, eu fui abordado por algumas pessoas, 

inclusive reuni com algumas dessas pessoas e gostaríamos de saber qual é o ponto de situação 

e se efetivamente está a ser ponderada esta situação para a estrada principal no Espinho. ----  

Uma segunda preocupação que vou levantar tem a ver a intervenção nas Meãs até ao 

limite do nosso concelho para colocação de esgotos.  ---------------------------------------------------  

Obviamente que esta situação foi uma herança, não foi uma situação que foi criada 

no presente, mas a verdade é que para quem circula até ao Espinho, até ao limite do nosso 

concelho, é degradante. --------------------------------------------------------------------------------------    

As estradas estão completamente danificadas, remendadas, e isto pode vir a trazer 

consequências, quando as pessoas começarem a pensar e a descobrir que efetivamente 

quando as suas viaturas se danificam, porque a Câmara não intervenciona ou não corrige 

aquilo que deveria corrigir, obviamente os munícipes vão começar a atuar e a reclamar. 

Aquilo que os habitantes do Espinho me pediram, é que esta situação que o Senhor Presidente 

herdou, seja resolvida no mais curto espaço de tempo, porque é uma situação extremamente 

desagradável para quem ali vive.” --------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Reinaldo 

Couceiro, que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou: ------------------------------  

“Queria colocar duas questões ao Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------  

Tenho sido questionado por alguns munícipes, sobre as datas de abertura da Ponte da 

Foz do Mosteiro, assim como da abertura da estrada do Senhor da Serra. --------------------------  

Outra questão era sobre a iluminação na zona envolvente do Mosteiro. Como sabem 

esta zona está praticamente às escuras, pelo que gostaríamos de saber porque é que se 

mantém à tanto tempo assim. -------------------------------------------------------------------------------    

Por outro lado, nós tínhamos feito um estudo com a EDP, aqui da zona histórica em 

termos de iluminação. Recuperámos parte dos candeeiros, adquirimos outros para uma 

melhor iluminação aqui da zona histórica e ainda há poucos dias não estavam colocados, 

gostaria que explicasse aqui nesta Assembleia o porquê. -----------------------------------------------  

Também sobre as candidaturas que fizemos aos pontos de água para combate aos 

incêndios no concelho, porque sei que neste momento as candidaturas estão aprovadas, mas 

ainda não deram início à sua construção, e preocupa-me que se deixe expirar o tempo da 

candidatura. Gostaria que o Senhor Presidente nos informasse. --------------------------------------  

Dizer ao Senhor Deputado João Ramos, sobre o que falou do rasgo no Espinho e 

também o facto de não ter lá as passadeiras. Foi uma preocupação do nosso executivo de 
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colocar lá as passadeiras, só que nunca houve unanimidade dos munícipes do Espinho. 

Tentámos, fizemos reuniões, não sei se o Senhor Presidente da Junta tem conhecimento disso 

e está por dentro do assunto, mas foi uma preocupação nossa. ---------------------------------------  

Queríamos colocar lá as passadeiras, mas não houve consenso das pessoas. Assim 

como, sobre os rasgos, nós não intervencionámos logo que entrámos no saneamento, à 

semelhança do que fizemos no restante do lugar, porque o executivo anterior tinha mandado 

por tapete novo na estrada principal e nós não quisemos estar a cortar a estrada logo 

passados poucos meses dela ser intervencionada. Aquilo que deveria ter sido feito, era 

primeiro o saneamento e depois o tapete, mas isto também foi uma herança que tivemos. ----    

Isto é assim, herdamos todos uns dos outros.” --------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo Silva, 

que declarou: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Um dos pontos prende-se com a segurança. ----------------------------------------------------  

Queria pedir ao Senhor Presidente e ao executivo, para mais uma vez, já noutras 

alturas foi trazido aqui o problema da segurança a esta Assembleia, fazer um forcing junto 

das forças de segurança. --------------------------------------------------------------------------------------   

Uma em especial, relativamente às escolas. Deveria haver um policiamento mais 

forte, mais visto perto das escolas. -------------------------------------------------------------------------   

Como sabem, estão a acontecer situações perto das escolas preocupantes. Ainda hoje 

eu passei à hora de almoço e verifiquei que as entradas das escolas estão muito mal 

frequentadas, mesmo muito mal frequentadas. Tem que se acabar com aquilo. Todos nós 

temos filhos, e na minha opinião o policiamento à volta das escolas tem que ser intensificado. 

A GNR, a polícia tem que ser vista, tem que se perceber que a qualquer momento lá estarão, 

e tem que se acabar com isto. -------------------------------------------------------------------------------   

Sobre o policiamento além das escolas, tentar pedir um reforço, sabemos que não é 

fácil, os meios cada vez diminuem mais, não aumentam. ----------------------------------------------   

Como sabem, voltaram a acontecer dois casos graves esta semana em Miranda do 

Corvo. Levantamo-nos todos os dias bastante cedo, com bastante sacrifício, todos nós para 

trabalhar, para chegarmos a casa e encontrarmos o que encontramos. Agora foram uns, há 

uns tempos foram outros. Temos que continuar a pedir mais reforços, porque senão isto cada 

vez vai arrastando mais, e deixamos de ter segurança, não sabemos se havemos de sair de 

casa, se não havemos de sair, é complicado. -------------------------------------------------------------   

Depois relativamente à zona das Meãs, onde eu vivo. Já trouxe este pedido aqui 

anteriormente, sobre as lombas, eu sei que é difícil. ---------------------------------------------------   
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Já pedi no anterior mandato e também não foram postas, foram postas outras 

situações, por exemplo, os passeios. Mas dentro do que for possível, continua a ser uma zona 

muito complicada, penso eu com duas ou três lombas de cada lado resolveria, porque ali com 

a velocidade continua a ser uma pista.” -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Luís 

Martins, que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou: --------------------------------  

“O assunto que está na base desta minha intervenção e mais uma vez à semelhança 

da minha intervenção na última Assembleia,  sobre o Mosteiro de Santa Maria de Semide e as 

obras de reabilitação do claustro quinhentista e requalificação dos paços e acessos interiores 

e exteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Não me vou alongar mais nos aspetos históricos e tão pouco salientar a importância do 

conjunto monástico, porque é demais evidente a sua importância. ----------------------------------   

O que eu solicito ao Senhor Presidente da Câmara é que transmita a esta Assembleia 

qual o ponto de situação das obras, porque o prazo de 30 de novembro de 2013, foi 

ultrapassado, o de 31 de janeiro de 2014, igualmente, para quando o arranque em definitivo?  

Ainda dentro do assunto do Mosteiro, tenho uma outra questão que já foi levantada 

pelo Senhor Deputado Reinaldo Couceiro, e que se prende exatamente com a questão da 

iluminação exterior, ou melhor dizendo, com a falta desta. -------------------------------------------    

No passado mês de janeiro a igreja foi mais uma vez alvo de tentativa de assalto, as 

marcas ainda estão bem visíveis na porta principal. Na minha opinião estes dois aspetos estão 

inteiramente ligados, uma vez que uma boa e cuidada iluminação exterior poderia funcionar 

como inibidor de tomada de atitudes de atos de vandalismo, perpetrados contra o património. 

Para além de que uma boa iluminação exterior no património edificado conferia-lhe uma 

outra beleza e dignidade. Não sei o que está na base desta falta de iluminação, se serão 

aspetos técnicos relacionados com a instalação elétrica, ou questões de ordem de poupança 

energética.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos 

Marta, que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou: ----------------------------------  

“Eu queria colocar duas questões ao Senhor Presidente, dois pedidos de 

esclarecimento, um deles prende-se com o possível encerramento das finanças. -----------------  

Queria saber se houve alguma evolução, se se sabe já mais alguma coisa de concreto.   

A outra questão prende-se com o fim da Brigada de Sapadores da Cooperativa Agrícola 

que levou ao desemprego cinco pessoas. Queria saber se há alguma informação da razão que 

levou ao términus desta brigada, e o que vai ser feito também da viatura que eles utilizavam.  
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Nós estamos próximos do verão, de repente o tempo muda, mas é sempre um 

problema em termos florestais, em termos de incêndios. ----------------------------------------------   

Gostava de saber qual a razão que levou ao fim desta brigada, e se eventualmente ela 

poderá ser reativada, ou na Cooperativa ou noutra instituição, eventualmente ao serviço da 

Junta de Freguesia e se a viatura também pode ser reutilizada, penso que fazia sentido. -------   

É um pedido de esclarecimento, porque realmente não sabemos o que se passa de 

concreto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Alexandre, que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou: ----------------------------  

“No passado dia 25 de madrugada tivemos um grande incêndio numa habitação em 

Vila Nova.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor em causa ficou só com a roupa do corpo, não tem mais nada. -------------------   

O Senhor Presidente esteve lá comigo, viu o estado em que ficou a habitação. ----------   

A Junta de Freguesia de Vila Nova intercedeu junto da Junta de Miranda do Corvo, e 

desde já agradeço ao Fernando Araújo, que se disponibilizou a arranjar as roupas necessárias 

da Loja Solidária, para lhe fazer a entrega assim que possível. ---------------------------------------   

Também temos o apoio dos baldios, intercedemos com as associações da nossa 

freguesia e todos estão dispostos a ajudar-nos. ----------------------------------------------------------   

Já intercedemos junto do Padre Armando, com a Fábrica da Igreja, para fazer a 

divulgação, para ver se angariamos donativos. -----------------------------------------------------------   

Falámos já com diversas empresas, que já nos estão a ajudar a nível de mobiliário, de 

materiais de construção civil, etc. --------------------------------------------------------------------------  

Quero com isto dizer que temos uma campanha de solidariedade em funcionamento, e 

queria saber da parte da Câmara Municipal em que é que nos poderiam ajudar. Isto era uma 

pergunta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A segunda é sobre a Estrada Nacional 17-1, como sabem houve um desabamento, ela 

já está cortada há algum tempo e queria saber se há alguma luz ao fundo do túnel, para 

quando o inicio das obras.” -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Etelvina Luís, 

que  declarou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A minha intervenção prende-se com um voto de felicitações, não precisa de votação. 

O Senhor Padre Luciano era um homem de fé, um homem bom e generoso que 

dedicou toda a sua vida aos outros e marcou de forma decisiva a freguesia de Lamas e o 

concelho de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------  
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Dedicou-se também ao estudo do concelho, sobretudo à influência das Invasões 

Francesas, e como homem estudioso que era, deixou um legado escrito de grande 

importância. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A homenagem com inauguração do seu busto no lugar de Urzelhe, realizado no 

passado domingo, dia 23 de fevereiro (data em que faria 105 anos) foi muito merecida e 

sentida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, quero em nome dos deputados eleitos pelo Partido Socialista felicitar a 

organização, Junta de Freguesia de Lamas, Câmara Municipal de Miranda do Corvo e escultor 

Rogério Cancela e demais pessoas e entidades que colaboraram na referida homenagem. ------  

É assim, através destes gestos simbólicos, que agradecemos toda a dedicação de 

alguém que se deu à causa pública, sem pedir nada em troca. Bem-haja para a organização. 

P’los deputados eleitos pelo Partido Socialista, a Deputada Etelvina Luís (a).”  ---------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José João, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou:--------------------------------------------  

“Tendo em conta o inverno rigoroso que se fez sentir, causando vários prejuízos, 

nomeadamente derrubando árvores nas estradas e caminhos florestais do nosso concelho, e 

prevendo-se ainda que possa ocorrer um verão quente e seco, a minha questão ao Senhor 

Presidente é para quando prevê a limpeza dos caminhos florestais.” --------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Madalena 

Barbeiro, que  declarou: --------------------------------------------------------------------------------------  

“A Santa Casa da Misericórdia de Semide celebrou ontem um protocolo com o 

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo de Terapia da Fala, onde irão ser apoiados os 

alunos de Semide e de Rio de Vide. -------------------------------------------------------------------------    

Inaugurou ontem também, dia 27 de fevereiro de 2014, a sua loja solidária. -------------    

Para além de todas as valências já existentes, a partir de agora os Semidenses e 

outros, poderão contar com esta valência para colmatar outras necessidades. --------------------    

A bandeira solidária e de justiça social fortemente impregnada, quer pela sua 

provedoria, na pessoa do Dr. João Mourato, quer pelas suas equipas de trabalho, está agora 

um pouco mais cimentada e fortalecida pelo aparecimento de mais um meio colocado à 

disposição das populações. -----------------------------------------------------------------------------------   

O grupo de deputados do Partido Socialista quer assim felicitar todos os que 

contribuíram para que esta realidade fosse possível, nomeadamente, ao Senhor Presidente da 

União de Freguesias de Semide e Rio de Vide e ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Miranda do Corvo que contribuíram para que isto fosse possível.” ------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Ivone Dias, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou:--------------------------------------------  

“Eu tinha duas questões para apresentar, uma delas já foi apresentada pelo Deputado 

Marta, é acerca do ponto de situação do encerramento ou não da Repartição de Finanças. ----  

O segundo ponto é também alertar e solicitar ao Senhor Presidente da Câmara que 

fosse tido em conta o percurso da Estrada Real, que vai no sentido Meãs-Corvo, que foi 

intervencionada, tem lombas, mas está com o piso a degradar-se. -----------------------------------    

O inverno foi rigoroso e junto à ponte está a ficar com um desnível considerável. ------   

Passo lá mais que uma vez por dia e como tenho conhecimento que depois de uma 

intervenção de uma execução de uma obra, há sempre um período de fiscalização que se 

pode pedir, para que seja avaliado o estado da obra, era exatamente essa a minha 

solicitação, que o Senhor Presidente da Câmara envidasse esforços no sentido de tentar 

resolver aquele problema.” -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Fernando 

Araújo, que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou: ---------------------------------  

“Gostaria de fazer alguns alertas e repor a verdade de algumas situações que surgiram 

aqui hoje.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as lombas da estrada do Espinho, é verdade, sim senhora, que houve na altura 

pessoas que se opuseram a que elas fossem lá colocadas. No entanto, as lombas aqui dentro 

da vila ninguém pediu opinião aos munícipes se eles as queriam nos locais em que elas foram 

colocadas, portanto, o Municipio tinha toda a autoridade para colocar as lombas na estrada 

do Espinho e assim como na estrada das Meãs, as quais pedidas por várias vezes. ----------------  

Sobre a iluminação aqui da parte histórica, tenho acompanhado, tem sido demorado, 

mas andam a colocar os candeeiros no sítio. Só lamento o facto, de que chamei a atenção do 

executivo anterior, porque os candeeiros antigos da Rua da Senhora da Conceição e da Rua de 

São Mateus e escadas da igreja, eram uns candeeiros antigos e foram retirar esses candeeiros 

para colocar na Rua dos Combatentes e a Rua Dr. Mário Almeida. ------------------------------------    

Chamei à atenção porque os candeeiros antigos estavam lá, e a ter que por outros 

candeeiros modernos, punham-nos na parte onde eles faltavam. -------------------------------------    

Portanto, andaram a desviar para a Travessa, para a Volta da Costa, para a Travessa 

ali da Rua dos Combatentes os candeeiros que estavam na Rua da Senhora da Conceição e 

agora os munícipes querem fazer um abaixo-assinado por estarem contra isto tudo. -------------   

Chamei a atenção e disseram-me que assim ficava mais bonito. ----------------------------   
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Penso que não tinham nada que retirar os candeeiros antigos que estavam lá. Se 

faltavam candeeiros para outros lados, então seriam outros mais modernos que não têm nada 

a ver com os candeeiros antigos da parte histórica da vila. --------------------------------------------   

Por outro lado, o rasgo na estrada do Espinho, não é verdade. O executivo de 1994 a 

2001, de facto fez a pavimentação toda nova das Meãs até ao marco do Espinho. ----------------   

O problema na estrada do Espinho é o abatimento que houve através da conduta de 

saneamento e as suas ligações. Enquanto esteve dentro da garantia não fizeram nada, 

portanto, se aproveitassem a garantia da estrada e chamassem à atenção do empreiteiro que 

era da responsabilidade dele. Toda a estrada do Espinho tem a ver com o pavimento que foi 

feito no ano 1999/2000, a situação é o levantamento da conduta de saneamento e das suas 

ligações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois também quero dar os parabéns a este executivo que conseguiu as máquinas, 

que eu andei aqui sempre a pedir para limpar as estradas florestais, e felizmente vão avançar 

na próxima semana. Obrigado Senhor Presidente. -------------------------------------------------------  

E mais uma chamada de atenção sobre as instalações sanitárias no parque de 

merendas da Quinta da Paiva. Várias vezes também chamei à atenção. A Assembleia de 

Freguesia também numas seis ou sete assembleias, fez um ofício ao anterior executivo, para 

que se construísse umas instalações sanitárias. -----------------------------------------------------------   

Penso que este executivo ainda não o fez devido às condições meteorológicas que não 

têm sido favoráveis, o parque esteve inundado. Penso que quando levantar o tempo, esta 

Câmara procederá à sua construção.” ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves, que declarou: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Em qualquer empreendimento, as suas acessibilidades, são elementos básicos, 

fulcrais e podemos até dizer críticos, para o sucesso e êxito do mesmo. ----------------------------  

Vem a isto a propósito das acessibilidades ao lado Sul da Quinta da Paiva. O anterior 

executivo municipal, não descurando o que acima disse, e dado o tráfego automóvel que 

acede diariamente àquele lado da Quinta, projetou e beneficiou parcialmente, até onde lhe 

foi possível, uma alternativa de acesso. Essa alternativa consta da ligação da nova rua da 

coutada, já dentro do bairro do Montoiro, a Paiviegas (acesso sul da Quinta da Paiva). ----------  

Acontece que, dentro do pequeno lugar de Paiviegas, existe um estrangulamento da 

estrada municipal, que só poderá ficar resolvido com a demolição parcial de uma velha casa 

desabitada que ali se encontra, propriedade de herdeiros de Jaime Simões. -----------------------  

Sabemos que no sentido de concluir a citada obra de beneficiação, que também 

reputamos de justa e necessária, o anterior executivo encetou diligências junto do 



 

 

      

Ata 28-02-2014  
Nº 1  

17 

proprietário, chegando mesmo a avaliar e concretizar uma proposta de compra que teve 

como retorno uma contraproposta do proprietário. ------------------------------------------------------  

Os deputados da bancada do PSD/CDS-PP, porque consideram esta obra uma mais-

valia para o empreendimento da Quinta da Paiva, gostariam de saber qual é atualmente o 

ponto de situação e em simultâneo, deixar uma petição de realização daquela pequena obra, 

para conclusão da beneficiação e de um bom acesso, anseio legítimo também da população 

residente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 28 de Fevereiro de 2014 ------------------------------------------------------  

Pela bancada do PSD/CDS_PP, o Deputado Lídio Gonçalves (a).” ---------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Reinaldo 

Couceiro, que declarou: --------------------------------------------------------------------------------------  

“Era para esclarecer ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Miranda, pelo 

muito respeito que tenho por si, sempre tive, mas o Senhor está confundido numa coisa, 

porque nós se tivéssemos intervencionado alguma coisa na estrada a garantia era perdida, 

portanto, ninguém ia assumir a garantia ou responsabilizar-se se nós fossemos a cortar a 

estrada.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para declarar: ---------  

“Não é moção nenhuma que eu quero aqui apresentar, nem uma proposta, é uma 

reflexão que eu quero fazer convosco. ---------------------------------------------------------------------    

Saiu há poucos dias um relatório do Tribunal de Contas, não contra a Câmara de 

Miranda, não contra nenhuma Câmara, mas precisamente contra o sistema que está 

implantado no nosso país das Parcerias Público Privadas (PPP), da concessão de águas aos 

Municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é novidade para ninguém que os contratos de concessão municipais de águas para 

empresas públicas foi um desastre económico para os Municípios. As Parcerias Público 

Privadas - PPP não revelaram preocupação com os interesses dos Municípios e dos próprios 

utilizadores, a própria entidade reguladora, aqui, falhou. Em diversos contratos de concessão 

continuam a apresentar cláusulas de reequilíbrio financeiro, que garantem às entidades 

gestoras a cobertura de riscos financeiros, associados à alteração de spreads bancários, ou 

mesmo a cobertura de riscos operacionais, em resultado de eventuais agravamentos de custos 

de manutenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Tribunal de Contas publicou agora os resultados da sua auditória a muitos contratos 

feitos entre estas entidades e os Municípios e diz claramente “que se desvirtuaram, 

claramente, os princípios da partilha de riscos que devem estar subjacentes a um contrato de 

concessão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Os concessionários podem ainda ser ressarcidos pelos municípios se se verificar 

determinadas reduções do volume total das águas faturadas e da estimativa da evolução do 

número de consumidores. Há pois aqui um claro desfasamento com a realidade. Quer dizer 

isto que são feitos perante estas entidades públicas, que têm a faca e o queijo na mão, e as 

autarquias ficam numa situação de grande fragilidade. Quando forem apresentadas as contas 

aqui da nossa autarquia veremos as dividas que existem, que são comuns a todas as 

autarquias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ERSAR – entidade reguladora, deve efetuar auditorias o que não tem sido feito. ------  

O maior volume de faturação e de dívidas é precisamente nestes contratos que são 

para mim contratos leoninos, com prejuízos para as autarquias e para os consumidores. -------  

Eu queria partilhar isto convosco, a minha repulsa, o meu repúdio, porque estes 

contratos, embora feitos pelo governo socialista, não é isso que está a qui em causa, têm sido 

um descalabro para ao Municípios. Eles não perdoam nem nas faturas, nem nos juros, se 

falhar um dia de pagamento da fatura, já se tem de pagar juros. Portanto, o tratamento 

destas entidades para com os Municípios, não é uma relação salutar. É antes uma relação que 

é um contrato leonino.”  --------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar os esclarecimentos devidos: -------------------------------------------------------  

“Pela ordem que as questões foram colocadas vou então procurar prestar os 

esclarecimentos que são devidos. ---------------------------------------------------------------------------    

Antes de responder, e à semelhança do que fiz com a proposta apresentada pela 

Senhora Deputada Carla Baptista, quero dizer que também me congratulo com a primeira 

moção que aqui foi aprovada, relativamente à privatização da EGF, e que subscrevo na 

íntegra o conteúdo da mesma. -------------------------------------------------------------------------------   

De seguida, foram levantadas aqui algumas questões pelo Senhor Deputado Lídio 

Gonçalves. Quero dizer-lhe que não compreendi o alcance das mesmas, na medida em que 

este executivo está a dar continuidade a toda a parceria ao nível do turismo e não só, com a 

Fundação ADFP. A parceria do projeto turístico da Quinta da Paiva está em marcha e é para 

continuar. Aliás, tem sido um exemplo de sucesso em vários setores. -------------------------------   

Sobre as instalações sanitárias, é um problema que, tal como o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Miranda do Corvo acabou de referir, se arrasta há algum tempo e que 

urge resolver. Vamos tentar resolver logo que seja possível. ------------------------------------------  

As reparações devido às cheias, do meu ponto de vista não poderão ser feitas de 

imediato. Por vezes, no final de abril ou maio ainda temos grandes cheias no Rio Dueça. 
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Portanto, entendo que só depois é que devemos preparar essas intervenções/reparações e 

concretizá-las, talvez a partir do mês de maio. ----------------------------------------------------------   

Também aqui foi apresentada uma moção sobre os caulinos, sobre a qual na altura 

tomei posição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões colocadas pelo Senhor Deputado João Ramos. Os problemas que 

levanta e que têm a ver com a segurança nas nossas estradas municipais, não são exclusivas 

do Espinho. Já aqui foi referido o caso das Meãs e temos outros no concelho. Temos um 

número muito significativo de aldeias onde as populações legitimamente reivindicam a 

instalação de dispositivos de acalmia, nomeadamente através da construção de passadeiras ou 

lombas. Nós temos esse levantamento a decorrer. Haverá outras situações que ainda não 

estão diagnosticadas, mas também entendo que todas devem ser articuladas com outras que 

temos necessidade de executar. Aliás, logo a seguir, referiu o caso do pavimento da estrada 

que está muito degradado, mas temos deficiências de vária ordem, não é só o estado do 

pavimento, temos também problemas ao nível da drenagem, valetas e da sinalização que 

precisa de ser substituída ou melhorada. São questões que vão surgindo ao longo dos anos, em 

resultado da degradação das nossas estradas. Temos que definir prioridades e atuar. E este 

ano já vamos fazer algumas intervenções. Todavia, infelizmente não vamos conseguir fazer 

tudo o que é necessário. Vamos ver se este ano conseguimos intervir no Espinho, nas Meãs e 

noutras povoações colocar as lombas. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Reinaldo Couceiro levantou aqui uma série de questões. Primeiro 

a Ponte da Foz do Mosteiro. É uma obra que está a ser realizada pela concessionária da A 13. 

A inauguração estará para breve, mas ainda não se sabe a data em concreto. É uma obra que 

liga os dois concelhos, de Miranda do Corvo e Coimbra, e onde temos essencialmente dois 

problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

O primeiro não é um problema para nós, mas já está a ser levantado pelos concelhos 

vizinhos de Lousã e Vila Nova de Poiares. Aliás já veio nos jornais. Tem a ver com a 

semaforização prevista na ligação à Estrada da Beira. --------------------------------------------------   

Entendo que é uma boa solução, é segura e que irá funcionar bem. Os concelhos 

vizinhos entendem que não. Espero que a solução seja implementada, uma vez que não era 

possível construir lá uma rotunda. --------------------------------------------------------------------------  

O problema grave está do lado de cá na ligação à estrada das Canas. Já fiz alguns 

contactos para ver se ainda é possível corrigir o que está a ser mal feito, pois existem graves 

problemas. Qualquer pessoa vê que aquilo não está com as regras mínimas de segurança. Não 

compreendo como é que projetaram uma entrada na ponte daquele modo. -----------------------  
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Já fui alertado por vários moradores da zona da Foz do Mosteiro, do Cabouco, e não 

só, mesmo pelo Presidente da Junta de Freguesia de Semide, e julgo que pelo Senhor 

Reinaldo também. Estamos a envidar todos os esforços para que ainda se vá a tempo de fazer 

correções naquela entrada, pois inaugurar a ponte com aquelas deficiências, vai ser muito 

mau, e podemos ter ali alguns acidentes. -----------------------------------------------------------------   

Quanto à reabertura da estrada interrompida das Vendas da Serra, confesso que não 

sei quando é que vão repor a ligação. Mas também entendo que é oportuno continuarmos a 

pedir aquilo que é muito reivindicado pela população, nomeadamente do Senhor da Serra. A 

construção de um nó nessa interseção, era muito bom para a freguesia de Semide e para todo 

o concelho, pois valorizava muito porque num instante estaríamos em Coimbra. -----------------  

A iluminação do Mosteiro de Semide, infelizmente é uma situação que se arrasta há 

alguns meses, e já vem do executivo anterior, como o Senhor Reinaldo Couceiro bem sabe. 

Pela informação que tenho existe ali um problema técnico e que está em fase de resolução. 

Aliás já estão a ser adquiridos os materiais necessários para a sua reparação, que pressupõe 

uma alteração na solução, de modo a obter uma maior eficiência e que passa pela instalação 

de leads, que economizam em termos de energia. Mesmo o próprio Presidente da Junta de 

Freguesia de Semide e Rio de Vide não se cansa de alertar a Câmara para a resolução do 

problema. Aliás o Senhor João Carvalho, no mandato anterior enquanto Vereador, fê-lo com 

muita insistência. Tal como o Senhor Reinaldo Couceiro disse, e foi secundado pelo Deputado 

Luís Martins, é um problema que nos preocupa, não só pelas questões de segurança, mas 

também pela própria dignidade do monumento. Interessa que seja resolvido o mais rápido 

possível e estamos a tentar fazê-lo. ------------------------------------------------------------------------  

A iluminação na zona histórica também acabou por ser aqui respondida pelo Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo. Nós fomos confrontados com essa 

troca dos candeeiros antigos e a instalação de novos onde estavam os antigos, algo que agora 

julgo que será irreversível. Está em marcha a instalação dos candeeiros e gostava que já 

estivesse concluída a intervenção. --------------------------------------------------------------------------  

No que toca aos pontos de água, o executivo anterior conseguiu a candidatura. No 

projeto estavam previstos três pontos de água, mas nós tomámos posse e somos confrontados 

apenas com dois pontos de água para poderem avançar, o de Lamas e o da Serra de Vila Nova. 

Havia alguma indefinição, pois não estava bem resolvida ainda a questão do terceiro ponto de 

água na zona de Semide. Assim, fomos confrontados com o seguinte cenário: ou avançávamos 

só com os dois, ou então aguardávamos mais um pouco, sem perder a candidatura, e 

concretizamos os três. Entendemos seguir esse caminho. Ainda esta semana o Senhor 

Comandante Municipal Operacional dedicou-se à resolução deste problema. Já temos um 



 

 

      

Ata 28-02-2014  
Nº 1  

21 

técnico a tratar do assunto para que se possa adjudicar a construção dos três pontos de água 

e assim aproveitar a candidatura em pleno. Não vamos perder a hipótese de ter o 

financiamento dos três pontos de água. --------------------------------------------------------------------  

De seguida, o Senhor Deputado Paulo Silva colocou aqui uma questão que nos 

preocupa a todos e que tem a ver com a segurança, não só em relação às escolas, mas 

também o aumento de assaltos. Ainda esta semana soubemos de mais uma série de assaltos, 

mesmo a apartamentos. Subscrevo aquilo que disse. Entendo que a Câmara Municipal deve, à 

semelhança do que o executivo anterior fez, deve exigir junto das entidades competentes, 

que pelo menos o efetivo da Guarda Nacional Republicana de Miranda do Corvo seja 

reforçado. Recordo que esta Assembleia em tempos chegou a debater esse assunto. Só assim 

terão condições para melhorar as ações de vigilância necessárias na zona das escolas, de 

modo a minimizar os problemas com a segurança. Também fez referência às lombas e já 

respondi antes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, o Senhor Deputado Luís Martins, além da questão da iluminação do 

Mosteiro de Santa Maria de Semide, questionou sobre o ponto de situação das obras. É um 

processo que vinha de trás. Efetivamente houve uma promessa para novembro, depois para 

janeiro, e agora há outra. Esta semana esteve um representante na Câmara Municipal, que 

reuniu com o Senhor Vereador Miguel Brandão e com a Senhora Arquiteta Ana Figueiredo. Não 

estive nessa reunião por motivos de agenda, mas ao Senhor Vereador Miguel Brandão foi dito 

que o concurso avançava esta semana. Recordo que é uma obra feita em cooperação. O 

Municipio comparticipa com uma pequena parte, e é cofinanciado por fundos comunitários. 

Mas a requalificação do claustro acabou por não ser posta esta semana a concurso público. Da 

parte da Câmara Municipal está inscrito no orçamento. A verba está cativa. Portanto, está 

reservado o dinheiro para honrarmos aquilo que nos comprometemos e assim podermos 

contribuir para que a requalificação do claustro do Mosteiro de Santa Maria de Semide seja 

uma realidade. É isso que todos nós ambicionamos. -----------------------------------------------------  

Seguindo a ordem, quero responder às questões colocadas pelo Senhor Deputado 

Carlos Marta. No que toca ao possível encerramento da repartição de finanças, recordo que 

na última Assembleia, tivemos aqui uma tomada de posição unânime sobre esse assunto e que 

foi endereçada pelos serviços da Assembleia Municipal a quem de direito. Não tenho 

oficialmente nenhuma informação sobre o encerramento, mas estou muito preocupado. 

Temos que estar vigilantes, atentos e esperar que o serviço não encerre, que não continuem a 

ser encerrados serviços em Miranda do Corvo e a manterem-se nos concelhos vizinhos. Temos 

que bater o pé e mostrar que Miranda do Corvo merece que esses serviços continuem, não só 
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das Finanças, mas também já se começa a ventilar a questão dos Correios, será outra das 

situações que nós não podemos de modo algum admitir. -----------------------------------------------  

Quanto à Brigada de Sapadores da Cooperativa Agrícola, fomos confrontados com esta 

decisão da Direção da Cooperativa Agrícola de Miranda do Corvo, já como uma decisão 

irrevogável. Logo nesse dia pedi para reunir com a Direção e a reunião teve lugar no dia 

seguinte, com a máxima urgência. Tentámos por todos os meios, porque estavam postos de 

trabalho em causa, que a Brigada de Sapadores da Cooperativa fosse encerrada. E de que 

modo? Assumíamos o compromisso que podia ser protocolado ou contratado com a 

Cooperativa de lhes assegurar um certo número de dias de serviço por ano, para manutenção 

de caminhos, todos esses trabalhos que os Sapadores podem fazer, e que de resto até já 

faziam em anos anteriores para a Câmara Municipal. A decisão era irrevogável, mas era 

mesmo irrevogável, não tivemos qualquer hipótese de evitar que a Brigada mantivesse 

continuidade. Eles tinham um prejuízo financeiro muito significativo com o funcionamento da 

Brigada e tiveram que encerrar. Lamento que tal tenha acontecido. No que respeita à 

viatura, segundo me foi dito, ela poderá vir a ser alocada a uma nova equipa de sapadores 

que surja.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Deputado José Alexandre, falou aqui essencialmente de duas questões. 

Primeiro, o deslizamento de terras na estrada nacional 17-1, situação que a Câmara Municipal 

desde a primeira hora acompanhou muito de perto. Os nossos serviços, assim que começaram 

a surgir os primeiros sinais, acompanharam quase em permanência o evoluir da situação, e 

foram os nossos serviços que julgo até evitaram uma tragédia, ali naquele local. Aliás, acho 

que foi o Senhor Presidente da Junta de Freguesia que ao passar no local alertou os nossos 

serviços e logo foi chamada a Estradas de Portugal que de imediato cortou o trânsito, porque 

havia necessidade disso. Houve uma estreita colaboração entre as Estradas de Portugal, a 

Junta de Freguesia e a Câmara Municipal e as restantes autoridades, de modo a encontrar 

uma solução provisória para garantir as condições de segurança e teve que passar pelo corte 

da estrada nos dois sentidos. A obra está sinalizada como urgente, pela Direção de Estradas, 

porque assim tem que ser, tem que ser reposta a circulação. O projeto está na fase de 

conclusão, se é que já não está concluído. É a informação que tenho da Direção de Estradas, 

e eles vão avançar com um concurso com caracter de urgência, com ajuste rápido, para 

concretização da obra. Aliás, já contactaram os nossos serviços, porque são mil metros 

cúbicos de terras que vão ter que retirar e temos que encontrar solução para depositar essas 

terras em vazadouro. E nós estamos a cooperar com a Direção de Estradas e também fruto 

dessa colaboração, há muito boa vontade da parte deles em resolver o problema. Agora, 

Senhor Presidente, não lhe sei dizer se vão ser duas semanas, se vai ser um mês, se vão ser 
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dois. Eu espero é que o tempo melhore porque isso também facilita a resolução do problema 

da construção daquele aterro e da reposição da estrada. A Câmara tudo tem feito para que o 

assunto seja resolvido.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Depois a primeira questão que referiu, tem a ver com um caso dramático do jovem 

António José, que perdeu tudo o que tinha, perdeu a casa. Eu felicito a Junta de Freguesia e 

todas as forças vivas de Vila Nova que estão envolvidos numa campanha solidária para ajudar 

o António José a retomar a sua vida normal. Sei que ele também tinha uma relação, em 

termos bancários, com a Caixa de Crédito Agrícola que também estão a tentar acelerar o 

processo, para ver a questão do seguro. E a Câmara também já está a abraçar a causa, já há 

uma conta solidária aberta onde poderão ser centralizados os donativos que existam em 

dinheiro para ajudar na reconstrução da casa do António José. Os nossos serviços estão ao 

dispor, a assistente social está a trabalhar, já fez muitos contactos, já reuniu com várias 

entidades e ativou mesmo o nosso fundo de emergência social, porque é uma situação que 

socialmente se enquadra no regulamento do fundo de emergência. Estou certo que a Câmara 

irá disponibilizar uma verba, dentro das suas possibilidades e também dentro do que for 

necessário para colaborar na reconstrução da casa do António José, porque era o lar dele e 

acho que é importante que todos possamos dar as mãos, juntamente com o Municipio, e 

ajudá-lo a retomar a vida que ele tinha antes. Também na parte do licenciamento, vamos 

acelerar o processo, aliás há um mirandense que já se ofereceu para fazer o projeto de 

reconstrução, tudo isso está em marcha, e vamos ajudá-lo da melhor maneira possível. --------  

Outras questões que foram aqui levantadas, houve um voto de felicitações, 

apresentado pela Deputada Etelvina Luís, homenagem ao Padre Luciano. --------------------------  

Senhor Deputado José João, colocou a questão da limpeza das estradas florestais. 

Acho que já aqui foi respondida pelo Senhor Presidente da Junta de Miranda do Corvo. Já há 

uma primeira iniciativa, vamos ter máquinas a partir da próxima semana para iniciar o 

processo de limpeza das estradas florestais e agrícolas que estão em pior estado e onde já se 

pode intervir. Nem em todos os sítios se pode intervir porque ainda há muita água nos 

terrenos. Está ser coordenado já com os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia. É algo 

que nos preocupa, e por isso tínhamos no orçamento verba para esse efeito, e vamos recorrer 

a máquinas da Dueceira. --------------------------------------------------------------------------------------  

Senhora Deputada Madalena Barbeiro apresentou aqui uma reflexão sobre as 

iniciativas que ontem arrancaram formalmente na Santa Casa da Misericórdia de Semide em 

parceria com o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo e com a Junta De Freguesia de 

Semide e Rio de Vide e também com uma colaboração e apoio da Junta De Freguesia de 

Miranda do Corvo no que toca à loja solidária. Eu gostaria de reafirmar aqui aquilo que disse 
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ontem, que a Câmara Municipal se congratula com estas iniciativas da Santa Casa da 

Misericórdia e que os felicita. Não tenho dúvidas de que será mais uma iniciativa, mais 

valências, que serão um exemplo de bem-fazer da Santa Casa da Misericórdia de Semide. -----   

Senhora Deputada Ivone Dias, a questão das Finanças que já aqui foi referida e 

também a outra questão que referiu da Estrada Real. Agradeço-lhe o seu alerta, eu próprio 

não tinha conhecimento, embora lá tenha passado há algum tempo atrás, mas não tinha 

conhecimento deste abatimento. Vou pedir aos serviços para que verifiquem, julgo que a 

estrada estará no período de garantia. Já que noutras situações isso possa não ter sido 

acautelado, nomeadamente, na estrada do Espinho, nesses abatimentos que agora se calhar 

já estão fora do período de garantia, ali estará certamente, porque a obra é recente, e o 

empreiteiro terá que repor o pavimento nessa zona. Pelo que disse estará já a ficar uma 

situação perigosa para os veículos. --------------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, acabou por fazer aqui 

referência à questão da iluminação da zona histórica, que já aqui referi. Da instalação 

sanitária na zona da Quinta da Paiva, também vamos concretizar logo que possível. E também 

tenho aqui uma nota sobre os abatimentos na estrada do Espinho, que foi objeto aqui de 

discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Voltámos a ter uma intervenção do Senhor Deputado Lídio sobre aquele acesso à 

Quinta da Paiva. Concordo com tudo o que disse, efetivamente há ali um estreitamento que 

tem que ser corrigido. Confesso que não conheço os valores que estão em causa no que toca à 

aquisição dessa casa antiga que está lá, admito que possa ter sido um contacto apenas verbal, 

negociação verbal entre a anterior Presidente de Câmara e os proprietários. Não me recordo 

se passou na Câmara Municipal ou não enquanto eu era vereador. Vou tentar obter a 

informação de modo a que se possa vir a concretizar o alargamento. Ainda para mais porque 

está a ser construído o hotel, acho que não fica bem numa zona daquelas ter aquele 

estreitamento, é muito prejudicial.-------------------------------------------------------------------------  

Por fim, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal fez aqui uma intervenção que é 

muito oportuna e legítima, que eu subscrevo na íntegra. As notícias são recentes, este 

relatório do Tribunal de Contas é de facto avassalador para as Parcerias Público Privadas no 

setor das águas. Por isso, estou em crer, que embora no setor dos resíduos sólidos urbanos, 

exista esta intenção mais do que assumida de privatizar a EGF, no que toca às águas e 

saneamento estou em crer que o governo não vai por diante com essa intenção que tinha de 

privatizar as águas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao relacionamento do Municipio com as Águas do Mondego, não está fácil, 

atendendo às situações que foram aqui referidas, são emitidas muitas faturas e que nós 
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estamos a devolver, tal como o anterior executivo fazia, porque entendemos que elas não são 

legítimas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E de resto penso que respondi a tudo.” ----------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; -----------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar alguns esclarecimentos: ------------------------------------------------------------  

“A informação que está aqui presente prevista na alínea c) do n.º 2, do art.º 25.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, incorpora informação sobre diversos serviços da 

autarquia, desde a informação da parte de obras e urbanismo, ambiente e trabalhos por 

administração direta, alguma informação da área administrativa, da área financeira, de 

atividades culturais, desportivas e sociais, também do Senhor Comandante Operacional 

Municipal que tomou posse a 1 de fevereiro. As informações de lei sobre processos judiciais e 

depois também uma síntese de algumas reuniões com interesse para a autarquia que se 

realizaram. Admito que seja uma síntese, que possam algumas iniciativas não estar aqui 

vertidas em todos estes documentos. Esta informação foi preparada pelos serviços, estou ao 

dispor dos senhores deputados, se tiverem alguma questão para colocar em relação a esta 

informação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves, que declarou: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Queria dirigir-me ao Senhor Presidente da Câmara para o felicitar pelo impulso que 

as obras do Calvário tiveram, porque efetivamente na última Assembleia, as condições para 

se poder andar naquele meio envolvente à igreja não eram as melhores, e de facto as coisas 

estão francamente melhores, e já se pode andar razoavelmente bem.  -----------------------------  

O que queria pedir ao Senhor Presidente na medida daquilo que é possível, sabendo 

exatamente que há ali muitos constrangimentos da parte arqueológica, que seja feito o 

melhor para as Festas dos Passos do Senhor, que vão ter muita gente no Calvário, e portanto 

seria bom que aquelas obras estivessem o mais avançado possível, e que a não estarem 

eventualmente concluídas que houvesse a melhor arrumação possível, para que os festejos 

que trazem muitos forasteiros e religiosos à nossa terra, de facto, continuassem a gostar de 

vir a Miranda e vir à Festas dos Passos do Senhor. -------------------------------------------------------  

Depois sobre uma questão que há pouco abordou, da minha primeira intervenção que 

não compreendeu muito bem, sobre a continuidade das obras do executivo anterior. -----------  

Eu não pus nada disso em causa, eu acho que está a dar continuidade às obras do 

executivo anterior, só que efetivamente convém que nós vamos lembrando algumas situações 
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que vão estando paradas e algumas por razões óbvias, algumas vezes por causa do mau 

tempo. Longe de mim, pensar que ia fazer o arranjo dos caminhos do circuito de manutenção, 

pelas mesmas razões que já apontou. Não estamos livres de haver novas cheias, e portanto, 

todo o investimento que fizéssemos ali seria perdido. Isso será uma coisa que efetivamente 

terá que ser feita quando o tempo estabilizar e tenhamos a segurança que o investimento que 

vamos fazer não será um investimento para perder. Agora, que é necessário fazê-lo é, e 

convinha ser aqui lembrado, porque na Assembleia seguinte podia já ser tarde se 

efetivamente não houvesse esse cuidado. -----------------------------------------------------------------  

Congratulo-me também pelo facto de estar a pensar em avançar, logo que possível, 

com os blocos sanitários. Não falou nas churrasqueiras, mas eu acho que é uma necessidade. 

Há ali muita gente na primavera e no verão que vem frequentar o parque de merendas e não 

tem onde fazer os seus grelhados, não é uma coisa que constitua um investimento avultado 

de forma nenhuma. E portanto, agradecia se pudesse contemplar essa situação. Sobre aquela 

situação do estrangulamento, se não há nada escrito na Câmara sobre isso, eu tenho 

informação da Dr.ª Fátima, que tudo aquilo que disse na minha intervenção, relativamente 

aos contactos com os herdeiros de Jaime Simões, foram feitos, e portanto, é uma questão se 

não houver nada escrito de retomarmos as negociações.” ---------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Miguel 

Simões, que depois de cumprimentar todos os presentes, declarou: ---------------------------------  

“Permitam-me, dado que esta é a minha intervenção nesta Câmara, cumprimentar 

todos num espirito de democracia, desejando a todos as maiores felicidades e que os nossos 

trabalhos, com uma disputa séria, tranquila, respeitosa, consigamos cumprir também aquilo 

que são os nossos mandatos enquanto deputados municipais. É nesse sentido que eu desejo as 

maiores felicidades a todos nós, enquanto deputados municipais. E é neste espirito que eu 

hoje me dirijo também ao Senhor Presidente de Câmara Miguel Baptista, para fazer um apelo 

e uma pergunta. Nestas informações vi que está previsto dar continuidade ao 

acompanhamento das obras do cemitério dos Moinhos. Eu tenho 23 anos, sou dos Moinhos, 

pertenço a esta localidade que já tem quase 700 habitantes, contando-se entre Moinhos, 

Bubau, Pinheiro e as Lapinhas. Relembro que esta é uma prioridade para a terra onde eu 

habito, a par, obviamente do saneamento. Claro que essa escuso de fazer grandes 

referências, porque tanto do lado da candidatura que eu apoiava, como do lado da do Senhor 

Presidente, obviamente que esta é uma obra que eu escuso de fazer comentários, porque ela 

tenho a certeza que vai avançar, porque era promessa de ambos os lados e estou em crer que 

cumprirá o que também prometeu às nossas gentes. Mas claro que também gostava de 

recordar este andamento que temos tido, no mandato anterior deu-se início a este processo, 
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ouviu-se as populações para, por um lado, perceber da necessidade e do desejo desta obra, 

por outro, para saber da sua localização. Houve efetivamente uma consulta popular, e essa 

mesma assembleia popular decidiu com o beneplácito da Câmara Municipal e também da 

Junta de Freguesia atribuir ali junto à rotunda das Lapinhas, essa mesma obra. Neste sentido, 

eu venho fazer um apelo para que esta obra possa ser uma realidade nos Moinhos e que possa 

sê-la num curto espaço de tempo. --------------------------------------------------------------------------  

Deixem-me a título muito pessoal relembrar que os Moinhos têm muito prazer e 

reconhecimento em ter os seus familiares, que já passaram para o outro lado, aqui em 

Miranda do Corvo, mas efetivamente é uma necessidade que todos nós temos, de ter os 

nossos entes queridos mais próximos. Temos uma capela, temos uma casa mortuária, falta 

efetivamente que possamos fazer estes momentos de homenagem também na nossa terra. E 

puxo também à coação esta ideia, um dia que para mim também é muito especial visto que 

amanhã faz um ano que um habitante dos Moinhos faleceu, que é obviamente da minha 

família, e é por isso que também trago aqui esta necessidade, a necessidade que os Moinhos 

possam ter esta obra, possa tê-la o mais depressa possível para que esses nossos entes 

queridos, possam estar mais perto de nós, da mesma forma que os habitantes de Miranda 

querem que os seus estejam em Miranda do Corvo e noutros locais, que haja uma maior 

proximidade com estes. Portanto, este é o meu apelo para que esta obra possa continuar, 

está lançado o concurso, falta efetivamente haver a adjudicação, visto que depois o anterior 

executivo também já estava numa fase em que não tinha possibilidades de o fazer por estar 

muito perto das eleições, e por isso que neste momento faço esse apelo. E obviamente deixo 

a pergunta se temos aqui alguma viabilidade a curto prazo que esta obra avance, se há uma 

perspetiva de futuro relativamente a uma data.” --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário 

Gama, que declarou: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu queria enaltecer o facto de pela primeira vez termos informação do Comandante 

Operacional Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que o executivo está de parabéns por ter nomeado o Fernando Jorge e felicitar 

o executivo por ter tomado esta iniciativa de dar posse ao Comandante Operacional 

Municipal. O Municipio já tem um Comandante e espero que seja recheado de sucessos.” ------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar alguns esclarecimentos: ------------------------------------------------------------  

“Senhor Deputado Lídio Gonçalves agradeço as suas palavras no que toca às obras no 

Alto do Calvário. Todavia há que relembrar que elas estão com muito atraso, em relação ao 

inicialmente previsto, mas fruto também de alguma pressão da nossa parte, pela simples 
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iniciativa de colocar uma cobertura para que as senhoras arqueólogas pudessem estar mais 

abrigdas, ajudou a acelerar um pouco as coisas. Temos essa preocupação dos Passos do 

Senhor para que tudo esteja o melhor possível, é uma grande preocupação que temos desde o 

início, mas ainda temos outra, é de que queremos ter muito mais gente nos Passos do Senhor 

este ano, e para isso vamos em parceria com a igreja, tentar divulgar ao máximo para o 

exterior, para todo o país até, os Passos do Senhor. Porque há mirandenses, pessoas que 

gostam de Miranda em todo o lado e muitas vezes se esquecem, porque a festa é bianual, só 

de dois em dois anos e por vezes as pessoas já não se recordam de quando é. E ter esta 

divulgação pode levar a ter mais pessoas nos Passos do Senhor. --------------------------------------  

Voltou a fazer referência à questão do parque de merendas na zona da Quinta da 

Paiva, claro que eu quando falei dos blocos sanitários, acabei por não registar aqui, e tive 

esse lapso, da churrasqueira. Claro que a churrasqueira comparativamente à parte das 

instalações sanitárias, é um custo muito menor, e está envolvido no mesmo projeto, 

certamente será para avançar. ------------------------------------------------------------------------------  

Depois, seguiu-se o Senhor Deputado José Miguel Simões, a quem eu também 

aproveito para saudar pela sua intervenção e por esta sua primeira participação na 

Assembleia Municipal. A questão do cemitério dos Moinhos, faz parte de um lote de 

intervenções, de obras, de investimentos que nós estamos a ponderar para ainda no âmbito 

do QREN, do anterior quadro comunitário de apoio, nos fundos que ainda estão disponíveis, o 

chamado overbooking, temos que selecionar algumas obras. Há a questão do Jardim da Paz, 

que é uma obra que foi iniciada pelo anterior executivo, recordo que foi em véspera de 

eleições, está suspensa por motivos de vária ordem que eu já aqui elenquei noutra 

Assembleia, mas que vamos candidatar, para ver se conseguimos, tentar não custa. Mas não 

podemos candidatar todas as obras. Porquê? Porque a partir do momento em que as 

candidatamos elas têm de ter maturidade, têm que estar numa fase já de adjudicação ou de 

consignação e isso exige fundos disponíveis, e ai a lei dos compromissos acaba por nos impedir 

de termos muitas obras, muitas candidaturas. Temos que fazer uma seriação e o cemitério 

dos Moinhos que se localiza junto à rotunda das Lapinhas, não é um investimento que se 

compare, por exemplo, com o Jardim da Paz, pelo que nós ao candidatarmos vários projetos, 

uns de valor superior, outros de menor valor de concurso, e mais diversos, equipamentos de 

coesão social ou de outro tipo, possamos ser brindados com a aprovação dessas candidaturas. 

A decisão ainda não está tomada, mas temos até 31 de março para apresentarmos essas 

candidaturas, ainda no âmbito do anterior quadro comunitário de apoio. --------------------------  

Gostaria também de aproveitar este ponto para vos informar que tenho participado, 

tal como outros presidentes de câmara, num número muito significativo de reuniões que têm 
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em vista a preparação do próximo quadro comunitário de apoio Portugal 2020. Desde a 

Comunidade Intermunicipal, também na CCDRC, com alguns secretários de estado, também 

no âmbito da ADXTUR, na própria Dueceira, onde também poderá haver alguma hipótese de 

termos um cofinanciamento. Está a ser preparado o acordo de parceria que o governo está a 

negociar com Bruxelas, está numa fase muito adiantada, e há sinais de que neste quadro 

comunitário de apoio as coisas possam correr melhor do que no anterior. Porque no anterior, 

que se iniciou em janeiro de 2007, só apareceram as candidaturas no final do ano seguinte, e 

a previsão é que até ao final deste ano se consiga dar início às candidaturas, e portanto 

poupar um ano. O que é bom para todos, não só para os municípios, mesmo para as empresas, 

para os privados que queiram apresentar as suas candidaturas. Porque esse ato por vezes 

aparece entre transição de quadros comunitários de apoio poderá aqui acabar por ser, 

digamos que, amenizado e não prejudicar muito os municípios, porque depois ficávamos um 

pouco à mingua sem financiamento para concretizar os nossos projetos. Por outro lado, há 

informações que já não são tão boas, por exemplo, para as estradas parece que não vai haver 

fundos, que qualquer obra de estradas que queiramos fazer, mesmo municipais a União 

Europeia não vai dar nada, e também para equipamentos escolares, não vão haver fundos, 

portanto, tudo o que tenhamos que fazer teremos que investir os 100%. Mas temos outras 

áreas novas que vão ser reforçadas, vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio e encontrar o 

melhor caminho para o nosso concelho e apostar nos projetos certos. ------------------------------  

Por fim, a intervenção do Senhor Deputado Mário Gama, agradeço as suas palavras, 

acho que é reconhecido que foi a decisão mais acertada e que já há sinais muito positivos de 

que o Senhor Comandante Operacional Municipal irá cumprir a sua comissão de serviço com 

grande competência e lealdade ao Municipio e dedicação a Miranda do Corvo.” ------------------  

Ponto 6 - Informação do Presidente da Câmara sobre as Formas de Apoios às 

Juntas de Freguesia, ao abrigo do art.º 4.º do Regulamento de Formas de Apoios às Juntas 

de Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar alguns esclarecimentos: ------------------------------------------------------------  

“Esta informação surge aqui pela primeira vez e tem a ver com aquele protocolo 

genérico que aprovámos aqui na Assembleia Municipal, que também tinha sido aprovado na 

Câmara. Tem a ver com apoios pontuais que são concedidos às Juntas de Freguesia e que é 

obrigatório que se traga aqui esta relação de apoios pontuais concedidos às Juntas de 

Freguesia. É uma síntese elaborada pelos serviços, sendo certo que muitas vezes as Juntas de 

Freguesia solicitam à Câmara Municipal a resolução de pequenos problemas que são da 

competência da Câmara Municipal e essas não estão aqui. O que está aqui são materiais, 
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equipamentos que foram cedidos às Juntas de Freguesia para eles concretizarem 

determinadas intervenções que eram urgentes. ----------------------------------------------------------    

Aproveito para informar também que está em marcha, segundo as recomendações da 

ANMP, que são muito recentes, a concretização dos tais acordos de execução, antes 

chamados Protocolos entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. Já há um princípio de acordo 

com as quatro Juntas de Freguesia. Todavia, foi impossível trazer aqui a esta Assembleia em 

tempo útil, e mesmo às Assembleias de Freguesia a redação final dos acordos de execução. 

Virão certamente à próxima Assembleia Municipal e também às Assembleias de Freguesia para 

aprovação, como assim se impõe. ---------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Primeira Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2014. Deliberação 

camarária de 21/02/2014; -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar alguns esclarecimentos: ------------------------------------------------------------  

“Esta primeira alteração do mapa de pessoal para o ano 2014 surgiu na sequência da 

reorganização dos serviços do Municipio de Miranda do Corvo e que foi publicada no Diário da 

República no dia 12 de fevereiro. Depois dessa reorganização dos serviços, que está ai 

também em anexo para os senhores deputados consultarem, foi feita uma reafectação às 

novas unidades orgânicas da Câmara Municipal e que acabou por se traduzir nesse mapa de 

pessoal que respeita essa estrutura orgânica e que no global em termos de colaboradores, de 

trabalhadores do Municipio não sofre alterações, há é reafectações entre unidades existentes 

ou modificadas. Aliás, a proposta foi preparada pelos serviços. Estou à disposição dos 

senhores deputados para algum esclarecimento.” -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste 

Cardoso, que referiu: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu tenho efetivamente um pedido de esclarecimento a apresentar ao Senhor 

Presidente de Câmara sobre esta matéria. Porque referiu que não implica aqui novos 

recrutamentos, mas verifico, relativamente a estas direções intermédias de terceiro grau, 

que há pelo menos aqui para cada uma delas um recrutamento a fazer. Isto é, analisando o 

mapa, verifica-se no final do mesmo que o número de postos de trabalho a recrutar, em 

número final, só é de oito, portanto não se trata de uma reafectação, porque vejo aqui oito 

recrutamentos a fazer. E a tratar-se de recrutamentos, a bancada da CDU quer colocar a 

seguinte questão: é se tal não implicará em muito aumento de custos para o Município?” ------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para responder:---------------------------------------------------------------------------------------  
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“Agradeço as palavras da Senhora Deputada, porque este esclarecimento é 

importante que seja feito. Das quatro unidades orgânicas existentes, uma delas tem 

atualmente dirigente, recordo que há ai um lugar que está ocupado em simultâneo pela 

mesma pessoa, que faz parte do mapa de pessoal. No que toca à Divisão de Desenvolvimento 

Social, nós para já não estamos a ver necessidade de ocupar esse lugar, à semelhança do que 

existia antes na Unidade Orgânica que correspondia uma designação diferente, é a Senhora 

Vice-presidente, que acaba por assumir essa dupla função e coordenar todos os pelouros que 

estão associados a esta Unidade Orgânica. Portanto, embora esteja aì por força de lei a 

recrutar, não será para recrutar. Recordo que ao longo de muitos anos, esta Câmara teve um 

quadro de pessoal que previa chefes de divisão ou dirigentes e que estava no mapa de 

pessoal, a recrutar, mas nunca foram recrutados. A Unidade é criada, ou neste caso muda a 

designação, mantém-se basicamente e tem aqui um dirigente de segundo grau a recrutar, 

mas no imediato, nos próximos anos, não temos intenção de abrir concurso para esta direção, 

para esta Unidade Orgânica. ---------------------------------------------------------------------------------  

Depois, nas outras duas que são núcleos, e aqui para dirigentes intermédios de 

terceiro grau, que têm um vencimento muito inferior a um dirigente intermédio de segundo 

grau, um chefe de divisão, efetivamente estão ai, quer no novo Núcleo de Urbanismo e 

Projetos, quer no Núcleo de Infraestruturas e Ambiente, um lugar de chefia para cada uma 

delas. No que toca ao Núcleo de Infraestruturas e Ambiente tencionamos efetivamente vir a 

abrir um procedimento concursal, talvez venha à próxima Assembleia Municipal, sendo que 

esta assembleia é soberana para fixar as condições de abertura do concurso, posição 

remuneratória, etc. No que toca ao Núcleo de Urbanismo e Projetos, ainda não tomamos 

nenhuma decisão, mas também à partida não será para ocupar esse lugar nos próximos 

tempos. Portanto, volto a referir que apenas no Núcleo de Infraestruturas e Ambiente é que 

temos intenção, vemos essa necessidade, porque tem a ver com todo o estaleiro municipal e 

a parte de águas e saneamento e será importante ter ali uma liderança, e temos técnicos na 

autarquia que certamente se poderão candidatar a esse concurso, e embora o concurso seja 

público, gostaria que fosse um técnico desta casa, por uma questão também de poupança. 

Porque a diferença, não é assim tão significativa quanto isso, um dirigente de terceiro grau 

comparativamente a um técnico superior, não é assim nada por ai além. Mas volto a 

relembrar aquilo o que disse há pouco, para a abertura dos concursos a Assembleia Municipal 

é que irá aprovar o júri do concurso, a posição remuneratória, e as condições de 

recrutamento. Dito isto, há dois que não serão para abrir concurso nos próximos tempos, 

tencionamos sim no Núcleo de Infraestruturas e Ambiente abrir um concurso público. De 

resto, os outros, julgo que já estavam na versão do mapa de pessoal anterior, isto foi 
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preparado pelos serviços, estas são as únicas diferenças que eu vejo aqui que poderiam 

efetivamente criar aqui algumas dúvidas.” ----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Ponto 7 - Primeira 

Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2014, tendo o mesmo sido aprovado por 

maioria com 10 abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------  

Ponto 8 - Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 

Municipal: presente proposta n.º 10/2014 do Senhor Presidente, António Miguel Costa 

Baptista. Deliberação camarária de 21/02/2014; ------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar alguns esclarecimentos: ------------------------------------------------------------  

“Esta autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 

Municipal, que foi preparada pelos serviços, é um procedimento normal, de resto, nós já 

tínhamos aprovado aqui uma autorização de conteúdo semelhante ou mesmo igual no início 

do mandato. Ela tem vigência do ano civil. Claro está que no ano anterior houve duas 

aprovações, uma que tinha a ver com o mandato anterior, dos órgãos anteriores, e outra para 

os atuais órgãos autárquicos. Tem a ver com um processo de agilização e que permite ter 

mais celeridade nos processos de aquisição de bens e serviços. Basicamente é isso que está 

aqui em causa, é uma questão que é importante para que a Câmara possa funcionar de forma 

mais eficaz e eficiente, e que é normal fazer-se em todas as câmaras municipais do país. Já o 

anterior executivo também assim procedia e nós também assim temos que proceder, se for 

essa a vontade dos senhores deputados.” ------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Ponto 8 - 

Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal, à 

votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------  

Ponto 9 - Proposta de Regulamento da Casa das Artes. Deliberação camarária de 

21/02/2014; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara para prestar alguns esclarecimentos: --------------------------------------------------------  

“Senhor Presidente da Assembleia Municipal, porque também apresentei esta 

proposta vinda da Câmara, peço que esta proposta de Regulamento da Casa das Artes seja 

retirada e volte à Câmara.” ----------------------------------------------------------------------------------  

O ponto foi retirado para posterior análise na Câmara Municipal. --------------------------  
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Ponto 10 - Proposta de aquisição de serviços de revisão legal às contas anuais do 

município, nos termos do previsto no artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Deliberação camarária de 21/02/2014; -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar alguns esclarecimentos: ------------------------------------------------------------  

“Este é mais um procedimento que é obrigatório que a Assembleia Municipal também 

aprove, e eu entendo que é importante que assim seja, porque se esta Assembleia aprova a 

conta de gerência do Municipio, também entendo que é importante que aprove a aquisição de 

serviços de revisão legal às contas que este ano já é obrigatória por lei. Recordo que no ano 

anterior já este mesmo prestador de serviços, este revisor oficial de contas foi contratado 

pela Câmara anterior, com uma diferença que nós conseguimos um preço, um custo para a 

prestação de serviços bem inferior ao do ano interior. Claro está que também sendo o mesmo 

revisor oficial de contas, ele já tem um conhecimento mais aprofundado da Câmara 

Municipal, do seu funcionamento e o trabalho que irá ter para fazer a revisão oficial das 

contas em 2014, em termos de horas de trabalho, também já não vai ser o mesmo que em 

2013, porque foi a primeira vez que trabalhou com esta Câmara. E assim sendo, nós 

conseguimos, isto é através de um ajuste direto, se não estou em erro, um valor abaixo dos 

cinco mil euros, quando no ano de 2013, que ainda se está a proceder aos pagamentos, era de 

cinco mil e novecentos euros mais iva, por ano. Conseguiu-se quatro mil novecentos e 

noventa euros para a prestação desse serviço que é exigido por lei. E o que temos aqui é essa 

proposta de aquisição de serviços, em que basicamente a Assembleia Municipal aprova 

também a contratação deste revisor oficial de contas.” ------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Ponto 10 - 

Proposta de aquisição de serviços de revisão legal às contas anuais do município, nos 

termos do previsto no artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------  

Ponto 11 - Abertura de procedimento para fornecimento de gasóleo a granel. 

Deliberação camarária de 21/02/2014; -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara para prestar esclarecimentos: ---------------------------------------------------------------------  

“Este é um procedimento que exige aprovação da Assembleia Municipal, se bem me 

recordo, atendendo ao valor envolvido, que é de concurso de duzentos e sessenta mil euros, 

gasóleo para dois anos. E como é um compromisso plurianual, terá que ser aprovado aqui 

nesta Assembleia. Ou seja, não está no âmbito daquela autorização genérica que aprovámos 
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há pouco. Gostaria de reforçar aqui que se conseguem descontos significativos, seguindo este 

procedimento na aquisição de gasóleo, já o anterior executivo assim o fazia no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte e também agora com a nova Comunidade 

Intermunicipal para onde transitaram estas centrais de compras, em que os Municípios são 

bastante beneficiados, conseguem muito bons preços no fornecimento do gasóleo. Todo o 

processo está à disposição dos senhores deputados.” ---------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Ponto 11 - 

Abertura de procedimento para fornecimento de gasóleo a granel, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------  

Ponto 12 - Proposta de Regimento da Assembleia Municipal; -----------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para referir: --------------------  

“O Regimento da Assembleia Municipal é o regulamento que rege o funcionamento 

destes órgãos autárquicos, e em todos os mandatos tem de facto de haver a aprovação de um 

novo regulamento, nós chamamos regimento. ------------------------------------------------------------    

É um normativo que tem em vista o funcionamento deste órgão, como é que os 

deputados devem intervir, como é que são as votações, os tempos das votações, os períodos 

da ordem do dia, de antes da ordem do dia, etc, tudo aquilo que se passa nesta Assembleia 

tem de estar colocado neste Regimento.  -----------------------------------------------------------------  

Tive uma preocupação fundamental, logo à partida, que era colocar nesta comissão, 

para além da mesa que era a responsável número um por elaborar este documento, mas 

também os elementos dos partidos/grupos que faziam parte desta Assembleia, a CDU, o 

PSD/CDS e o PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Fizemos várias reuniões, no sentido de tentarmos elaborar um documento que à 

partida nos pareceria uma tarefa muito árdua. Fizemos um estudo comparativo, a própria 

ANMP mandou-nos um estudo quase paradigmático para dizer como nós devíamos fazer, mas 

tínhamos aqui uma dificuldade de relevo, que foi o facto de este governo ter publicado a Lei 

75/2013 de 12 de setembro, que vem alterar muitas competências da Assembleia Municipal. --   

O Senhor Presidente tem que trazer aqui as coisas mais básicas, competências que 

não valem nada, mas passaram-nas para a Assembleia, como se a Assembleia pudesse estar 

todos os dias a trabalhar. -------------------------------------------------------------------------------------    

Chegámos a um ponto consensual, que é este trabalho, que tem muitos artigos, mais 

concretamente 65 artigos, é quase um código.  ----------------------------------------------------------  

Depois, existiu alguma divergência sobre a forma, nunca poderíamos estar todos de 

acordo, mas saiu um documento que maioritariamente foi aprovado. -------------------------------   
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O que é que resulta disto? Acho que é documento feito a custo zero para a autarquia, 

depois por outro lado, a própria legislação nova que nós tivemos que articular e também 

quisemos, num estudo comparativo com outros regimentos, fazer algumas inovações, que este 

fosse um documento modernizado, inovativo e que fosse de fácil leitura, que qualquer pessoa 

pudesse ler e consultar, onde estivessem os deveres da Assembleia e os direitos dos senhores 

membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------   

O resultado está aqui, foi o melhor que pudemos fazer, muito trabalho, sem dúvida, 

nunca tinha pertencido a uma comissão para fazer um Regulamento, porque o regulamento 

que era apresentado onde eu estava vinha da Assembleia Municipal e só se mudavam os 

nomes. Aqui não, havia uma preocupação em termos um resultado que fosse de acordo com 

os senhores deputados, e acho que foi um bom trabalho. Eu queria fazer esta introdução, e 

agora ponho à discussão.” ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves, que referiu: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Com a publicação da Lei 75 de 12 de setembro de 2013, impunha-se uma revisão ao 

Regimento em vigor, com o qual foram conduzidas dezenas de assembleias municipais em 

vários mandatos anteriores. A comissão de revisão do regimento da qual fiz parte estabeleceu 

à partida as suas metas e objetivos, bem como a sua metodologia de trabalho. -------------------    

Ficou então definido que a proposta do novo documento, para além de cumprir 

escrupulosamente a lei em vigor, deveria ser inovador e constituir um manual prático de fácil 

consulta, compreensão e assimilação fácil, para que desta forma o seu conteúdo fosse 

substrato de assembleias democráticas, bem conduzidas onde todos os seus membros na 

diversidade das suas opiniões pudessem desenvolver um trabalho profícuo em prol dos 

interesses do nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------------   

Nesta conformidade, a proposta de Regimento apresentada, é portanto o resultado do 

trabalho desenvolvido pela respetiva comissão e do seu secretariado durante várias reuniões. 

A proposta apresentada introduz mais alguns conteúdos e ajustaram-se outros. Os trabalhos 

decorreram com a participação de todos e numa base dialogal de respeito e sã convivência 

democrática, embora nem sempre se tenha conseguido a unanimidade de pontos de vista 

sobre propostas de conteúdos a inserir no documento regimental. -----------------------------------  

No que à bancada do PSD-CDS/PP diz respeito, conscientes da inferioridade numérica 

que tínhamos na equipa, trabalhámos e empenhámo-nos em todas as reuniões, aceitando as 

soluções quando achámos razoável e contrapropondo quando achámos que também o 

devíamos fazer.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deparámo-nos com algumas barreiras, que de algum modo se foram transpondo, mas 

já na fase final deparamo-nos com duas situações que não conseguimos negociar de modo 

nenhum com a restante equipa, mas que para nós são de vital importância. -----------------------    

Por um lado, porque traduzem compromissos de campanha eleitoral, por outro lado, 

porque entendemos que a razão primeira de aqui estarmos, é a defesa intransigente dos 

mirandenses e que a eles devemos proporcionar uma boa informação daquilo que aqui se 

passa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Foi nesse contexto que não conseguimos inserir nesta proposta de Regimento os 

seguintes pontos: apontamos para o artigo 41 que diz respeito ao caráter público das sessões 

e no ponto número três, que diria: “as sessões da Assembleia Municipal devem ser 

transmitidas em stream e em direto através do website do Municipio”, este foi um dos 

primeiros pontos; propusemos ainda para o artigo 44 e a respeito à publicidade das 

deliberações, no ponto três, que diria: “a Assembleia Municipal participará na elaboração de 

qualquer boletim ou revista municipal que a Câmara Municipal entenda promover no sentido 

de manter bem informados os seus munícipes.” Estas foram duas das propostas que nós não 

conseguimos ver vertidas no documento. Obviamente outras propostas houve bem acolhidas e 

que constam do documento.----------------------------------------------------------------------------------  

A finalizar queremos deixar bem claro que na participação desta bancada esteve 

sempre presente e à frente de tudo o mais a defesa da palavra dos membros desta 

Assembleia, a melhor divulgação possível das suas sessões com vista a uma maior informação 

daquilo que aqui se passa sempre na perspetiva da intransigente defesa dos mirandenses.”----  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Mário 

Gama, que referiu: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“Antes de mais foi com satisfação que fiz parte deste grupo de trabalho sobre o 

Regimento da Assembleia Municipal, e queria manifestar aqui que foi um grupo de trabalho, 

que apesar de ter sido a primeira vez que nos juntámos, acho que foi com grande satisfação 

que participámos, com grande espirito democrático e de partilha de ideias e com um grande 

apoio da Dr.ª Celeste Cardoso e do Dr. Mourato, enquanto peritos nestas questões legais, e 

todo o secretariado. O que foi de louvar, foi um exemplo de partilha de ideias, de trazer para 

a mesa propostas e soluções. ---------------------------------------------------------------------------------  

Algumas propostas não foram aceites por consenso, têm a ver com o funcionamento 

da internet, um sistema em que todos pudessem ter acesso ao que se passa aqui. ---------------    

Depois de ter ouvido esta proposta, ela não é descabida de todo, na medida em que 

há um exemplo disso nos Açores, que eu estive a tentar descobrir. Isto é uma prática que 

poderá no futuro ser muito interessante, no contexto atual do regimento acho que até seria 



 

 

      

Ata 28-02-2014  
Nº 1  

37 

interessante para todos nós, e podermos transmitir o que se faz nesta Assembleia. Contudo, 

despois também tive a preocupação de tentar perceber junto de técnicos de informática, e 

isto não é assim tão linear. Uma coisa é termos uma câmara de vigilância a filmar, outra coisa 

é termos câmaras que nos têm que estar a filmar, é quase preciso ter um estúdio para que as 

coisas surtam algum efeito prático, porque senão estão só a ver, ou não nos ouvem. Acho que 

é um assunto que devemos pensar, acho importante, no contexto atual e de alguma 

contenção não será muito viável, mas é pertinente. A bancada do Partido Socialista e eu 

próprio pensamos que poderá ser o futuro. ----------------------------------------------------------------  

Entretanto quanto ao boletim municipal que foi objeto de estudo com outros assuntos 

que temos aqui, o boletim municipal é da responsabilidade da Câmara. Com certeza que as 

declarações oficiais do Senhor Presidente da Assembleia serão publicitadas e mesmo dos 

próprios deputados. Mas à Assembleia compete estar cá como fiscalizadora, com um aspeto 

consultivo, de fazer recomendações, mas não tem um papel politico ativo do ponto de vista 

executivo. Por isso, os boletins municipais são da competência dos executivos, e esperamos 

que o executivo tenha o bom senso de promover isso, mas não dentro de um aspeto 

vinculativo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Miguel 

Simões, que referiu: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“O sentido da minha intervenção neste momento é reforçar aquilo que o Eng.º Lídio já 

disse e explico simplesmente porquê. A JSD, como todos saberão, é uma juventude partidária 

aqui de Miranda do Corvo que trabalha acerrimamente, antes das eleições, depois das 

eleições e em todos os momentos. --------------------------------------------------------------------------    

Tivemos oportunidade antes do verão de apresentar mais de meia centena de 

propostas para os jovens mirandenses, mas também para a população em geral em Miranda do 

Corvo. Obviamente centrámos as nossas atenções nos jovens, porque era isso que nos dizia 

mais respeito e muitas das nossas ideias foram vertidas, não só no programa eleitoral com que 

depois a “Coligação Miranda não pode parar” concorreu às eleições autárquicas, mas também 

muitas delas estavam em outros programas eleitorais de outros partidos que concorreram a 

essas mesmas eleições. ----------------------------------------------------------------------------------------    

À altura assumimos um compromisso perante os jovens mirandenses de também trazer 

as Assembleias Municipais um pouco mais lá mais fora, e foi nessa perspetiva que nós na 

altura fizemos a proposta de haver uma transmissão em direto das Assembleias Municipais via 

internet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Gostava de referir, como todos saberão, o Canal Parlamento, mas gostava de dar uma 

outra achega e uma outra realidade aqui bem próxima de nós, e que eu fui espetador 
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bastante tempo, que é a Direção Geral da Associação Académica de Coimbra. A televisão da 

própria Associação Académica faz as transmissões, bem como a Rádio Universidade de 

Coimbra, das Assembleias Magnas, órgão máximo em termos deliberativos da própria sessão 

académica. Portanto, dentro dessa perspetiva que também já é feito, e não tinha 

conhecimento desse exemplo nos Açores, mas se o fazem é bom exemplo. ------------------------   

É neste sentido que nós voltamos a este ponto, por um lado, porque achamos que 

obviamente vem dignificar a democracia e vem dignificar o nosso trabalho. Às vezes custa-me 

pensar quantas pessoas sabem o que é que se passa aqui dentro, quantas pessoas sabem 

exatamente o que nós falamos, é verdade as atas são públicas, estão disponíveis, mas a 

verdade é que também há muita gente que poderia gostar de estar aqui hoje a esta hora e 

infelizmente não pode, e infelizmente gostava de ter acesso a determinados pontos e não 

pode ter. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

E portanto esse acesso via internet, claro que numa primeira fase mais adeptos teria 

da parte dos jovens, mas sem dúvida que a longo prazo, poderia também ter daqueles que 

realmente estão interessados em perceber aquilo que nós fazemos aqui e aquilo que nós 

trabalhamos aqui. Portanto, é nesse sentido, se me permitissem voltar a este ponto e 

apresentar novamente à Câmara esta realidade, para que neste momento possa ser 

incorporada nesta proposta de Regimento, e caso não possa ser neste momento, deixar aqui o 

meu apreço para que em futuros momentos se possa realizar nesta Câmara. Porque a JSD 

comprometeu-se com esta realidade, mas ao mesmo tempo, se pensarmos bem uma abertura 

democrática lá para fora bastante exemplar. Acho que nenhum de nós aqui tem medo do que 

diz, diz com sinceridade, diz para os mirandenses, e portanto, nesse aspeto quanto mais 

próximos estivermos dos nossos concidadãos, certamente melhor democracia temos. 

Portanto, dentro do Regimento, e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal fará o favor 

de me ajudar neste ponto, se houver aqui possibilidade de introduzir esta matéria, muito bem 

e assim o faremos, considerando obviamente a votação, se assim não for possível, ficará na 

calha para futuros momentos nesta perspetiva.” ---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste 

Cardoso, que referiu: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“Relativamente a esta questão do Regimento, da Proposta de Regimento da 

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, começo por dizer que gostei imenso de trabalhar 

na comissão, não me senti minimamente fragilizada por estar em número inferior ao da 

maioria do PS, antes pelo contrário, senti-me muito bem-vinda, trabalhámos muito nas 

diversas sessões em que estivemos. Claro que não é um trabalho perfeito e por isso aqui a 

Assembleia é soberana nas propostas que possa fazer.  -------------------------------------------------  
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Apresentar os meus cumprimentos e parabéns à forma democrática como o Senhor 

Presidente conduziu os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------   

Relativamente às questões que o Eng.º Lídio em representação da bancada do PSD-

CDS não conseguiu fazer verter aqui na proposta, e justamente esta questão de transmitir em 

direto as Assembleias, a CDU mantém a posição que já na altura comuniquei, e que é a 

seguinte: por um lado a lei já faz referência a uma ampla publicitação das Assembleias, por 

outro lado, não estava minimamente visto nem estudado, julgo que nem está, a questão dos 

gastos que tal implicaria. -------------------------------------------------------------------------------------   

Há ainda a acrescer alguma preocupação da minha parte, toda a gente sabe, eu sou 

formadora há 25 anos na área do procedimento administrativo e em especial na área do 

direito à informação dos munícipes, e portanto conheço muito bem o Decreto-lei 135/99, o 

Código do Procedimento Administrativo e o artigo 268º da Constituição sobre o direito à 

informação, e há aspetos que nesse tipo de transmissão em direto se terá que ter cuidado. ---   

O que nós aqui dizemos, obviamente é público, ninguém tem medo de dizer, existe 

liberdade de expressão. Nós todos fomos eleitos pelo povo, os mirandenses, e estamos aqui 

para responder aquilo que eles anseiam e esperam de nós, no entanto há outros aspetos a ter 

em consideração relativamente aos trabalhos da Assembleia. Em especial há que ter cuidado 

em certas situações com relatórios que podem ser aqui tratados e até aprovados, ou questões 

que podem ser levantadas, como por exemplo a utilização dos fundos de emergência. ----------   

Ainda há bocadinho se referiu aqui uma situação em concreto, relativamente a um 

incêndio de Vila Nova, por acaso foi referido o nome da pessoa, não é certamente uma 

situação sigilosa. Mas agora imaginem que estava a ser tratada uma questão ligada à 

utilização do fundo de emergência, por exemplo, porque existe uma família em que um dos 

membros é alcoólico, e que é necessário socorrer rapidamente os filhos, a mulher, etc. Os 

nomes são aqui referidos, ou podem ser referidos, nem sempre há o cuidado de não o dizer. --   

Acontece que essas questões já estão abrangidas pela reserva da integridade da vida 

privada e por outras questões. Há ainda outro aspeto a ter em consideração, provavelmente 

há situações em que nos relatórios da CPCJ possam ter que ser identificadas, ou sejam 

identificadas crianças ou jovens em risco, é claro que nas reuniões do executivo isso é mais 

habitual, mas não quer dizer que na Assembleia Municipal isso não possa suceder quando 

estão a ser tratados esses relatórios e é preciso não esquecer que esses processos são todos 

eles sujeitos a algum sigilo. ----------------------------------------------------------------------------------    

Basta dizer que esse tipo de processos no Tribunal de Família e Menores, só o juiz, o 

Ministério Público, os funcionários e os advogados formalmente constituídos nos mesmos lhe 

têm acesso, e portanto, há aqui que ter algum cuidado. A CDU é absolutamente a favor da 
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total transparência, da publicitação deste tipo de assembleias, elas são públicas, elas devem 

ser divulgadas, mas depois quanto à transmissão em direto, temos que ver gastos, custos e se 

há ou não há necessidade de ter algumas cautelas na implementação dessas medidas. ----------  

Relativamente à questão do boletim municipal, a CDU no seu programa eleitoral 

apresentava algumas propostas relativamente ao boletim municipal e à sua utilização. Aliás, a 

CDU já teve oportunidade aqui numa outra Assembleia, eu própria numa intervenção, referi 

ao Senhor Presidente, Miguel Baptista, que estava muito triste e ainda estou, porque nas 

propostas que a CDU apresentou de utilização do boletim municipal para divulgação de 

algumas tradições e interesses dos munícipes e não vimos isso implementado. --------------------   

No caso concreto da comissão, eu não votei a favor da proposta pelo PSD apresentada 

pelo Eng.º Lídio por uma razão muito simples, por um lado o boletim municipal é um boletim 

que tem fins legais e destina-se a divulgar determinadas situações do Municipio, portanto 

tenho sérias dúvidas em termos da legalidade da Assembleia participar na feitura desse 

boletim, porque ele tem um objetivo muito específico, e além do mais, basicamente o que 

interessa à CDU, para serem divulgadas as situações que interessam aos munícipes e que não 

sejam utilizados como veiculo de propaganda eleitoral, onde apareçam 18 ou 19 fotografias 

seguidas sobre o mesmo evento com a fotografia do Presidente da Câmara ou da Presidente 

da Câmara, isto é, o que a CDU essencialmente espera é que o Municipio venha a utilizar o 

boletim municipal; ponto 1 – as atas, deliberações, etc, do Municipio, que é o que a lei diz; e 

ponto 2 – para outras questões de interesse dos munícipes. E foi nessa medida que 

efetivamente na altura não votámos pela participação da Assembleia Municipal na elaboração 

do boletim municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para fazer algumas 

considerações: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu começo por reafirmar aquilo que disse na comissão, eu sou um defensor de que as 

Câmaras tenham um boletim municipal. Boletim municipal que está extratado na lei essa 

possibilidade, que vai refletir as deliberações da própria Câmara, certamente, se assim for 

entendido, também a Assembleia Municipal pode incluir lá aquilo que vai fazendo. Mas, nós 

neste regimento não podíamos estar aqui a regulamentar o boletim municipal, não faz 

sentido. Quem tem o pote é o Presidente da Câmara, não somos nós, ele é que vai definir as 

suas políticas, é o executivo que está aqui todos os dias. Claro que há abusos nos boletins 

municipais. Os boletins municipais não foram feitos para serem formas propagandísticas seja 

de quem for, e aqui no nosso Municipio havia essa coisa, o boletim municipal era de quem 

estivesse no poder. Não é assim, o boletim municipal reflete a posição política que sai das 
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deliberações camarárias e são essas que têm de ser vertidas no próprio boletim municipal, e 

não propaganda. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aqui a Dr.ª Celeste foi muito benévola, falou em 18 fotos, eu não quero dizer quantas 

fotos é que eu tinha aqui apontadas, de dirigentes autárquicos do período anterior. Mas é 

normal isso, o homem tem estas fraquezas também. Portanto eu sou frontalmente contra 

ficar qualquer anotação no Regimento Municipal, por este tipo de razões. -------------------------  

Relativamente à questão da internet, que foi aqui colocada pelo Senhor Deputado 

Lídio, e agora pelo jovem deputado, eu na comissão disse que não concordava, e não 

concordo por uma forma simples, aliás eu vou reiterar um pouco aquilo que a Deputada 

Celeste disse. Uma informação jurídica, nós somos da mesma raiz tradicional e clássica de 

Coimbra, temos uma raiz do direito civil que é quase igual, não é concebível que neste 

momento da forma que se fazem as Assembleias Municipais, com tanta transparência, com 

editais, com informação no site da Câmara, já está na internet, no site temos que colocar lá 

tudo. Agora, fazer isto em direto, não temos meios técnicos, se calhar não temos dinheiro, 

não sei se isto custa muito dinheiro, depois há outra coisa, é aquilo que disse a Deputada 

Celeste, é que isto podia colidir com o direito de imagem das pessoas e da privacidade, 

porque podem ser aqui focados problemas, até da CPCJ, nós temos lá representantes e que 

um dia podemos dizer, venham prestar contas aqui à Assembleia Municipal sobre o vosso 

trabalho na CPCJ, e a pessoa começa a debitar aquilo que lá está e há coisas que não faz 

sentido irem para a Internet para toda a gente saber o que é que se passa das pessoas com 

problemas de violência, álcool. Recuso-me a isso, eu fui o primeiro opositor do Deputado 

Lídio sobre essa matéria, quem não tem tempo de vir cá, também não tem tempo de estar na 

internet, as pessoas têm que se moldar e se quiserem saber o que se passa em profundidade 

na Assembleia, têm meios. Isso não seria motivo para as pessoas se interessarem mais pelo 

funcionamento da Assembleia, porque de facto a grande maioria do nosso povo ainda não tem 

capacidade para mexer no computador, saber ir, saber onde está, há muita dificuldade, não 

nos podemos esquecer que quase 2/3 da nossa população é sénior, já adultas, que não têm 

essa capacidade. Esta foi a forma de a comissão ver esta questão que foi apresentada. Resta-

me agradecer à comissão que cessa aqui as suas funções, quando a votação for feita. Realço 

sem dúvida nenhuma o trabalho da Deputada Celeste Cardoso, que é uma profissional que 

trabalha neste tipo de coisas já há muitos anos, está muito atualizada e foi uma ótima 

auxiliar, independentemente das suas políticas, não é isso que está em causa. Aqui ninguém 

tem de dizer se este é deste partido ou daquele, nós funcionamos em uníssono. Portanto, isto 

foi o resultado, é um bom documento, é inovativo. Há coisas que são positivas, como por 

exemplo, as sessões temáticas. Esta Assembleia vai ter duas reuniões extraordinárias com 
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sessões temáticas, em que vamos discutir os assuntos, vamos trazer cá as pessoas, por 

exemplo o Metro. E a Assembleia pode ter um papel preponderante nestas matérias, e tem, 

porque é um órgão político de excelência, estão aqui as diversas forças, é uma caixa-de-

ressonância das pessoas que estão lá fora e que trazem aqui os seus problema, fomos eleitos 

para isso, a Câmara é o órgão executivo.” -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o Ponto 12 - 

Proposta de Regimento da Assembleia Municipal, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, 

com 2 votos contra e 6 abstenções. -----------------------------------------------------------------------  

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves, que fez a seguinte declaração de voto: -----------------------------------------------------  

“Vi de facto alguma abertura da parte bancada do Partido Socialista em rever 

eventualmente a parte em que estivemos em desacordo. Se isso acontecer no futuro, esta 

bancada do PSD-CDS/PP também cá estará para rever o seu sentido de voto e a sua posição.” 

Ponto 13 - Metro-Mondego; ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para fazer algumas 

considerações: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu coloquei aqui este ponto para fazermos um ponto da situação, todos nós sabemos 

que é a linha do comboio que vai para Coimbra, é isso que nos move, é por isso que nós temos 

que lutar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu não tenho qualquer informação, não sei se o Senhor Presidente, nos pode dizer 

alguma novidade, alguma boa noticia. Eu não tenho boas notícias para dar sobre esta 

matéria. Leio nos jornais que o Metro não foi contemplado nas prioridades.” ---------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara que referiu: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Além das informações que tinha dado na última Assembleia, cumpre-me informar 

que o tal relatório, que parece que até é público, elaborado pelo grupo de trabalho das 

Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado, o nosso projeto Metro Mondego surge na 15ª 

posição, na área ferroviária. Sendo que a área ferroviária é uma das mais acarinhadas nesse 

relatório, os primeiros sete ou oito projetos constam do tal pacote de trinta prioridades de 

investimento em todos os quatro setores que são estudados, rodoviário, ferroviário, aéreo e 

também aeroportos. É preocupante na medida em que o Metro não surge nas trinta 

prioridades, o que tendo em conta que o governo acabou por não aproveitar, como foi exigido 

pelas Câmaras e pelo Movimento Cívico e tantos outros, que ainda tentassem ir buscar ao 

atual quadro comunitário de apoio, ao QREN, o financiamento para as obras que já estão 
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realizadas e isso daria uma almofada para que depois com o investimento próprio do estado 

concretizar aquilo que falta e que é urgente, pelo menos a ligação até Coimbra, ficando para 

uma segunda fase a tal linha urbana. Eu digo-vos que estou preocupado, muito preocupado e 

já não me restam dúvidas que o atual Primeiro-ministro não vai honrar aquilo que prometeu. 

Falta pouco mais de uma ano e meio para acabar a legislatura e os sinais que temos é de que 

infelizmente o governo, na sequência também, e é necessário recordar que também o 

governo anterior não teve um comportamento adequado, porque acabou por não concretizar 

uma parte da obra. Lamento, mas é este o meu estado de espirito, estou descrente. Acho que 

temos que voltar para a rua outra vez.” -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos 

Marta, que declarou: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“O Senhor Presidente disse que estava preocupado porque o Metro nas propostas 

estava em 15º. Eu não estou muito preocupado com isso, porque na verdade eu nunca defendi 

o Metro, é público que a CDU sempre defendeu o comboio, nós sabíamos que isto ia 

acontecer, quando os carris fossem arrancados, isto ia ser uma tragédia. Eu estou preocupado 

com outras coisas, estou preocupado porque o comboio deixou de existir, estou preocupado 

porque alguns dos nossos autarcas embarcaram nesse sonho megalómano do Metro, estou 

preocupado porque estiveram representantes nossos no Metro Mondego e nunca nos 

prestaram contas de como foi lá gasto tanto dinheiro até hoje, e ficámos sem nada. E 

realmente isto é a minha grande preocupação e gostava até que esses representantes um dia 

pudessem vir aqui e explicar-nos porque é que houve dinheiro para jipes, porque é que houve 

dinheiro para outras coisas e nunca houve dinheiro para o comboio. Não sei se adianta ir a 

Lisboa fazer manifestações pelo Metro, sinceramente não sei. Porque se calhar se tivéssemos 

evitado que os carris fossem arrancados, hoje poderíamos ter um ramal eletrificado com 

melhores ou piores carruagens, com melhores ou piores preços, mas tínhamos o serviço e 

assim ficámos sem nada e há responsáveis por isso, há o governo que é primeiro responsável, 

ou os governos, porque isto começou antes deste governo, mas também há autarcas 

responsáveis e não podemos esconder a cabeça na areia.” --------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo Silva, 

que declarou: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu gostava de dizer que comungo das opiniões aqui expressas acerca do Metro. Eu 

tenho estado em todas as horas, em todas as manifestações que nós fizemos todos juntos para 

conseguir repor a nossa linha a férrea. Concordo com o Deputado Marta de que a linha férrea 

nunca devia ter sido arrancada, mas o problema é que quem manda é quem está lá em cima e 

como arrancaram aqui também arrancaram noutros sítios e dificilmente nós conseguiríamos 
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fazer algo que impedisse de arrancar. Na altura própria, a Câmara que estava e o executivo 

não foram a favor de arrancar, é importante. Coimbra foi, Lousã foi, mas depois tiveram 

todos que ir pelo mesmo diapasão. Também não acho bem os dinheiros que se gastaram, que 

não foram aproveitados, dinheiros para nada. Mas penso que não devemos querer atirar a 

toalha ao chão e acho que também não podemos passar para a rua uma mensagem de 

descrença. Porque só no dia em que nós soubermos que realmente não vai haver é que, ai se 

calhar, não podemos fazer mais nada. Acho que temos que continuar a lutar arduamente 

como temos feito até aqui todos e continuar a acreditar. Eu sou-vos sincero, eu continuo a 

acreditar, mas estou a dizer isto conscientemente. Há notícias boas, há notícias más. Este 

Primeiro-ministro à minha frente também prometeu que punha os carris e a ferrovia e a nossa 

linha a funcionar, mas foi só entre Serpins e Coimbra, nunca falou que Coimbra faria parte 

desse projeto e eu continuo a acreditar da mesma forma que essa linha será reposta, esse é o 

meu pensamento. E acho que é esse pensamento que devemos transmitir para a rua, para as 

pessoas, para que as pessoas não desacreditem e continuemos na mesma luta. Ainda há luta 

pela frente, e nós somos aqueles que temos que ir à frente a puxar pelos outros, como temos 

feito até aqui. Não vamos já dizer que tudo acabou, não acabou, eu continuo a acreditar. E 

ele tem que vir, porque é uma necessidade para todos nós, foi uma perca grande, faz falta 

para toda a gente. Vamos continuar a acreditar e vamos principalmente continuar a lutar, eu 

estarei sempre que for preciso em todos os sítios, para fazer o que for preciso e possível e 

que não vá contra nada ilegal.”------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Ramos, que declarou: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“Com todo o respeito a obra está completamente emperrada. Não são só os seres 

humanos que envelhecem, as infraestruturas também se estragam. ---------------------------------   

Mas na realidade há uma pergunta que parece que ninguém faz, é que este 

arrastamento não é só uma questão política, também há aqui lobbies por trás, quem é que 

está a ganhar com esta ausência? Vocês já viram a quantidade de autocarros que são 

adquiridos, as condições em que a pessoas viajam? Qual é que é o lobby que está a lucrar com 

isto? Mais dois ou três anos, nós até sabemos que existe ou pelo menos existia uma 

transportadora em Coimbra (…) há coisas que nós temos que pensar. -------------------------------   

Eu continuo também a pensar no seguinte, realmente todos temos razão naquilo que 

dizemos, ninguém podia impedir que os carris saíssem dali. Agora quem é que lucrou com 

isto? Como é que Coimbra aparece depois no meio deste programa? (…) Mas eu gostaria acima 

de tudo que pensassem na questão, qual é o lobby que está a lucrar com isto, direta ou 
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indiretamente? (…) as pessoas que apanham as camionetas diariamente, Coimbra/Miranda e 

Miranda/Coimbra, e ver as condições em que eles viajam, mas o preço é sempre o mesmo. ---   

O tratamento que dão às pessoas é inexplicável, se alguém já viajou nesses 

autocarros, sabe que até a urbanidade dos condutores, a forma insegura como eles 

conduzem, põe em risco as pessoas que diariamente viajam. Há aqui muitas coisas, a questão 

do Metro tem várias vertentes, é de saber quem lucra com isto, é de saber quem é que 

fiscaliza estas pessoas, há imensas pessoas que reclamaram acerca do comportamento dos 

condutores, acerca das condições e ninguém dá resposta. ---------------------------------------------   

Isto é apenas um desabafo efetivo acerca desta situação do Metro.” ----------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Dulce 

Caetano, que declarou: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Esta questão do Metro é para mim uma questão muito importante, eu andei de 

comboio mais de 30 anos, primeiro para Miranda para estudar, depois para Coimbra para 

estudar, depois de Miranda para Coimbra para trabalhar. E portanto é uma questão muito 

sensível para mim. Sempre fui contra o Metro, e subscrevo aquilo que o Deputado Carlos 

Marta diz.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E não acredito, peço desculpa ao Deputado Paulo Silva, mas não acredito, nunca 

acreditei. Eu preferia uma linha ferroviária como deve ser, o comboio, uma linha eletrificada 

e não o Metro. Acho que o Metro na periferia não faz sentido nenhum, é a minha opinião. 

Paralelamente a isto toda a gente fala dos custos, toda a gente fala dos lobbies, mas 

esquecem-se das pessoas efetivamente que andam todos os dias nos autocarros e eu andei, 

andei cerca de dois anos e pouco, até que adquiri uma viatura, porque é insuportável. ---------   

No verão o ar condicionado não funciona, portanto levamos banhos, literalmente, 

porque os autocarros estão velhos, os motoristas, alguns, com as devidas exceções, tratam 

muito mal as pessoas e digo isto com toda a sinceridade. Mal, no sentido de serem mal-

educados, de serem rudes, de não quererem esperar que as pessoas subam para os autocarros 

ou não nos darem tempo de subir para os autocarros, ou como se tivéssemos que correr para 

subir e há pessoas de idade, cuja mobilidade não é propriamente igual há mobilidade de 

pessoas mais jovens, também há pessoas jovens com algumas deficiências em termos de 

mobilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Paralelamente a isto, as bilheteiras das estações fecharam na sua totalidade, ou 

então com horários completamente malucos, portanto, temos muitas vezes que adquirir os 

bilhetes nos autocarros e os motoristas não estão preparados, ou melhor podem ter sido 

preparados, mas não foram preparados convenientemente para isso, porque não têm 

paciência, porque não têm trocos, porque não sabem mexer nas máquinas, é uma confusão. E 
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só quem anda diariamente, e eu nunca vi ninguém da autarquia, nem do anterior executivo, 

nem deste a entrar no autocarro e ver como é que as coisas são, e como é que as pessoas se 

comportam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Nunca vi, e eu entrava ou em Miranda ou nos Moinhos, não quer dizer que não tenha 

acontecido, mas eu nunca vi. Mas de qualquer forma se soubessem que alguém ia, como 

muitas vezes acontece, o comportamento é completamente diferente e toda a gente aqui 

sabe disso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, eu acho que mais que o Metro, eu não sei se isto é possível, eu não sou 

engenheira, não sei se é possível mas as Câmaras se juntarem e pedirem para recolocarem os 

carris e meterem o comboio, eletrificarem a linha. Não sei se isto é possível, se estou a dizer 

aqui alguma barbaridade. -------------------------------------------------------------------------------------   

Não acredito nas idas a Lisboa, acredito mais que alguém de Lisboa venha ver as 

condições em que nós andamos aqui nos transportes. Porque uma coisa é nós lá irmos e 

queixarmo-nos e dizer que se passa isto ou aquilo, outra coisa é eles verem in loco como é 

que as coisas estão, como é que os autocarros estão. Eu vinha atrás de um autocarro, e a 

parte de trás do autocarro, o vidro traseiro estava partido, ele não tinha vidro. Há crianças 

que vêm da Trémoa, de Vale de Açor, dos Moinhos, que viajam diariamente aqui para 

Miranda, para não falar das outras pessoas que circulam. Quer dizer, é uma questão de 

segurança, não sei o que é que a Câmara pode fazer, o que é que as Câmaras poderão fazer, 

mas acho que poderíamos aproveitar uma sessão temática, se calhar aproveitar isso como 

forma de luta real, do que irmos para Lisboa, porque não tem surtido efeito.” -------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo Silva, 

que declarou: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu gostava de responder à Dulce que há coisas que comungo, outras não. É assim, eu 

não defendo o Metro, nem nunca defendi o Metro. Eu defendo e temos que defender todos 

uma solução ferroviária, eu também quero o comboio. O Metro é o nome que lhe deram, para 

mim isso é secundário, eu defendo o comboio e a linha férrea, isso é que eu defendo. Não 

defendo é autocarros a andar naquela estrada, nem nada disso. A outra solução, e essa é da 

segurança, a minha filha vai todas as semanas para Coimbra nos autocarros, e preocupa-me 

muito. Por isso, sempre que for preciso eu participarei em qualquer ação que seja. Mas 

mesmo nós precavendo-nos dessas situações que existem nos autocarros, não podemos nunca 

abrandar, porque o que nós queremos é uma linha férrea. Temos que criar e pedir melhores 

condições para os autocarros, porque a segurança é mais importante, mas sempre a continuar 

a pedir a linha férrea. Tentar fazer as duas coisas, nunca descurando nenhuma delas.” ---------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves, que declarou: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Todos sabemos que este processo do transporte ferroviário, foi um processo com 

muitos erros, com muita mentira, com muita coisa à mistura que não era desejável que 

tivesse acontecido. Respeitando todas as opiniões que foram aqui proferidas neste ponto, eu 

quero dizer o seguinte: acho que não é legítimo estarmos contra os autarcas que estavam tão 

interessados em que houvesse um transporte ferroviário como nós. Alguns tinham uma 

opinião, outros tinham outra, uns iam pelo Metro, outros não iam. De facto o Metro foi 

imposto aos autarcas, quem anda no processo desde o princípio sabe que foi isso que 

aconteceu. Ou vocês aceitam o Metro em Miranda e Lousã ou então não terão nada”. Isto foi 

dito numa reunião da Lousã por um Senhor Engenheiro representante do governo de então, no 

qual eu estive presente. Ou vocês alinham no Metro com Coimbra, ou então não têm nada.” --   

Depois há outra questão, que é a seguinte, não devemos perder a esperança, se nós 

não tivéssemos lutado como lutámos até agora, com certeza que não teríamos o nosso projeto 

eleito em 15º lugar, para eventual e futura comparticipação da União Europeia. Do meu ponto 

de vista, estou certo disso, foi a nossa pressão, foi a nossa luta, foi a nossa força, foi a nossa 

persistência que levou a que este projeto fosse para Bruxelas. Que isto nos acalente a 

esperança de um dia continuarmos a ter um transporte ferroviário. Qual? Não sei, o que nós 

pugnamos é por um transporte ferroviário. Agora, é assim, todos nós quando nos queixamos, 

com certeza dói-nos alguma coisa e temos razão para nos queixar. As pessoas que aqui se 

queixaram, e eu não vou fazer queixas, porque já foram muitas, têm razão para se queixar e 

toda a legitimidade para o fazer. Mas há uma coisa que nós temos que por na nossa frente.  

Vamos deixar os desacordos que eventualmente possam existir entre nós e vamos centrar-nos 

naquilo que nos une e vamos lutar. Porque se quisermos um novo transporte ferroviário para 

Coimbra, ainda vamos ter que lutar muito. E disso vocês estejam certos, se vocês à partida 

decidirem, desistir porque já não têm esperança e deixaram de acreditar, certamente não 

voltaremos a ter transporte ferroviário. Vamos continuar a lutar. Devemos ter esperança, uma 

esperança forte e firme que nos dê um alicerce grande, para continuar a luta, e um dia com 

certeza, havemos de ter outra vez transporte ferroviário para Coimbra.” --------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos 

Marta, que declarou: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“Em relação à intervenção do Eng.º Lídio, eu pretendia dizer só uma coisa, não é 

estar contra os autarcas, mas acabou por me dar razão, porque se esteve numa reunião onde 

lhe disseram que era o Metro ou não era nada, podiam-nos ter informado, aos munícipes. E 

exercia-se logo ai a primeira forma de luta. Então calaram-se, deixaram arrancar os carris e 
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agora vamos lutar pelo Metro, então isto só vem ao encontro do que disse, alguma coisa 

esteve mal. Tudo é público, isto aqui também é público, mas esta informação tem que passar 

lá para fora, porque se não passar é pública para quem está aqui, nem todos podem ir. Ainda 

há pouco o Senhor queria as sessões pela internet, então se calhar se essa reunião tivesse sido 

pela internet todos sabiam.” ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu para finalizar este ponto: ------  

“Há uma coisa que é muito importante, não se esqueçam que nós só temos a 

possibilidade de ter Metro, porque Coimbra quer o Metro. Nós não queríamos o Metro, nós 

queríamos era o comboio. Se não existisse Coimbra, talvez nós tivéssemos o comboio. Assim 

temos o Metro e não temos nada.” --------------------------------------------------------------------------  

E sendo vinte e duas horas, o Presidente da Assembleia Municipal, declarou encerrada 

a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída a todos os 

membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. -----------------------------------------  
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