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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 28-04-2014  

 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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 28.02.2014; ------------------------  

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

Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.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 - Conselho Municipal da Juventude - Nomeação de membros; -----------------  

Ponto 7 - Conselho da Comunidade - Nomeação de membros; ----------------------------  

Ponto 8 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Junta de 

Freguesia de Lamas. Deliberação Camarária de 4/04/2014; -------------------------------  

Ponto 9 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Junta de 

Freguesia de Vila Nova. Deliberação Camarária de 4/04/2014; ---------------------------  

Ponto 10 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação Camarária de 4/04/2014; ----------------  

Ponto 11 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Freguesia 

de Semide e Rio de Vide. Deliberação Camarária de 4/04/2014; -------------------------  

Ponto 12 - Prestação de Contas - ano de 2013. Deliberação Camarária de 

4/04/2014; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - 1.ª Revisão ao Orçamento de 2014. Deliberação Camarária de 

17/04/2014; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Proposta de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e outras 

Receitas do Município de Miranda do Corvo. Deliberação Camarária de 17/04/2014; 

Ponto 15 - Proposta para abertura de procedimento concursal para cargo de 

Direção Intermédia Grau 3 para o "Núcleo de Infraestruturas e Ambiente" - 
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definição das competências, área, requisitos de recrutamento, posição 

remuneratória e composição do júri. Deliberação Camarária de 17/04/2014; --------  

Ponto 16 - Primeira Revisão do PDM de Miranda do Corvo. Deliberação Camarária 

de 17/04/2014; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 17 - Alteração à proposta do Regulamento da Casa das Artes. Deliberação 

camarária de 17/04/2014; -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 18 - 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 

Senhores Deputados, Vereadores e o público presente. Seguidamente, deu por iniciados os 

trabalhos, seguindo os pontos da respetiva Ordem. ------------------------------------------------------  

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

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

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. ---------------------------------------------------------------------------------    

O Deputado Lídio Gonçalves solicitou que fosse lido o conteúdo do ofício da 

Fundação ADFP sobre Turismo. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou à Primeira 

Secretária a leitura do referido ofício. ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.02.2014; ------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou se, atendendo ao 

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

Senhor Presidente questionou os membros da Assembleia sobre se queriam apresentar alguma 

sugestão de alteração ou correção. -------------------------------------------------------------------------     

Depois de sugeridas algumas alterações, foi a ata colocada à votação tendo a mesma 

sido aprovada por maioria, com a abstenção dos Deputados Hugo Pedro Cabral Fernandes e 

Verónica do Nascimento Simões, por não terem estado presentes na referida reunião. ----------  

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

Neste ponto interveio o munícipe José Silva que, após cumprimentar os presentes 

questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre se existe alguma forma pensada para 

homenagear o Sr. Nelo Paiva. De seguida o Sr. José Silva sugeriu que na Praça José Falcão, 

próximo do local onde está a fonte que se situa à direita do edifício dos Paços do Concelho, 

fosse construído um coreto que pudesse funcionar como palco e, inclusivamente, dispor de 
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uma arrecadação que pudesse servir para os materiais de jardinagem. O munícipe entende 

que desta forma evitar-se-iam as constantes montagens e desmontagens do palco móvel. O 

munícipe sugeriu ainda que o coreto, para além do espaço para a jardinagem, pudesse ter 

uma arrecadação a utilizar pelo Grupo Recreativo Mirandense para guardar os seus materiais 

que se encontram a degradar no edifício-sede da coletividade. O espaço atual, depois de 

recuperado, poderia ser utilizado para um museu do Grupo Recreativo Mirandense. O 

munícipe sugeriu ainda que o tema do carnaval do próximo ano fossem os 40 anos do 25 de 

abril e cada coletividade criaria um carro alegórico dentro desse tema. ----------------------------  

De seguida interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal que começou por 

cumprimentar todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------    

Relativamente às sugestões do Sr. José Silva informou que já existiu uma proposta dos 

vereadores da coligação PSD-CDS/PP, que foi subscrita por todos os elementos da Câmara, no 

sentido de prestar uma homenagem a Nelo Paiva, pelo que brevemente haveria 

desenvolvimentos na situação. -------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente da Câmara informou que registou a proposta relativa ao coreto e que 

poderia falar com a Sr.ª Arquiteta para estudar a viabilidade da mesma. ---------------------------   

No que diz respeito à cave do edifício do Grupo Recreativo Mirandense, o Sr. 

Presidente da Câmara concordou que a mesma tem alguns problemas resultantes de 

humidades e infiltrações e que irá avaliar a situação. O Sr. Presidente da Câmara informou 

ainda que o executivo tem apoiado o Grupo Recreativo nos mesmos moldes do anterior 

executivo e que fará um esforço para tentar apoiar um pouco mais. --------------------------------   

Por fim, e no que diz respeito à sugestão para o tema do carnaval, o Sr. Presidente da 

Câmara pediu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo para registar a 

sugestão uma vez que a organização é da Junta. Referiu que independentemente do tema a 

Câmara Municipal continuará a colaborar com a organização. -----------------------------------------            

Ponto 4 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

O Sr. presidente da Assembleia Municipal solicitou aos Srs. deputados que tentassem 

ser escrupulosos na utilização do tempo das intervenções, respeitando os três minutos para 

cada intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Deputado Lídio Gonçalves, que começou por referir que os 

interesses de Miranda do Corvo podem não se compadecer com os três minutos dados para 

cada intervenção. De seguida leu o texto que se transcreve: “Queremos felicitá-lo pela 

louvável iniciativa do seu Executivo Municipal, ter trazido até ao nosso concelho, o programa 

das tardes de domingo da TVI. -------------------------------------------------------------------------------  
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Para além do entretenimento e alegria, que o espetáculo ao vivo, proporciona à sua 

assistência concelhia e a quem nos visitou, adepta deste tipo de programas, vale também e 

com certeza mais, a imagem que a Câmara em conjunto com a TVI, conseguiu fazer passar e 

deixou, à população que num dia de chuva, como foi o caso, no aconchego de sua casa, ou na 

rua, assistiu ao programa. ------------------------------------------------------------------------------------  

Temos todos a noção que para o bem e para o mal, hoje a televisão é dos meios de 

comunicação social, mais apetecidos pela sociedade, para promoção e publicidade de tudo o 

que se deseja dar a conhecer e promover. ----------------------------------------------------------------  

Também neste caso, nós tínhamos um grande espólio de variados e bons "produtos” 

para dar a conhecer e promover, no sentido de que o espetador ao gostar de ver se sentisse 

impulsionado a visitar e a comprar o "produto". ----------------------------------------------------------  

Das paisagens e belezas naturais, aos monumentos, à serra e à fauna, ao folclore e à 

etnografia, à gastronomia, restauração e confrarias, ao artesanato, às colectividades e até a 

uma das fundações mais polivalentes e emblemáticas deste país, detentora de variadíssimos 

prémios, visitada e altamente apreciada por altas individualidades de relevo nacional, das 

quais desde já podemos destacar singularmente, entre muitos o nosso Presidente da 

República. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Muito havia para mostrar. O problema, esteve com certeza no critério de seleção a 

adotar. É entendimento da bancada do PSD/CDS-PP, que do roteiro a protocolar com a TVI, o 

objetivo a atingir pela Câmara Municipal, seria o de mostrar o máximo de "Marcas do 

Concelho" em diversidade e em qualidade, porque também sabemos, quanto a televisão é 

exigente na sua qualidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

Vimos efetivamente, passar algumas dessas marcas que podem vender, destacando: 

Mosteiro de Semide, Aldeias Serranas, Gastronomia (Chanfana), Artesanato, Parque Biológico 

da Serra da Lousã. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pareceu-nos no entanto, que o senhor presidente ter-se-á esquecido de uma marca 

importante ou pelo menos não lhe deu o merecido relevo, "Miranda Concelho Solidário". Ao 

querer ter pegado a sério nesta marca, teria feito brilhar o concelho muito mais, em quase 

todas as outras marcas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A publicidade às IPSS era maior. Mostrava uma das melhores fundações do país, com 

um nível de emprego da ordem das 500 pessoas e mais de 300 utentes, que proporciona e 

anima a economia local. Um hotel de quatro estrelas em construção na Quinta da Paiva com 

mais de 40 camas. Um projeto de Hospital, para avançar e que continua a aguardar a sua 
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resposta à devida isenção de taxas. Um projeto agropecuário de criação de leitões, na Pisca, 

que também aguarda licenciamento. -----------------------------------------------------------------------  

Na semana da Chanfana, tinha mostrado também no mínimo, o melhor restaurante 

de Miranda (Restaurante Museu da Chanfana) que mais trabalhadores tem. No artesanato, 

tinha mostrado a diversidade do artesanato dos Ateliers de Artesanato da Quinta da Paiva. Na 

gastronomia e confrarias, tinha solicitado à equipe de repórteres da TVI que quando 

entrevistassem as confrarias do concelho, pusessem no seu roteiro, que a Confraria da 

Matança do Porco, era única no país. Contra à vontade da ASAE, o concelho, defendeu através 

da Fundação ADFP com a criação da sua Confraria, a continuidade da autorização para a 

matança de porco tradicional e secular. E mais, nestas entrevistas, alguém no concelho, teria 

dito à TVI, para toda a gente ouvir, que a Fundação no concelho de Miranda do Corvo, não 

estigmatiza ninguém. Dá emprego a pessoas ditas normais, mas inclui os deficientes nas suas 

diferenças, até porque são homens e mulheres do mesmo género humano. E mais, a Fundação 

criou valências, para cuidar de doentes Psiquiátricos e de Alzheimer e tem muito orgulho 

nisso, embora nem todos assim pensem. Para além de gostarem de estar cá, convivem de 

forma integrada e harmoniosa com todas as outras valências, visitas e diretores, numa mesma 

e grande casa, que se chama Centro Comunitário da Fundação ADFP em Miranda do Corvo. ----  

Obrigado senhor Presidente, por tudo quanto fez por Miranda no programa da TVI. 

Mas para uma próxima e em qualquer situação de publicitação do concelho, nunca se esqueça 

do lema que aqui deixamos: "Em primeiro lugar as pessoas e as instituições, por último as 

divergências e as diferenças pessoais". ---------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal informou o Deputado Lídio Gonçalves de que 

tinha excedido o seu tempo e não poderia continuar a sua intervenção. O Deputado Lídio 

Gonçalves voltou a referir que os interesses do concelho não se compadecem com os tempos 

disponíveis para as intervenções ao que o Presidente da Assembleia Municipal respondeu com 

o facto de existir um regimento que tem que ser cumprido, sob pena de as assembleias se 

estenderem no tempo para além do razoável. ------------------------------------------------------------  

Seguiu-se a intervenção do Deputado José Mário Gama que começou por 

cumprimentar todos os presentes felicitando de seguida a Câmara Municipal pelo excelente 

trabalho que realizou nas comemorações do 25 de abril, dando pela primeira vez a 

oportunidade a um representante de todas as forças políticas do concelho de usar da palavra 

nas comemorações oficiais, referindo ser um facto que marca a diferença do Partido 

Socialista em relação a um passado recente. Mais acrescentou que um executivo não tem 

qualquer receio em ouvir publicamente as críticas ou elogios, merece a mais profunda 

consideração, acrescentando que os valores da democracia e do 25 de abril foram finalmente 
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respeitados no concelho. Pediu desculpa aos que não concordam com ele referindo que assim 

sim, vale a pena viver em Miranda do Corvo que começa a ser verdadeiramente um concelho 

solidário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado José Mario Gama propôs, em nome do Grupo de Deputados do Partido 

Socialista, o voto de louvor que se transcreve: “Ex.mo Sr. Presidente da mesa da Assembleia 

Municipal, Ex.mo Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, público e comunicação 

social aqui presente, em nome da bancada do partido Socialista, desejamos propor um Voto 

de Louvor à Radio Dueça pelos 30 Anos de serviços prestados em prol do Concelho de Miranda 

do Corvo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No dia 4 de Agosto de 1984, foi possível ouvir pela primeira vez, os sons experimentais  

da Rádio Dueça/Associação Rádio Livre de Miranda do Corvo. -----------------------------------------  

Coincidindo com a vontade de crescer concretizou-se o desejo da aprovação do 

Decreto-lei que possibilitaria a existência legal das Rádios Locais em Portugal, e para que tal 

fosse possível seria preciso parar por completo as Emissões, preparar enormes processos 

burocráticos, apresentar candidaturas e por fim aguardar as decisões das Autoridades que 

detinham o poder de atribuição de Alvará de Radiodifusão. -------------------------------------------  

Em Dezembro de 1989, a Rádio Dueça/Associação Rádio Livre de Miranda do Corvo, 

emitiu pela última vez. Em Junho de 1990, a Rádio Dueça, Rádio Local de Miranda do Corvo 

quebrava o silêncio, e iniciava um novo ciclo de existência. -------------------------------------------  

Num Concelho, onde as possibilidades de evoluir economicamente eram escassas e 

em que o mercado comercial para exploração era mínimo, tornou-se uma missão quase 

impossível levar a Rádio a bom porto, mesmo assim, das 6 horas de emissão iniciais a Rádio 

Dueça foi alargando o seu tempo de emissão, recorrendo sempre aos colaboradores, que 

nunca foram remunerados pela realização de programas, estabelecendo protocolos com 

outras Estacões de Rádio no sentido de obter Serviços Noticiosos de âmbito Nacional e 

Internacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde, a sua aprovação como Rádio Local, a Rádio Dueça, por imperativos 

processuais, ficou ligada à Cooperativa Mirante, detentora do Alvará e proprietária do Jornal 

Mirante, no entanto era desejo dos colaboradores da Rádio Dueça criar uma estrutura 

especificamente vocacionada para a radiodifusão levando um grupo de colaboradores em 1997 

à criação da Rádio Dueça Informiranda, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, 

vocacionada exclusivamente para a gestão e desenvolvimento da Rádio possibilitando assim a 

reestruturação da Rádio e a prossecução dos seus objectivos como Rádio Local, tendo para tal 

sido lavrado um cordo com a Cooperativa Mirante no sentido de se proceder à transferência 

do Alvará para a nova Cooperativa. -------------------------------------------------------------------------  
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Ao longo dos anos, a Rádio Dueça teve Colaboradores/Realizadores, um pouco de 

toda a parte, de Miranda do Corvo, das Freguesias do Concelho, das Escolas, de Associações e 

Instituições, de fora do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

A Rádio Dueça colaborou, com Estabelecimentos de Ensino Profissional, 

administrando Estágios e Acções de Formação em Contexto de Trabalho nas áreas técnica e 

de produção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde Setembro de 2006 é possível escutar a emissão «on line», da Rádio Dueça. ----  

A juventude continua a aderir à Rádio Dueça, trazendo uma lufada de ar fresco, que 

se converte num rio de som, com projectos, tais como: Bike Aventura, Thaprojekt, Espaço T. 

Expo Miranda. Provas desportivas e culturais etc etc. ---------------------------------------------------  

São anos de existência, na cave da antiga Casa Paroquial, passou depois para o 

actual Edifício da Biblioteca Municipal, tendo regressado à antiga Casa Paroquial, onde está 

actualmente no R/C, em condições pouco dignas com a degradação do edifício. ------------------  

À Rádio Dueça faltam actualmente condições de acústica e de segurança. Os 

equipamentos justificam outro tipo de instalações. -----------------------------------------------------  

O Grupo de Deputados do Partido Socialista, vem propor um voto de reconhecimento 

pelos serviços prestados ao nosso concelho ao longo dos últimos 30 anos bem como felicitar 

todos os seus diretores, colaboradores, Instituições e empresas que com grande esforço e 

engenho tem permitido ultrapassar as grandes contrariedades, e assim manter vivo este 

projecto que Miranda merece e têm direito. --------------------------------------------------------------  

Os Deputados do Partido Socialista propõem ainda ao executivo de Miranda do 

Corvo, que sejam iniciados um estudo/projecto de forma encontrar soluções para instalação 

da rádio num espaço mais digno do ponto de vista de condições de segurança e de 

habitabilidade para o seu normal funcionamento, que pretendemos que seja longo e 

duradouro e que esta Rádio se mantenha isenta do ponto de vista das ideias e opiniões 

religiosas ou políticas, Uma Rádio que Serve o seu Concelho. Um grande exemplo de trabalho 

Associativo honesto e Humilde. A Rádio Dueça deve continuar a ser um meio de comunicação 

social local, vocacionado para a divulgação das nossas tradições da nossa cultura das nossas 

gentes, levando o nosso concelho sempre mais longe, como sempre fez e nos habitou nestas 

últimas 3 décadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

«A Rádio Dueça presta um serviço público e comunitário e precisa de ajuda e 

contributos de todos nós.»” ----------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal questionou sobre se alguém se queria 

pronunciar relativamente ao assunto. Não havendo inscrições colocou o voto de louvor a 

votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------  
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Seguiu-se a intervenção do Deputado José Taborda que começou por cumprimentar 

todos os presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

O Deputado José Taborda começou por referir que o horário de início da Assembleia 

Municipal interfere com o horário de trabalho de alguns deputados, como é o seu caso e 

questionou o Sr. Presidente da Assembleia sobre se a hora de início da mesma não poderia 

passar paras as dezanove horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------  

De seguida passou a ler a intervenção que se transcreve: “1- Na última AM foi 

exposto pela deputada Municipal Carla Batista a situação de falta de um médico na UF UCSP 

de MC deixando a descoberto um ficheiro com mais de mil e quinhentos utentes, alertando 

para o facto o Sr. Presidente da Câmara Municipal e os restantes membros eleitos, para as 

consequências nefastas que a situação engloba em termos de qualidade dos cuidados de 

saúde no nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  

Alertamos ainda para o facto de esta unidade de saúde ser confrontada 

mensalmente com a falta de medicamentos, falta de manutenção dos equipamentos, falta de 

recursos humanos e a não abertura do Centro de Funcionalidade e Saúde o qual se mantém 

encerrado há quatro anos. ------------------------------------------------------------------------------------  

Ao analisar a sua agenda de reuniões oficiais desde a última Assembleia Municipal 

verifiquei que não houve qualquer reunião com a ARSC, facto que me deixou preocupado dada 

a urgência da resolução da situação em causa. -----------------------------------------------------------  

Gostaria de saber esta bancada se já foi enviado o ofício tal como foi deliberado na 

última Assembleia Municipal? ---------------------------------------------------------------------------------  

Se sim qual foi a resposta? Se não tiver ocorrido qualquer resposta, qual a data e o 

n.º do ofício enviado por este executivo para a ARSC? --------------------------------------------------  

2- Utilização de Roçadeiras na limpeza das ruas do concelho. -----------------------------  

Tive oportunidade de ler a reclamação n.º três apresentada por uma munícipe a 

qual referia que no decorrer dos trabalhos de limpeza da Rua Fausto Lobo tinha sido 

projetada uma pedra no decorrer dos trabalhos, acabando esta por quebrar o vidro traseiro 

da sua viatura. A Câmara assumiu as culpas. Chamo a atenção para a gravidade da situação 

em causa, pois felizmente apenas só implicou com danos materiais! --------------------------------  

É importante que os responsáveis por estas equipas promovam formação, alertem e 

reforcem para as medidas de segurança que devem existir na utilização deste e outros 

equipamentos, nomeadamente a criação de um perímetro de segurança de modo a 

salvaguardar bens e pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------  

COMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL -------------------------------------------------  

Congratula-se esta bancada com as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. -------   



 

 

      

Ata 28-04-2014  
Nº 2  

9 

Entendemos ser esta uma data marcante que deve ser celebrada, tal como já vinha 

acontecendo noutros moldes. --------------------------------------------------------------------------------  

Ao assistir à sessão solene não pude deixar de ficar perplexo com a atitude do Sr. 

Presidente de se vangloriar com o facto de todos os partidos políticos com assento nesta 

Assembleia Municipal terem tido a oportunidade de discursar na referida sessão. ----------------  

Todos os deputados municipais aqui presentes sabem que tal espírito democrático só 

foi possível devido ao esforço da bancada da CDU. Foi notória a intenção do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal e da Sra. Vice-presidente, responsável pelas comemorações, de excluir as 

outras forças políticas. O que se comprova por estas só terem sido convidadas no final do dia 

24 de Abril. É do nosso conhecimento que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal esteve 

desde o início de acordo com a intervenção dos vários partidos, ao contrário do executivo 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Felizmente temos bons grupos políticos em Miranda do Corvo, capazes de fazer 

óptimos discursos tão em cima da hora. Apesar disto, queremos apenas salientar que a 

atitude demonstrada pelo Sr. Presidente chegou a assumir contornos humorísticos face aos 

acontecimentos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao horário das reuniões da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente 

referiu que tem disponibilidade de analisar o mesmo, em conjunto com todos os grupos de 

deputados da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José Miguel 

Simões que começou por cumprimentar todos os presentes, referindo de seguida que a sua 

intervenção se prendia com as acessibilidades do concelho. Começou por fazer uma 

referência à EN17-1, saudando o esforço do Sr. Presidente da Câmara, visível na comunicação 

social, no sentido de pressionar para que a reparação da estrada na zona da Sandoeira e a sua 

reabertura sejam céleres uma vez que a responsabilidade é da administração central. O 

Deputado referiu ainda que a Câmara Municipal, nomeadamente o Presidente se devem fazer 

representar ao mais alto nível sempre que ocorram visitas de membros do governo ao 

Concelho. Entende o Deputado que se tratam de oportunidades para exigir aos governantes 

que problemas como o da EN17-1 sejam resolvidos de forma mais célere, situação que não 

ocorreu na visita de dois secretários de estado à Fundação ADFP. O Deputado José Miguel 

Simões prosseguiu fazendo referência a três outras situações que requerem atenção urgente, 

nomeadamente a Ponte da Retorta, a Ponte do Cabouco e à estrada de Lamas, 

concretamente ao muro dentro desta localidade. Relativamente aos três pontos referidos o 

Deputado solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que informasse sobre o que foi feito e o que 

está planeado no sentido de colmatar a falta de segurança rodoviária nos locais. ----------------  
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De seguida interveio o Deputado José Paiva referindo a sua preocupação enquanto 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova sobre o corte da EN17-1 na zona da Sandoeira, 

referindo que a estrada por onde se está a fazer o desvio não reúne as necessárias condições 

de segurança.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Deputado questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre se existe alguma previsão 

de datas para a reposição e reparação do pavimento. --------------------------------------------------   

Questionou também a Assembleia sobre a pertinência da aprovação de uma moção 

conjunta, a remeter às entidades competentes que de alguma forma acelere a resolução do 

problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, passou a palavra ao Deputado Luís 

Martins que começou por cumprimentar todos os presentes, passando de seguida a ler o texto 

que se transcreve: “Esta minha intervenção constitui uma recomendação que tem por base a 

realidade do património edificado em Semide. -----------------------------------------------------------  

Esta Assembleia tem poder deliberativo no âmbito das suas funções, o que equivale 

dizer que é da sua responsabilidade também levantar os problemas que vão surgindo no 

concelho e que são apresentados pelos munícipes. ------------------------------------------------------  

Atendendo a este facto, a minha intervenção tem muito a ver com estas 

circunstâncias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De fato quero mais uma vez aqui apresentar aquilo que é a realidade da proteção e 

salvaguarda do património edificado em Semide. --------------------------------------------------------  

O projecto para recuperação do Mosteiro de Santa Maria de Semide já com alguns 

anos, conta apenas com a execução da 1.ª fase, concluída em 2004. Já deveria ter arrancado 

há muito tempo a 2.ª fase da obra que diz respeito à recuperação do claustro quinhentista, 

objeto de inquestionável valor arquitetónico, histórico e artístico. ----------------------------------  

O anúncio da obra de reabilitação do referido claustro foi realizado por diversas 

vezes e por outras tantas vezes foi adiada a obra, não se conhecendo em concreto o que tem 

impedido o avanço da obra, uma vez que o projeto já foi aprovado e as verbas estão 

disponíveis pelas entidades intervenientes, nomeadamente Direção Regional da Cultura 

Centro, IEFP, Câmara Municipal de Miranda do Corvo. --------------------------------------------------  

A última vez que foi anunciada publicamente esta obra, foi no Verão de 2013 em 

Viseu, onde muitos se congratularam quanto ao anúncio da recuperação do claustro, mas que 

na prática é um horizonte cada vez mais longínquo. ----------------------------------------------------  

Na altura o bispo de Viseu referiu: "para as três cidades, obras de inegável valor"; 

"não é compreensível que estes edifícios "possam deixar-se deteriorar e se justifique o seu 

abandono com a falta de verbas". A diretora Regional da Cultura do Centro, Celeste Amaro 
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referiu: "os concursos [para os projetos] serão abertos e estarão disponíveis na próxima 

semana, esperando que algumas das obras se iniciem ainda este ano." Pedro Saraiva, na 

qualidade de presidente da CCDR, referiu: "atendendo a que havia pouca disponibilidade 

financeira, a opção foi por "projetos inadiáveis"" O mesmo referiu ainda: "esta era "uma 

obrigação moral", uma vez que se trata de "património classificado, de elevadíssimo valor e 

que estava todos os dias a degradar-se". Por seu lado, o secretário de Estado da Cultura, 

Jorge Barreto Xavier, defendeu que "uma das âncoras do desenvolvimento pode ser o 

património", salientando a importância da requalificação de bens "que são materiais, mas que 

representam uma imaterialidade". Fica portanto demonstrado o inestimável valor do claustro 

quinhentista do Mosteiro de Semide, assim como se tratar de uma obra que tem urgência em 

ser realizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A obra orçada em 400 mil euros, valor que no meu entendimento é escasso face ao 

volume de trabalhos a executar, corre o sério risco de não se concretizar, acabando por se 

esgotar uma vez mais o prazo de candidatura no âmbito do QREN e lançamento público do 

concurso. Recordo que a obra do claustro quinhentista faz parte do pacote constituído por 8 

obras anunciado no referido Verão de 2013 deverão estar concluídas em Maio de 2015. Para 

além do orçamento escasso, também o tempo começa a escassear perigosamente. --------------  

A esta realidade acresce ainda o facto da Igreja Matriz estar a necessitar de obras 

profundas e urgentes. O ponto mais sensível neste momento é o altar-mor, que está em risco 

de colapso total, sobretudo o lado sul, tendo sido já removida do seu lugar no altar uma 

escultura da Santa Escolástica, para não fragilizar ainda mais a já débil estrutura. --------------  

Esta minha intervenção faço em nome das gentes de Semide, associações locais, que 

veem este estado de coisas e que estão preocupadas com a gravidade da situação. --------------  

Lanço daqui o desafio muito sério para que haja uma posição conjunta e em força 

por parte da Igreja, Câmara Municipal, União de Freguesias de Semide e Rio de Vide, DRCC e 

demais entidades envolvidas para acordarem e salvarem o que ainda é possível ser salvo, sob 

o risco de se perder irremediavelmente o património e perder-se o edifício, perde-se 

igualmente o espaço destinado às várias funções nomeadamente religiosa. ------------------------  

É apenas uma recomendação que traduz a gravidade desta realidade e que desejo 

fazer chegar aos poderes constituintes”. ------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra a Deputada Celeste Cardoso que saudou todos os 

presentes e questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre a questão do encerramento dos 

serviços de finanças uma vez que foi noticiado o encerramento de cerca de 50% das 

repartições. Referiu que esteve presente em reunião da Assembleia Intermunicipal da CIM 
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onde foi aprovada uma posição de forte oposição relativamente ao fecho dos serviços de 

finanças. Questionou a Deputada sobre se da parte da autarquia já existiu alguma diligência. -  

A Deputada Celeste Cardoso congratulou-se pelo voto de reconhecimento e louvor 

atribuído à Rádio Dueça, referindo ser urgente a celebração de um protocolo de colaboração 

e questionando o Sr. Presidente da Câmara sobre se o mesmo se encontra já a ser estudado 

ou em vias de ser aprovado. ----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda ser urgente a questão da sede da Rádio Dueça, questionando se existiu 

alguma evolução nesse processo. ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão das comemorações dos 40 anos do 25 de abril, a Deputada  

Celeste Cardoso, no sentido de repor a verdade dos factos, informou os presentes que havia 

contactado o Sr. Presidente da Assembleia Municipal questionando sobre quem iria intervir na 

sessão solene. Desde logo o Sr. Presidente da Assembleia concordou que falassem 

representantes de todos os partidos eleitos, colocando a situação ao Sr. Presidente da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente da Câmara concordou com as intervenções de todos os partidos 

referindo que as mesmas não estavam previstas por tal não ser hábito em anteriores 

comemorações, mas que de futuro, todos os partidos poderiam usar da palavra nas 

comemorações. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Deputada Celeste Cardoso congratulou-se por esta posição, propondo 

inclusivamente que de futuro também o Bloco de Esquerda, que não elegeu nenhum 

representante, pudesse também intervir. -----------------------------------------------------------------  

De seguida a Deputada Celeste Cardoso propôs a aprovação da moção/proposta que 

passou a ler: ”Repentinamente a catorze de setembro de dois mil e treze faleceu Manuel 

Silvestre Santos de Paiva com cinquenta e seis anos de idade, conhecido por Nelo Paiva. 

Natural de Miranda do Corvo, conhecido de todos, amável e cordial por natureza. Ingressou 

aos doze anos na escola de música do Grupo Recreativo Mirandense e na Filarmónica 

Mirandense. Foi músico daquela coletividade e maestro-adjunto até dois mil e sete. Com 

apenas vinte e cinco anos e durante quatro anos assumiu a regência da Filarmónica 

Mirandense. Em mil novecentos e noventa e quatro voltou a assumir tal cargo. Foi Presidente 

da Assembleia-geral daquela coletividade durante cerca de dez anos, seis dos quais era eu 

Presidente da Direção. Músico e compositor muito conhecido no Concelho, destacou-se na 

composição de peças para bandas filarmónicas e marchas populares. Colaborava ativamente 

em eventos musicais e teatrais sempre ou quase sempre gratuitamente. Aliás, faleceu 

justamente durante uma participação num desses eventos. Foi também sócio dos Bombeiros 

Voluntários e seu Presidente da Assembleia-geral. Foi um destacado Mirandense que merece 



 

 

      

Ata 28-04-2014  
Nº 2  

13 

por isso a nossa homenagem. Proponho que o Municipio, para além desta singela homenagem, 

efetue uma homenagem no dia 1 de junho, a título póstumo, ou outra forma que a Assembleia 

e o executivo decidam. Pela nossa parte dizemos: Obrigado Nelo Paiva. A bancada da CDU.” --  

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra à Deputada 

Verónica Simões, que após cumprimentar todos os presentes referiu, a título de 

esclarecimento que o anterior executivo não comemorava o aniversário do vinte e cinco de 

abril com a realização de uma sessão solene. De seguida a Deputada leu o texto que se 

transcreve: “Como é do conhecimento geral de todos, no passado dia 31 de Março, o 

Programa Somos Portugal da TVI realizou o seu directo, de cerca de 6 horas, em Miranda do 

Corvo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fico feliz que tenha sido a TVI a escolher Miranda para realizar o seu programa de 

Domingo, informação veiculada pela Sra. Vice-Presidente da autarquia em sessão de câmara. 

Este é mais um indicador que destaca o excelente trabalho do anterior executivo, que 

conseguiu criar atratividade e reconhecimento ao ponto de colocar Miranda na mira desta 

estação televisiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Este tipo de programa é recente. Foram realizados esforços pelo anterior executivo 

no sentido de trazer este tipo de programas ao concelho, contudo, outras prioridades e 

investimentos se mostraram mais urgentes e essenciais, prioridades essas que foram alvo de 

publicitação no programa. ------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria de parabenizar o actual executivo por ter aceite o convite e ter criado as 

condições necessárias para a realização do programa, porque considero ser um bom meio de 

publicitação da nossa terra. Contudo, não posso deixar de me indignar relativamente a 

algumas opções que foram tomadas, na minha opinião injustas e promotoras de franca 

diferenciação e discriminação. -------------------------------------------------------------------------------  

Ainda que a Direcção do programa exija que algumas condições e regras sejam 

cumpridas, todos os Mirandenses facilmente percebem que foi a Câmara Municipal que cedeu 

o alinhamento e os pontos a visitar pelo programa. -----------------------------------------------------  

Ainda que muita publicidade tenha sido feita pelo anterior executivo, no sentido de 

promover a terra, é óbvio que a TVI não tinha, à priori, um conhecimento tão profundo sobre 

o comércio, instituições e pontos de interesse do concelho. -------------------------------------------  

Neste sentido, coloco algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara: ------------------  

Porque é o Cricket e o bolo de urtiga tiveram tanto tempo de antena, 

contrariamente ao Trail Running (que atrai centenas de pessoas à terra e é praticado por 

tantos Mirandendes) à Casa das Artes (que foi recentemente considerado o quinto melhor 

edifício cultural do mundo pela Archdaily) ao Mercado Municipal (que apareceu na importante 
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publicação Portugal Contemporâneo) e que engloba uma incubadora de empresas, à Banda 

Filarmónica (que é histórica, tem tantos músicos e é tão antiga), à Loja do Sr. Falcão 

(nomeada várias vezes para os Prémios Mercúrio)? Compreendo que seja importante publicitar 

o que é inovador, mas será que, tudo o que mereceu prémio e destaque nacional não merecia 

igual ou maior destaque? --------------------------------------------------------------------------------------  

Qual a razão para que o staff do programa ficasse, durante a semana, hospedado na 

Lousã enquanto não fossem esgotadas as opções existentes em Miranda? É assim que a Câmara 

Municipal aposta na economia local? ------------------------------------------------------------------------  

Terá sido correcto que o Dr. Tierri Lopes tenha, telefonicamente, transmitido à TVI 

que no Parque Biológico iriam estar doentes mentais, como se houvesse alguma necessidade 

de fazer esse tipo de alerta? É assim que a Câmara Municipal é inclusiva e combate a 

discriminação? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Porque será que existem 4 confrarias em Miranda do Corvo e só uma não tenha tido 

tempo de antena? Será que isso se deve ao facto desta ter sido criada pela Fundação ADFP? E 

porque será que foram entrevistados artesãos de fora do concelho e a artesã de vime da 

Fundação não? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

E o Museu da Chanfana? Sim, comemorava-se a Semana da Chanfana e o Museu da 

Chanfana não teve tempo de antena! Custa-me a acreditar que o único restaurante em 

Miranda premiado nacionalmente por várias vezes não tenha sido sequer filmado. É assim que 

a Câmara Municipal mostra aos munícipes que os tempos de perseguição à maior empregadora 

do concelho terminaram? -------------------------------------------------------------------------------------  

Será por isto que esta instituição continua sem resposta aos seus pedidos de isenção  

e taxas e processos de licenciamento? Será que é também por isso que os membros do 

governo que visitam a instituição não são recebidos pelo Presidente da Câmara? -----------------  

Fico sem perceber quais são os critérios de inclusão e exclusão dos pontos de 

entrevista e vídeo. A excelência e os prémios recebidos não foram de certeza. -------------------  

E a propósito, gostaria que o Sr. Presidente transmitisse nesta Assembleia quais os 

gastos totais que o programa acarretou para a autarquia. Não podemos esquecer que o Sr. 

Presidente, no dia da sua tomada de posse declarou que a sua prioridade eram as 

necessidades básicas dos Mirandenses, afirmando que não seria realizado nenhum 

investimento sem que houvesse saneamento em todos os lugares. Será a transmissão do 

programa uma prioridade, enquanto as necessidades básicas continuam por suprir? Ou será 

aquilo a que chamava "Luxo em tempo de crise"? --------------------------------------------------------  

Gostaria que o Sr. Presidente da Câmara encarasse esta minha intervenção como 

uma sugestão construtiva. Reitero que a vinda do programa a Miranda, é na minha opinião 
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importante e positiva para o concelho. Contudo, considero que muito há a melhorar numa 

outra oportunidade, promovendo o concelho por igual, sem diferenciação e sem exclusão.”. --        

De seguida interveio a Deputada Dulce Caetano, que cumprimentou todos os 

presentes, fazendo de seguida a intervenção que se transcreve: “A bancada do PS deseja 

congratular a Câmara Municipal de Miranda do Corvo pelo facto de ter trazido à vila o 

programa "Somos Portugal" no passado dia 30 de Março. -----------------------------------------------  

Fazendo jus ao principal objectivo deste evento - que é o de ir acompanhando os 

principais acontecimentos festivos a nível local no nosso país, esta iniciativa com uma 

audiência significativa serviu para promover o concelho e quatro das suas mais-valias — a 

Chanfana; o Parque Biológico, Semide e o Convento e a aldeia de Gondramaz. -------------------  

A vila de Miranda, por algumas horas esteve em destaque no país e no mundo, pelo 

que damos os parabéns a esta edilidade pela sua iniciativa inédita, e a todos os que de 

alguma forma contribuíram para o seu êxito, um evento com grandes repercussões ao nível do 

turismo e economia no concelho. Sabemos todos, que o nosso Concelho tinha muito mais para 

mostrar, contudo é do conhecimento geral, ou deveria ser, que as linhas editoriais e o 

alinhamento prévio, feito e imposto pelas próprias estações de televisão para este tipo de 

programa, deixem sempre muita coisa de fora. Certamente que outras oportunidades virão. É 

o que esperamos.”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra à Deputada Anabela Esteves 

que fez a intervenção que se transcreve: “Como certamente todos já ouviram notícias, leram 

nos jornais ou tomaram conhecimento de uma ou outra forma, o amianto é uma substância 

que era utilizada, entre outras, no fabrico de placas de fibrocimento que serviam e ainda 

servem para coberturas de edifícios. O asbesto é um elemento cancerígeno que tem 

provocado muitas mortes por cancro pulmonar. A construção efetuada em finais dos anos 

oitenta e princípios dos anos noventa é forte neste tipo de cobertura. Neste contexto quero 

pedir ao Sr. Presidente o seguinte: uma lista com todos os edifícios e a sua localização e 

posterior divulgação pública que tenham sido construídos em Miranda do Corvo e que como 

cobertura tenham placas de fibrocimento. É uma questão de saúde pública, um assunto sério 

que me preocupa”. De seguida a Deputada solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que 

mandasse cortar as ervas e silvas na estrada que liga o Corvo ao Bairro Novo uma vez que as 

mesmas já caem para a estrada. Mais informou que o pedido lhe foi feito por munícipes do 

Corvo. Solicitou de seguida explicações para o cheiro pestilento que se faz sentir na Rua 

Arménio da Costa Simões. Informou que o referido cheiro não é proveniente dos caixotes do 

lixo por o ter verificado pessoalmente. Referiu ainda que na mesma rua, próximo do 

cruzamento existe um terreno que mais parece uma selva, com melgas e mosquitos, 
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considerando a situação uma questão de saúde pública que a preocupa tanto mais que habita 

nessa rua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Deputado Reinaldo 

Couceiro que cumprimentou todos os presentes, solicitando de seguida esclarecimentos ao 

Sr. Presidente da Câmara sobre a questão do acesso à Ponte da Foz do Mosteiro, referindo ser 

notória a perigosidade do mesmo, nomeadamente para autocarros. ---------------------------------   

Referiu também que o mesmo cruzamento, no sentido descendente, ficará muito 

perigoso em dias de chuva.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Salientou que tem conhecimento da preocupação do Sr. Presidente da Câmara com 

esta questão, solicitando que a Assembleia fosse esclarecida sobre a situação. -------------------   

O Deputado tinha intenção de falar também sobre a questão da EN17-1 na Sandoeira, 

na Ponte da Retorta e no Mosteiro de Semide mas uma vez as questões já foram abordadas 

por outros deputados, entendeu não roubar mais tempo manifestando apenas a sua 

preocupação pelas mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou, de seguida, a palavra à Deputada 

Ivone Dias que começou por cumprimentar todos os presentes. --------------------------------------   

Começou por colocar uma questão relativa à intervenção na ponte da Estrada Real, no 

sentido Meãs – Corvo, nomeadamente a previsão para a referida intervenção. --------------------   

A deputada chamou a atenção para o grande desnível existente no pavimento, que 

provoca danos nas viaturas. ----------------------------------------------------------------------------------   

Passando a outro assunto, chamou a atenção para a falta de manutenção que se 

verifica na Quinta da Paiva, nomeadamente a falta de areia nos campos, a degradação das 

mesas e, ao que consegue vislumbrar, a água da piscina não estará em condições, embora 

compreenda que a piscina só deverá abrir em junho. ---------------------------------------------------   

Referiu que se trata de um espaço de que gostaria de usufruir mas que não se 

encontra com condições de segurança e está a degradar-se. ------------------------------------------  

De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Deputado 

Hugo Cabral que cumprimentos todos os presentes. ----------------------------------------------------   

Começou por partilhar da preocupação relativa à questão da EN17-1, já abordada por 

outros deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu de seguida a antiga EN342, entre Miranda e Lamas onde ocorreu um 

abatimento de terras, solicitando atenção para a questão. --------------------------------------------   

Focou também a emissão do programa da TVI, Somos Portugal, salientando o bom 

trabalho realizado na divulgação do Concelho. -----------------------------------------------------------   
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Neste ponto o Deputado referiu a atitude da oposição que, por um lado dá os 

parabéns e por outro, nas intervenções que fez, tenta “deitar abaixo” o trabalho efetuado. 

Começou por relembrar que o anterior executivo, para promover o Concelho, optou por fazer 

uma revista, de que nunca se souberam os custos exatos, que distribuía internamente 

considerando que isso não é promover o Concelho. ------------------------------------------------------   

Referiu que promover o Concelho é fazer o que fez o Sr. Presidente e o executivo, 

mostrando, para fora do Concelho, o que Miranda tem de bom e mais positivo. -------------------   

Como segundo aspeto indicou que num programa de televisão não é possível mostrar 

tudo uma vez que existem algumas condicionantes da produção. Ainda assim considera que as 

quatro mais-valias do Concelho, as que atraem turistas, foram bem divulgadas. ------------------   

Deu como exemplo, em refutação das críticas, a questão da Casa das Artes 

considerando que, apesar de não ter concordado com o grande dispêndio de dinheiro, 

considera a mesma uma mais-valia para o Concelho. ----------------------------------------------------   

Ainda assim entende que a Casa das Artes não irá atrair visitantes ao Concelho, ao 

contrário do que foi mostrado no programa. --------------------------------------------------------------   

Outra questão que refutou foi a ausência de uma visita, durante o programa, à 

Fundação ADFP, considerando que a mesma foi desde logo promovida uma vez que é 

proprietária do Parque Biológico. Mesmo dentro das instituições de cariz social, referiu que a 

Casa do Gaiato e o Lar da Pereira também seriam merecedores de uma visita mas que a opção 

foi a aposta no que Miranda tem de bom na área do turismo. -----------------------------------------   

Chamou a atenção dos elementos da oposição referindo que, antes de criticar, 

deveriam ter questionado o executivo sobre as linhas editorias que foram impostas e, por 

exemplo, sobre o porquê de se ter feito uma reportagem num restaurante e não em qualquer 

outro. Concluiu voltando a dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara e ao executivo pelo 

facto de terem trazido a Miranda um programa de televisão e lamentando a atitude da 

oposição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, esclarecendo alguns 

pontos sobre a questão das comemorações dos quarenta anos do vinte e cinco de abril, 

indicando ser certo tudo aquilo que a Deputada Celeste Cardoso disse. -----------------------------   

Mais referiu que também é verdade que o Sr. Presidente da Câmara foi lesto a decidir 

pelo que acabaria por vir a verificar-se, sendo tudo o resto que se diga inverdades. -------------   

Mais informou que tal como ele, o Sr. Presidente da Câmara desconhecia alguns factos 

mas desde logo se disponibilizou para resolver o assunto. ----------------------------------------------   

Referiu também que não concebe que haja um vinte e cinco de abril sem partidos e 

se antigamente não era assim, entende que agora deve ser porque todos são democratas quer 
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sejam do PPD, do PS ou CDS, porque todos são partidos democráticos, têm na sua génese a 

democracia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Relativamente ao programa Somos Portugal, também a sua instituição não foi referida 

mas considera isso um assunto sem importância. --------------------------------------------------------   

Referiu ainda a importância de existirem obras no Concelho, mencionando a abertura 

da A13, no troço entre Almalaguês e Coimbra, lembrando contudo o Sr. Presidente da Câmara 

que a obra não está completa, faltando servir o norte do Concelho, sugerindo que deveria 

haver um cruzamento, entroncamento ou variante na zona das Vendas da Serra que daria 

acesso a toda a zona de Semide, Rio de Vide, Segade, Lousã, etc. -----------------------------------   

Solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que, nos sítios onde estiver, solicite que 

estudem a questão. Considera que sem acessos a população do norte do Concelho não irá 

beneficiar da A13. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Deixou ainda um cumprimento à Rádio Dueça pelos seus trinta anos, referindo que 

estará com muito gosto na festa dos trinta anos. --------------------------------------------------------  

Foi entregue na mesa um requerimento do Deputado Lídio Gonçalves, solicitando a 

alteração dos artigos vinte e cinco e vinte e seis do Regimento. O Sr. Presidente informou que 

o referido requerimento fica aceite mas terá que ser analisado pela comissão respetiva, não 

existindo lugar a votação antes da análise. ----------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente acedeu ao pedido da leitura do requerimento, sendo o mesmo lido 

pela 2.ª secretária da mesa, Madalena Barbeiro. ---------------------------------------------------------   

Tendo sido solicitada pelo Deputado Lídio Gonçalves a votação do requerimento, o Sr. 

Presidente da Assembleia entendeu não poder o mesmo ser votado por não estar agendado e 

dever ser remetido à comissão que elaborou o Regimento, para análise. ---------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que 

cumprimentou os presentes e passou a responder aos pedidos efetuados pelos vários 

deputados, pela ordem em que foram colocados. --------------------------------------------------------  

Começou por agradecer as amáveis palavras do Deputado Lídio Gonçalves 

relativamente à vinda da TVI a Miranda do Corvo. Não deixou contudo de deixar a sua 

estranheza relativamente às referências aos critérios de escolha uma vez que o assunto já foi 

esclarecido publicamente. ------------------------------------------------------------------------------------   

Tratando-se de uma questão recorrente ao longo do período de antes da ordem do 

dia, o Sr. Presidente da Câmara aproveitou para esclarecer definitivamente todos os 

deputados sobre os contornos da vinda da TVI a Miranda do Corvo. ----------------------------------   

Informou que tudo partiu do executivo que contactou as televisões para 

equacionarem a possibilidade de durante o corrente ano virem a Miranda do Corvo. -------------   



 

 

      

Ata 28-04-2014  
Nº 2  

19 

A dada altura a TVI contactou a autarquia, demonstrando disponibilidade para duas 

datas, datas essas que seriam a data em que o programa ocorreu, trinta de março ou a data 

da procissão dos Passos do Senhor. Por exclusão de partes e porque não faria sentido um 

programa do género em plena festividade dos Passos do Senhor, e porque não havia outra 

data, aceitou-se a data proposta. ---------------------------------------------------------------------------   

De imediato o executivo e com a colaboração dos funcionários começou a organizar 

uma mostra de produtos locais, artesãos e entidades locais, salientando que o esforço foi 

grande. Considera natural que possa ter falhado uma instituição ou outra, um artesão ou 

outro que não tenham sido contactados. Deve-se isso ao facto de o prazo para fazer os 

contactos ter sido muito curto. ------------------------------------------------------------------------------   

Realçou contudo que existiu um numero elevado de expositores do Concelho, artesãos 

e não só e que de fora do Concelho, apenas esteve uma senhora de Almalaguês. -----------------   

No que toca aos critérios, informou que as regras em televisão são o que são e no caso 

do programa da TVI, as escolhas foram deles. O executivo apenas fez sugestões, que foram 

aprovadas e trabalhadas pela TVI no que toca aos quatro, não podiam ser cinco nem seis, 

temas de entrevista que foi gravada durante a semana, nomeadamente o parque Biológico, 

sugestão do executivo, Serra da Lousã, conjugando o Gondramaz com o turismo de natureza e 

o turismo rural, o Mosteiro de Semide e o Senhor da Serra, com alguns “pozinhos” sobre a 

questão dos viveiristas e, como não podia deixar de ser, a confeção da chanfana. ---------------   

É certo que poderiam ter sido sugeridos outros temas mas considera serem os temas 

com maior potencial, embora existam outros. Podendo as escolhas ser outras, questionou 

sobre qual ou quais seriam retirados. O Parque Biológico? A chanfana? A serra e o turismo de 

natureza? O Mosteiro de Semide e o Senhor da Serra? Recordou novamente que foram apenas 

sugestões, que a TVI aceitou e que trabalhou. ------------------------------------------------------------   

Informou ainda que foi dada à TVI uma listagem de expositores e nada mais além 

disto. Foi responsabilidade da TVI a confraria que foi entrevistada, qual o artesão, se grava 

uma peça sobre urtigas, sobre o cricket ou sobre o futebol ou sobre o rancho A, B ou C. Foi a 

TVI que fez as escolhas e não pôde haver qualquer intervenção nessas decisões. -----------------   

Considera que foi feito o melhor, admitindo que possam ter ocorrido pequenas falhas, 

por ser a primeira experiência, mas nunca as que são apontadas pelos deputados. ---------------   

Relativamente ao valor envolvido, adiantou que existiu azar com o tempo e que 

estava prevista a utilização de uma tenda em caso de chuva, o que encareceu os custos. ------   

Informou que retirando a tenda, os valores não chegam aos cinco mil euros, com a 

tenda, quase que duplicaram. Salientou que tirando a tenda, o dinheiro ficou quase todo em 
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Miranda do Corvo, exceto algumas dormidas, que eles escolheram e que tinham que ser em 

hotel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Nestes casos foi necessário recorrer aos hotéis de Penela e Lousã, sendo contudo 

poucas dormidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Mais acrescentou que se o programa for realizado dentro de um ano e como da 

Fundação ADFP se encontra a investir num hotel, o dinheiro ficaria todo em Miranda do 

Corvo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

No que diz respeito à escolha dos restaurantes para os diretos, foram opções da TVI, 

no qual o executivo não podia interferir. ------------------------------------------------------------------   

Sobre a confeção da chanfana, também foi escolha da produção e mesmo no direto do 

início do programa, também não pôde haver interferência. -------------------------------------------  

Relativamente ao voto de louvor e reconhecimento à Rádio Dueça, o Sr. Presidente 

congratulou-se com o mesmo, referindo que a comemoração dos trinta anos foi o momento 

certo para homenagear a Rádio, que bem merece o gesto de apoio da Assembleia extensivo a 

todos os órgãos autárquicos e Mirandenses. ---------------------------------------------------------------  

Relativamente às comemorações do 25 de abril, assunto recorrente a várias anteriores 

intervenções, esclareceu o seguinte: Deve-se às démarches que a Deputada Celeste Cardoso 

teve com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, em consonância com o Presidente da 

Câmara e com a Presidente da Comissão Organizadora, as intervenções de todas as forças 

politicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que logo que foram alertados pela Deputada Celeste Cardoso, não 

demoraram muito tempo a decidir e entenderam que era uma sugestão importante e 

contactaram representantes de todos as bancadas para se fazerem representar. Reconhece 

que foi a primeira vez que tal foi feito e pediu desculpa de na sua intervenção não ter 

mencionado a Deputada Celeste Cardoso. -----------------------------------------------------------------  

Recordou ainda que a Comissão Organizadora é constituída por representantes de 

todos os partidos, incluindo o Bloco de Esquerda e que a cabeça de lista do Bloco de 

Esquerda, Júlia Correia, por razões que todos conhecem, concretamente a morte do pai, não 

estava em condições de intervir mas também foi contactada nesse sentido. -----------------------   

Reforçou que foi a primeira vez que todos os partidos foram convidados a usar da 

palavra e que pretende que assim continue a ser. -------------------------------------------------------   

Voltou a agradecer o alerta que em tempo útil foi feito e as démarches feitas quer 

pelo Sr. Presidente da Assembleia quer pela Deputada Celeste Cardoso. ---------------------------  

Relativamente à questão da quebra de vidros, concordou que deve ser feito um 

esforço no sentido de tentar minimizar as ocorrências, podendo mesmo passar por uma 
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formação para os funcionários. Recordou que enquanto foi vereador foram muitos casos de 

reclamações presentes às reuniões, em que a autarquia assumiu os prejuízos causados, 

considerando que pior do que os danos materiais são os eventuais danos físicos que possam 

surgir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Agradeceu novamente o alerta do Deputado José Taborda, que será levado em conta.   

Relativamente à questão que se vive no Centro de Saúde, já anteriormente levantada 

pela Deputada Carla Baptista, informou que tem realizado contactos com a direção do Centro 

para equacionar a melhor estratégia para resolver a situação. Informou ainda que já solicitou 

a reunião à ARSC, não podendo apenas garantir que o ofício já tenha seguido, acreditando 

que sim. Logo que a reunião se realize, dará conta dos desenvolvimentos à Assembleia. --------   

Recordou que a falta de um médico é um assunto que preocupa muito todo o 

executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do desabamento da estrada EN17-1, próximo da Sandoeira, 

referiu que tem sido público que é um assunto que tem preocupado o executivo, que tem 

lutado pela sua resolução. Trata-se de um problema grave que afeta não só a mobilidade dos 

Mirandenses como toda a economia da região, pelos grandes desvios a que obriga. Estão a 

ocorrer problemas com camiões que não respeitam a sinalética, utilizando o desvio por Vila 

Nova e acelerando a degradação da estrada, situação que já foi transmitida a quem de 

direito. Informou que realizou uma reunião na Direção de Estradas de Coimbra, onde foi 

transmitido que o Conselho de Administração da Estradas de Portugal iria aprovar a 

adjudicação da obra, pelo que a mesma está para muito breve. Referiu ainda que tem 

demonstrado a sua preocupação e que tudo fará para acelerar a resolução do problema. -------  

Relativamente à questão do Mosteiro de Santa Maria de Semide, mais concretamente 

à questão do altar-mor da igreja paroquial, o Sr. Presidente da Câmara informou que logo que 

tomou conhecimento da situação, realizou uma vista ao local, acompanhado do Comandante 

Operacional Municipal, por alguns elementos da igreja e pelo Presidente da Junta de 

Freguesia. Na sequência dessa visita mandou-se retirar uma imagem do altar uma vez que o 

mesmo está em risco de ruína. -------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente da Câmara informou que a autarquia está disponível para colaborar 

na estabilização do altar-mor, que é a obra mais urgente e espera que no futuro quadro 

comunitário existam verbas para a reabilitação do altar, á semelhança do que se fez na igreja 

de Miranda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

No que diz respeito à questão do claustro quinhentista, o Sr. Presidente subscreveu a 

intervenção do Deputado Luís Martins e informou que partilha das preocupações expressas. 

Mais informou que esteve em contacto com a Sr.ª Diretora Regional da Cultura, Dr.ª Celeste 
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Amaro, que lhe transmitiu que se está a aguardar autorização da CCDRC para que o processo 

se possa estender até dois mil e quinze, ainda necessitando posteriormente de uma 

autorização do Ministério das Finanças e só após estas autorizações poderá iniciar-se a obra, 

na melhor das hipóteses, conforme a Sr.ª Diretora transmitiu, em agosto ou setembro. ---------   

Face a esta situação de impasse, o Sr. Presidente informou que irá pressionar a 

CCDRC para que se torne célere a emissão da autorização necessária e para que não se 

percam os fundos comunitários. Recordou ainda que está inscrita no orçamento da autarquia 

a verba que lhe cabe no âmbito deste processo, estando cabimentada e comprometida. -------   

Terminou manifestando o seu descontentamento e preocupação pelo atraso no 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente da Câmara referiu novamente a questão do 25 de abril, 

agradecendo à Deputada Celeste Cardoso a sua iniciativa e o facto de ter contactado o 

Presidente da Assembleia Municipal, contribuindo para as comemorações. -------------------------  

Relativamente à questão da Rádio Dueça, o Sr. Presidente informou que a Sr.ª Vice-

presidente, em articulação com o Vereador Rui Godinho, se encontra a conduzir o processo do 

protocolo de colaboração e nomeadamente a questão dos problemas com os custos da energia 

do emissor que estão a ser resolvidos conjuntamente com a associação das Souravas. -----------  

No que diz respeito ao eventual encerramento da Repartição de Finanças, informou 

que não tem informação oficial sobre a intenção de encerramento e que além da posição 

assumida pela Assembleia Intermunicipal, também a Associação Nacional de Municípios já 

tomou posição sobre a matéria, bem como a Câmara Municipal. -------------------------------------   

Recordou que foi aprovada uma moção, remetida para as entidades competentes, a 

demonstrar o desagrado pelo eventual encerramento da Repartição. É sua opinião que a 

autarquia tudo deve fazer para impedir o eventual encerramento. ----------------------------------  

Relativamente ao voto de louvor ao Nelo Paiva, informou que já tinha falado com o 

restante executivo e que considera importante realizar uma homenagem no feriado 

municipal, situação que dignificaria o Município. --------------------------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pela Deputada Verónica Simões relativa ao 

programa da TVI, entendeu que já tinha respondido, não deixando de frisar a incoerência da 

intervenção da Deputada. No que respeita às acusações feitas ao Chefe de Gabinete, o Sr. 

Presidente informou que as registou e que ele fará o que bem entender, informando contudo 

que as mesmas não correspondem minimamente à verdade, reiterando que o Chefe de 

Gabinete tem toda a sua confiança. ------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente agradeceu à Deputada Dulce Caetano as palavras relativas 

ao programa da TVI. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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No que diz respeito à intervenção da Deputada Anabela Esteves, informou que existe 

uma entidade que está a fazer o levantamento dos edifícios com amianto, não podendo 

precisar se o mesmo é apenas referente ao parque escolar ou se abrange todos os edifícios 

públicos e/ou privados. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Referiu que se irá informar sobre a situação e sobre a necessidade ou não de a 

Câmara Municipal se envolver no processo, considerando o assunto importante uma vez que se 

trata da saúde pública. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da limpeza entre o Corvo e o Bairro Novo o Sr. Presidente da 

Câmara informou que obteve do Vereador Rui Godinho a confirmação que os trabalhos já se 

iniciaram. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que toca ao mau cheiro na Rua Arménio da Costa Simões, o Sr. Presidente da 

Câmara informou que irá solicitar aos serviços que averiguem o que está na origem do mau 

cheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao alerta feito pelo Deputado Reinaldo Couceiro, sobre a entrada na 

Ponte do Cabouco, informou que já alertou formalmente e também através de contactos 

informais para os graves problemas de segurança que poderão surgir na entrada da ponte. ----   

Mais informou que foi feita a sugestão para o alargamento da via, escavando o talude, 

considerando ser a única hipótese face à forma como a obra foi executada. Mais referiu que 

foi informado a título não oficial que a ponte não foi ainda aberta precisamente pelos 

problemas de segurança que existem no lado do Concelho de Miranda. -----------------------------   

Da parte da autarquia, informou da intenção de não receber a ponte, que foi 

construída pela Ascendi mas que passará para o domínio municipal, enquanto os problemas 

não forem resolvidos, não restando dúvida de que poderão ocorrer acidentes graves naquela 

interseção. A Câmara Municipal está a aguardar a resolução da situação, que foi devidamente 

assinalada e que se trata claramente de um erro de projeto. -----------------------------------------  

Relativamente à questão da Deputada Ivone Dias, sobre a Estrada Real, o Sr. 

Presidente da Câmara informou que ainda não tem informação dos serviços técnicos no que 

diz respeito à resolução da situação, esperando que a mesma seja resolvida muito em breve. -  

No que se refere à questão da limpeza da Quinta da Paiva, o Sr. Presidente da Câmara 

informou que a situação está identificada, não tendo sido ainda efetuado o trabalho porque 

se trata de uma zona muito sujeita a inundações e que de acordo com informação do 

Vereador Rui Godinho, os trabalhos estão agendados para a próxima semana. ---------------------   

Mais agradeceu o alerta, considerando que se trata de um local que na época alta e 

com a abertura da piscina deve estar limpo e aprazível para os largos milhares de 

frequentadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Respondendo à interpelação do Deputado José Miguel Simões, nomeadamente à 

questão da Ponte da Retorta, informou que a autarquia está a reformular o projeto de forma 

a que o mesmo não seja tão caro, considerando contudo que se trata de uma obra prioritária 

e urgente pois está em causa a segurança. O Sr. Presidente da Câmara referiu ainda que dada 

a proximidade que tem com o local, tem consciência da importância da obra, esperando a sua 

execução ainda este ano mas com um orçamento mais reduzido. ------------------------------------  

Sobre o muro em Lamas, o Sr. Presidente da Câmara informou que a sua reparação 

está também para muito breve. -----------------------------------------------------------------------------  

Acerca da questão colocada pelo Deputado Hugo Cabral, sobre o abatimento na antiga 

EN342, referiu tratar-se de uma situação menos urgente do que a da Retorta mas que também 

é prioritária face à utilização que a estrada ainda tem. A resolução do problema não é 

contudo fácil do ponto de vista geotécnico nem barata. Considerou ainda a resolução do 

abatimento na estrada da Morada mais prioritária e que existe intenção de resolver ambas no 

período de verão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Voltando à intervenção do Deputado José Miguel Simões, sobre as visitas dos 

secretários de estado, informou que em ambos os casos já tinha outros compromissos 

agendados, tendo num dos casos a Câmara sido representada pelo Vereador Miguel Brandão e 

no outro caso a visita coincidiu com a Reunião de Câmara. --------------------------------------------  

Referiu ainda ser importante estar com membros do governo e outras entidades para 

realizar contactos mais próximos, mas, apesar de não ter sido o motivo que o levou a não 

estar presente, considera que os membros do governo têm que corrigir a forma como estão a 

realizar as visitas uma vez que é obrigação dos seus gabinetes informar as autarquias que 

estarão a visitar o Concelho. Desta forma o Presidente da Câmara podia até convidar para 

uma visita aos Paços do Concelho e acompanhar a restante visita. Em ambas as situações tal 

não aconteceu e tanto quanto sabe o mesmo se tem repetido pela região centro, ou seja, os 

membros do governo não estão a informar os autarcas das suas visitas. -----------------------------  

Relativamente à intervenção do Sr. Presidente da Assembleia, referiu que concorda 

que deveria existir um nó da A13 na zona das Vendas da Serra, que permitisse que a zona 

norte do Concelho fosse melhor servida. Deu o exemplo do nó de Soure para demonstrar que 

é importante reivindicar. Mais referiu que também é importante a continuidade da A13 até ao 

IP3 para permitir um melhor acesso à zona nascente de Coimbra.------------------------------------   

Fez ainda menção a uma notícia acerca da ligação de Viseu a sul, que se faria pelo 

atual IP3 até à zona da Aguieira, vindo depois para sul, pelos concelhos de Poiares e Lousã, 

entroncando na A13 na zona de Almalaguês. Seria uma solução extraordinária para Miranda do 

Corvo e que considera ser importante defender. ---------------------------------------------------------  
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De seguida o Deputado José Taborda fez um esclarecimento relativamente à sua 

intervenção no que toca à questão do 25 de abril, referindo que se tratou de um pedido de 

esclarecimento sobre duas ilações que se podem tirar dos factos: ou o executivo cedeu por 

pressão da CDU pela ameaça de um comunicado ou acedeu apenas pela sugestão. Mais referiu 

que teria ficado bem ao Sr. Presidente da Câmara ter referido na sessão solene que a 

participação de todos se deveu a uma sugestão de uma força política. ------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu novamente que toda a situação se 

deveu a um mal-entendido e que deveriam ter sido os partidos que estão representados na 

Comissão Organizadora a definir claramente tudo o que queriam fazer. ----------------------------  

Interveio novamente o Deputado Lídio Gonçalves que solicitou que fossem 

respondidas as questões que colocou na sua anterior intervenção, nomeadamente a isenção 

de taxas para o hospital da Fundação ADFP, requerimento apresentado à Câmara e que até há 

pouco tempo não tinha resposta, considerando que o pedido é merecedor de uma resposta 

atempada e de acordo com a prioridade do projeto. ----------------------------------------------------  

Referiu também que a Fundação ADFP começa a ter solicitações de outros concelhos 

para realizar investimento, nomeadamente da Lousã e que não seria do agrado dos 

Mirandenses que a Fundação deslocasse o investimento do hospital para outro concelho. 

Referiu também o investimento agropecuário que se encontra também em fase de 

licenciamento e ainda a aguardar respostas, solicitando esclarecimentos sobre esta situação. -   

Referiu ainda, no âmbito do programa da TVI, que teria sido uma boa promoção da 

chanfana se tivesse levado a equipa da TVI a jantar ao Museu da Chanfana. -----------------------  

Interveio de seguida o Deputado Carlos Marta no sentido de esclarecer a sua posição 

enquanto membro da Comissão das Comemorações do 25 de abril, explicando que nunca 

abordou a questão das intervenções pois tinha como um dado adquirido que todas as forças 

tinham intervindo desde sempre, pelo que nunca considerou colocar o tema a discussão. ------   

Mostrou-se surpreso por a intervenção de todos não ser habitual considerando ser isso 

um défice democrático. ---------------------------------------------------------------------------------------           

Interveio de seguida o Deputado João Branco, chamando a atenção para a promoção 

do Concelho e referindo que a bancada do PSD está a sempre a pedir a promoção do Museu da 

Chanfana, sem pedir a promoção a outros restaurantes, está a pedir a promoção à Fundação 

ADFP, sem pedir a promoção de outras instituições, nomeadamente a Casa do Gaiato que é a 

casa mãe da obra ou ao Lar da Pereira. Questionou sobre se a situação é correta do ponto de 

vista da igualdade e da defesa de todo o Concelho. -----------------------------------------------------  

Tendo sido colocadas novas questões ao Sr. Presidente da Câmara, foi-lhe dada a 

palavra pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal. O Sr. Presidente da Câmara começou por 
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dizer ao Deputado Carlos Marta que não tem que se penitenciar por não saber que não era 

hábito todos os partidos usarem da palavra na sessão solene das comemorações do vinte e 

cinco de abril e referir que, concordando com o Deputado José Taborda, deveria ter referido 

que o facto de todos terem usado da palavra se deveu á intervenção da CDU.---------------------   

Salientou contudo que o importante foi que pela primeira vez todos os partidos 

estiveram representados, situação que será para manter no futuro. ---------------------------------  

Ainda sobre a questão do programa da TVI o Sr. Presidente da Câmara informou o 

Deputado Lídio Gonçalves que houve duas empresas do Concelho, a Miranseguros e a Piclima, 

que pagaram refeições e que escolheram os restaurantes onde as mesmas foram servidas, 

tendo a Piclima optado pelo Museu da Chanfana. --------------------------------------------------------  

No que diz respeito à questão da isenção de taxas, o Sr. Presidente da Câmara 

informou que surgiram algumas questões legais e que foi consultado o gabinete de advogados 

que está a trabalhar para a Câmara sendo que o parecer vai no sentido de poder ser dada a 

isenção de taxas e que o processo está para ser agendado, sem que subsistam dúvidas. ---------   

Relativamente ao projeto agropecuário informou que existem muitas reservas por 

parte da população dos Bujos e não só, pelo que falou com o Presidente da Fundação ADFP a 

pedir-lhe compreensão, tendo o Dr. Jaime Ramos sugerido que se fizesse uma visita a uma 

exploração similar no norte do país. ------------------------------------------------------------------------   

O Sr. presidente da Câmara referiu que está a aguardar uma reunião com elementos 

da Associação dos Bujos para que se explique o projeto e se agende a referida visita para que 

no decorrer da mesma se comprove que as preocupações da população são fundadas ou 

infundadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente da Câmara deixou uma última reflexão referindo que o executivo 

está a ser criticado por ter trazido a televisão a Miranda, quando antes não vinha, que está a 

ser criticado quando permite que todos os representantes dos partidos usem da palavra 

quando antes não se fazia, entre outras situações. ------------------------------------------------------  

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 Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que 

referiu que a informação foi preparada pelos vários serviços, colocando-se à disposição da 

Assembleia para esclarecer qualquer dúvida existente. -------------------------------------------------  

Usou da palavra o Deputado Lídio Gonçalves que leu a seguinte intervenção: “Na 

penúltima Assembleia Municipal de 30.12.2013, trouxe a esta assembleia, este mesmo assunto 

tendo anexado à mesma comunicação uma fotografia elucidativa, das condições em que se 

estavam a sepultar pessoas, em pleno século XXI no nosso concelho. --------------------------------  
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 No sentido de me poupar, à mesma resposta, vou lembrá-lo da resposta que me deu:  

"Admiro-me que o senhor deputado só agora venha colocar essa questão, quando 

antes isso era prática corrente". -----------------------------------------------------------------------------  

Na altura, tinha toda a legitimidade para refutar a sua resposta, mas preferi, pelo 

respeito pessoal que tenho por si, aguardar precisamente 4 meses, dando-lhe o benefício da 

dúvida, para então, avaliar de forma mais segura, a sua atitude no tempo em relação a este 

assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conclusão, decorridos quatro meses, o senhor nada fez. E a prova de que nada fez, 

é a agravada degradação do espaço, apesar de ter aumentado significativamente, o número 

de sepulturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O desprezo em que a Câmara Municipal, deixou cair o espaço, é gritante em 

contraste com os contínuos gestos de amor e respeito pela memória daqueles que já lá 

jazem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabe senhor presidente, o anterior executivo que o senhor tanto criticava, pouco 

tempo antes das eleições, estava já a desenvolver esforços no sentido de resolver a situação, 

só que os eleitores entenderam, de acordo com a sua campanha e com certeza não só, que o 

senhor faria melhor e entretanto essa incumbência passou para o seu lado. -----------------------  

O anterior executivo municipal, quando chegou à Câmara, não tinha onde sepultar 

as pessoas, porque a solução preconizada pelo PS no alto da Mesura, os eleitores felizmente 

não aceitaram. Os eleitores, queriam isso sim, por variadíssimas razões, a ampliação do 

antigo cemitério e essa ampliação está feita. -------------------------------------------------------------  

Agora poderá dizer com toda a legitimidade. Mas a obra não está acabada. Pois não! 

Mas de falta de infra-estruturas, bem como de muitas outras coisas de que agora não vou 

falar, não se pode queixar o senhor. Faça pelo menos e para já pequenas coisas como estas: 

concretamente sobre os talhões M, N e O, do nosso Cemitério Municipal, dê-lhes a dignidade e 

o carinho que as nossas juntas de freguesia, põem nesses espaços. Como vê eu até sei 

reconhecer as boas práticas sem sectarismos. Mas se não conseguir, fazer com mais meios, o 

que muitos fazem com menos, então senhor presidente, conceda ao menos ao cemitério 

municipal, a dignidade de uma estrada municipal. Vai ver que o seu e o nosso eleitorado, vai 

apreciar o seu gesto. Isto passará tão só e para já por: retirar as ervas daninhas e todo o lixo; 

concluir os passeios com a calçada já no local; tapar os buracos (neste caso sepulturas 

humanas) não com chapas de zinco ferrugentas, mas de forma mais digna; eliminar os montes 

de terra, junto às sepulturas e manter as encostas do cemitério limpas”. O Deputado juntou 

novamente fotografias. ----------------------------------------------------------------------------------------   
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O Deputado Lídio Gonçalves leu, de seguida, a seguinte intervenção: “Por força das 

circunstâncias, vou falar-lhe talvez do mais antigo "ex-libris" do nosso concelho. Refiro-me ao 

calvário, aquele bonito monte, carregado de história, onde os nossos antepassados, acharam 

por bem defender-se dos seus inimigos, praticar os seu cultos religiosos e depositar até ali, os 

restos mortais dos seus familiares. --------------------------------------------------------------------------  

Ainda hoje, com uma realidade totalmente diferente do passado longínquo, a 

admiração e a ligação dos Mirandenses a este sítio, continua ainda a fazer dele um símbolo 

emblemático inquestionável. ---------------------------------------------------------------------------------  

Por tudo isto e muito mais que fica por dizer, carregamos nós autarcas deste tempo, 

a responsabilidade de respeitar aquele local pela sua memória, pelo presente e pelo futuro 

dos nossos vindouros. Contemporâneos e futuros, saberão com certeza reconhecer, respeitar 

e agradecer, como nós agora o fazemos, em relação aos nossos antepassados, caso 

continuemos esta obra, respeitando sempre a sua especificidade espiritual, com uma visão 

atenta do presente e com uma perspetiva de futuro. ---------------------------------------------------  

Em boa hora, o anterior executivo municipal, aproveitando fundos europeus do 

QREN, do "programa da rede de castelos e muralhas do Mondego", viu aprovada a sua 

candidatura para a realização da obra que iniciou, que o actual executivo deu continuidade e 

da qual todos nós nos devemos orgulhar. ------------------------------------------------------------------  

Se soubermos conduzir bem este projeto até ao seu final, altura em que terá a 

marca máxima da sua mais-valia, podemos potenciá-lo ainda mais e deixar uma marca 

inapagável para a posteridade, que honre os executivos, satisfaça as atuais populações, 

deixando em todos os Mirandenses um acréscimo de orgulho pessoal, pela valorização do seu 

mais antigo "ex-libris" da sede do seu concelho. ----------------------------------------------------------  

Para atingir esse objetivo, o anterior executivo pôs a obra em execução. Cabe agora 

ao novo executivo, como de resto está a fazê-lo, concluí-la no mais curto espaço de tempo, 

sabendo encontrar sempre as melhores soluções para eventuais imponderáveis do projeto, 

que já aconteceram, nomeadamente devido às caraterísticas difíceis do subsolo local e da 

obra no seu conjunto, reconhecemos isso.-----------------------------------------------------------------  

Com certeza, outras ainda, até final outras surgirão, mas estou certo que este 

executivo PS/PSD-CDS/PP, saberá em todos os momentos, colocar acima de tudo, o supremo 

interesse dos Mirandenses, não esquecendo nunca que o local, convida à conciliação, à 

solidariedade, à fraternidade dos viventes e ao respeito pela memória dos Mirandenses que já 

partiram e que com o seu trabalho e sacrifício nos deixaram este legado. --------------------------  
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Pelo atrás exposto, nomeadamente pela sensibilidade de que se reveste e pelas 

preocupações que ausculto em muitos munícipes, solicitei esclarecimentos ao Gabinete 

Municipal de Arquitetura no sentido de avaliar o que falta concretizar na obra. ------------------  

Por todas as razões atrás invocadas e pelo direito de representação que me assiste, 

enquanto deputado municipal, venho partilhar nesta Assembleia as seguintes preocupações: --  

Hoje é visível e real aos olhos de todos, que o número de estacionamentos para 

parque automóvel, até pela potenciação do aspeto arquitetónico-paisagístico do conjunto, 

foram substancialmente reduzidos. Não admira aliás, levando em linha de conta que a 

exiguidade das áreas existentes, para as necessidades funcionais atuais sejam francamente 

escassas, com a agravante de não ser viável, técnico-economicamente, devido à orografia do 

terreno, ampliar o espaço; ------------------------------------------------------------------------------------  

De referir que a insuficiência de estacionamentos, já se fazia sentir antes. Inclusive, 

em muitos eventos religiosos, já a confusão se instalava pela falta de lugares, o que levava, 

muitos condutores a infringir a mais elementares regras de trânsito. Chegou-se mesmo em 

muitos momentos, a colocar-se em causa aspetos fulcrais de segurança. Felizmente, até hoje, 

não têm sido necessárias grandes intervenções para socorro de pessoas e bens. Mas é 

obrigação da autarquia, acautelar situações que possam pôr em risco a segurança de pessoas 

e bens; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De lembrar que, atualmente, uma simples celebração Eucarística Dominical, gera 

essa confusão e essa insegurança; ---------------------------------------------------------------------------  

Pela dificuldade imposta peias acessibilidades de todos conhecida, muitos 

Mirandenses, pela sua idade e pelas suas deficiências físicas, só podem deslocar-se, 

nomeadamente à Eucaristia Dominical, através de transporte automóvel, dado que não existe 

atualmente, outra forma de fazê-lo; -----------------------------------------------------------------------  

Também a nível de iluminação pública, vamos ficar com enormes ganhos. No 

entanto, considerando a obra concluída de acordo com o projeto, a iluminação decorativa já 

executada, pode considerar-se suficiente e até com alguma beleza nomeadamente nas 14 

Estações da Via Sacra. Mas a iluminação de presença e circulação nalguns espaços é 

manifestamente deficitária em termos de projeto. É louvável e perfeitamente notório que 

também este estudo teve já em linha de conta a necessária racionalidade energética, opção 

que leva a menores consumos energéticos e consequentemente à redução de custos na sua 

fatura. No entanto, agora alertados para algum pormenor que sobressai da atividade 

específica do local, a não se fazerem melhorias, com pelo menos a inserção na rede de pelo 

menos três candeeiros em coluna, perfeitamente inseríveis sem estragos e a custos 

relativamente reduzidos, a obra não ficará em todos os espaços em que se justifica, com o 
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nível mínimo de iluminação recomendável. Há zonas de acesso que ficarão às escuras, outras 

na penumbra. Existe ainda necessidade de iluminar o arruamento que liga o adro da igreja às 

suas traseiras, pelo lado da Torre Sineira; -----------------------------------------------------------------  

O corrimão de apoio localizado na parte central da escadaria principal à igreja causa 

obstrução à já passagem estreita, devendo por isso ser substituído por dois idênticos, junto às 

paredes da fachada principal da igreja. --------------------------------------------------------------------  

Assim porque entendemos que nem sempre na fase de projeto, como seria 

desejável, é possível contemplar o pormenor, muitas vezes até pela pressão temporal em que 

é elaborado, por razões de vária ordem, somos da opinião, que a Comissão de Igreja, sendo 

parceira e parte interessada no projeto, deve ser continuamente auscultada, sobre alguns 

pequenos ajustes a fazer, bem como sobre o final deste mesmo projeto, e ainda sobre as 

medidas de imediato e curto prazo, no sentido de: ------------------------------------------------------  

Ordenar o trânsito e definir o maior número de lugares de estacionamento normais;  

Facilitar desde já às pessoas interessadas, um transporte camarário gratuito, da 

zona da Câmara ao Largo do Calvário, aos domingos e em todos os dias que se justifique, para 

assistir às celebrações e cerimónias religiosas; -----------------------------------------------------------  

Solicitar a colaboração da GNR, sempre que se justifique, no sentido de 

descongestionar a saída das viaturas; -----------------------------------------------------------------------  

Resolver atempadamente as lacunas da iluminação pública; -------------------------------  

Começar desde já a negociar os terrenos para parque automóvel complementar, na  

Volta da Costa, junto ao rio Alheda e projeto de instalação de um sistema de elevação 

elétrico que coloque as pessoas no largo do Calvário, a muito curto prazo”. -----------------------   

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal chamou a atenção dos deputados no sentido 

de ser necessário cumprir o Regimento aprovado, nomeadamente os tempos que são dados 

para as intervenções, considerando não ser admissível que as intervenções ultrapassem 

largamente os três a cinco minutos. Mais referiu que de futuro teria que ser mais rígido no 

controlo dos tempos de intervenção e se necessário cortaria a palavra, situação que não é so 

seu agrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal que informou que 

irá reforçar junto dos serviços a necessidade de verificação de todos os pontos referidos 

acerca da conservação do cemitério municipal. ----------------------------------------------------------   

No que diz respeito às observações relativas ao Calvário, o Sr. Presidente informou 

que irá solicitar aos serviços a análise de todas as sugestões. Ainda relativamente ao Calvário, 

o Sr. Presidente informou que gostaria de tentar recriar no local o Monte das Oliveiras, sendo 
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intenção substituir os cedros existentes por oliveiras já com algum porte, acreditando que 

isso dará ao local maior beleza, conjugado com a limpeza das encostas do monte. ---------------    

Ponto 6 - Conselho Municipal da Juventude - Nomeação de membros; -----------------  

Interveio neste ponto a Deputada Verónica Simões para questionar o Sr. Presidente da 

Câmara sobre se as juventudes partidárias estarão representadas no Conselho Municipal da 

Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Câmara informou que não existe qualquer alteração à constituição 

do Conselho, mantendo-se representadas as instituições, entre as quais as juventudes 

partidárias. Em causa está apenas a nomeação de um representante de cada grupo de 

deputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Após uma troca de argumentos sobre a necessidade ou não de uma eleição, concluiu-

se consensualmente que se trata de uma nomeação de cada grupo de deputados não sendo 

necessária a eleição. -------------------------------------------------------------------------------------------   

O grupo de deputados do PS indicou o Deputado João Branco. ------------------------------   

O grupo de deputados do PSD-CDS/PP indicou a Deputada Verónica Simões, ficando o 

Vereador José Miguel Ferreira substituto da deputada nas suas faltas e impedimentos. ---------   

O grupo de deputados da CDU indicou a Dr.ª Márcia Simões. Tendo surgido dúvidas 

sobre se o representante teria ou não que ser um Deputado Municipal, a CDU indicou o 

Deputado Carlos Marta, no caso de não ser possível a Dr.ª Márcia Simões assumir a 

representação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Conselho da Comunidade - Nomeação de membro; -----------------------------  

A 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia passou a ler o pedido de nomeação do 

representante do Municipio no Conselho da Comunidade, remetido pelo ACES PIN. ---------------  

Solicitou a palavra o Deputado José Taborda no sentido de sublinhar a importância 

do órgão, nomeadamente pelas competências que tem relativamente à emissão de pareceres 

sobre os planos anuais e plurianuais do ACES, bem como do seu orçamento, ao 

acompanhamento da execução dos planos de atividades, à possibilidade de alertar o diretor 

executivo para as deficiências graves na prestação dos cuidados de saúde (referiu a 

importância deste ponto no âmbito das deficiências que se têm vindo a notar no Centro de 

Saúde de Miranda do Corvo), de propor ações de educação e promoção da saúde e do 

combate á doença a realizar pelo ACES em parceria com os municípios e de dinamizar a 

associação e as redes de utentes e promover equipas de voluntariado que neste Concelho não 

existem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Referiu já ter lutado pela formação de uma associação de utentes, de grande 

utilidade para a defesa do SNS. Na sua opinião o elemento eleito deverá ser pró-ativo na 

defesa dos direitos dos cidadãos e da saúde no Concelho. ---------------------------------------------      

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

do Deputado José Mário Gama, interrompeu os trabalhos por cinco minutos. ----------------------  

Retomados os trabalhos, usou da palavra o Deputado José Mário Gama referindo a 

importância do órgão na defesa das condições de prestação dos cuidados de saúde em 

Miranda do Corvo. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Em nome do grupo de deputados do PS propôs o nome do Deputado José Taborda, 

referindo que o PS é diferente ao fazer esta escolha, para representar o Municipio, 

salientando o bom trabalho desenvolvido e o envolvimento que o Deputado tem demonstrado, 

referindo também que apesar de ser um deputado de outro grupo, acredita que defenderá os 

interesses de todos os munícipes sem olhar a cores partidárias. --------------------------------------     

Em nome da bancada da CDU interveio a Deputada Celeste Cardoso, concordando 

com a solução de consenso e referindo acreditar nas capacidades do Deputado José Taborda 

para representar o Municipio. --------------------------------------------------------------------------------  

Em nome da bancada do PSD-CDS/PP interveio o Deputado Paulo Silva que se 

congratulou com o sentido de responsabilidade da bancada do PS. Reconhece no Deputado 

José Taborda, pela sua atuação quer no Centro de Saúde quer na Assembleia Municipal tendo 

sempre colocado os interesses do munícipes e a defesa da prestação de cuidados de saúde 

acima de qualquer cor partidária. Não concordou com a afirmação de que o PS é diferente 

uma vez que já existiram outras situações em que o PSD tomou opções idênticas. ---------------   

Interveio de seguida o Deputado José Taborda referindo ser uma honra, no caso de 

ser eleito, representar o Concelho, garantindo que continuará a defender os valores que 

sempre defendeu e que acima dos interesses pessoais ou partidários estarão os interesses da 

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

O Sr. Presidente da Assembleia informou os deputados de que lista a ser votada é 

constituída pelo Deputado José Taborda, sendo suplente o Deputado José Mário Gama, 

procedendo-se de seguida à votação através de voto de secreto. -------------------------------------  

A lista foi aprovada por maioria com 23 votos a favor e um voto branco. -----------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

O Deputado João Caetano, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do Código do 

Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, ausentando-se da 

sala. O Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. ---------------------------------------------  
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Ponto 8 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Junta de 

Freguesia de Lamas. Deliberação Camarária de 4/04/2014; -------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal esclareceu algumas dúvidas relativas a 

impedimentos dos presidentes das juntas de freguesias e questionou os mesmos sobre se os 

respetivos acordos de execução haviam já sido aprovados pelos respetivos executivos e 

assembleias de freguesia passando de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. ----------  

O Sr. Presidente da Câmara informou que o acordo de execução e a respetiva 

minuta, aprovados em Reunião de Câmara resultam de um processo negocial com a Junta de 

Freguesia de Lamas e teve por base as orientações de algumas entidades, nomeadamente a 

ANMP, no que concerne à interpretação da nova Lei. Com o apoio dos serviços forma seguidos 

os passos necessários culminando na aprovação por unanimidade na Câmara e pelo executivo 

da Junta de Lamas e respetiva Assembleia de Freguesia. Relativamente ao conteúdo, referiu 

que o mesmo foi disponibilizado aos deputados e colocou-se à disposição para esclarecer 

eventuais dúvidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------     

Usou da palavra o Deputado José Taborda que, após análise aos acordos de 

execução apresentados, reparou na seguinte discrepância relativamente aos valores per 

capita. Segundo os protocolos, a cada habitante de Lamas equivale o valor de 12,60€. A cada 

habitante de Miranda do Corvo equivale o valor de 5,52€, aos de Vila Nova o valor de 14,99€ e 

aos de Semide e Rio de Vide o valor de 8,57€. Face à estranheza da discrepância dos valores 

solicitou explicações ao Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------  

Usou de seguida da palavra o Deputado Hugo Cabral, que deu os parabéns ao 

executivo pelos acordos atingidos com todas as juntas, marcando a diferença face ao 

executivo anterior e saudando as poupanças que se irão conseguir uma vez que trabalhos que 

eram efetuados por empresas externa serão agora executados pelas juntas, dando também 

maior margem de manobra aos seus presidentes que melhor conhecem as suas freguesias e as 

suas necessidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia salientou que estes acordos constituem uma obrigação 

legal e sem os mesmos não seria possível fazer transferências para as juntas de freguesia. -----  

De seguida usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal que agradeceu as 

palavras do Deputado Hugo Cabral, congratulando-se com os acordos celebrados que vêm na 

sequência dos antigos protocolos, salientando que no presente conseguiu chegar a acordo com 

todas as juntas, ao contrário do que se passava anteriormente. --------------------------------------   

Respondendo ao Deputado José Taborda, considerou a questão pertinente e informou 

que a metodologia adotada é contrária à que os sucessivos governos do país têm adotado que 

olham apenas para o número de habitantes esquecendo outros fatores que são 
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condicionantes. Assumindo as diferenças de valores deu o exemplo da área urbana de Miranda 

do Corvo que é gerida pela Câmara e logo por aí o grosso da população da freguesia não 

contaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Considerou também que não seria justo penalizar Vila Nova que tem um grande 

território, com muitas aldeias mas com pouca população. Se as contas fossem feitas apenas 

considerando a população iriam surgir injustiças. --------------------------------------------------------   

Um critério que foi tido em conta foi o da área sobre a qual recai o objeto dos 

protocolos e quantos funcionários as diferentes juntas necessitam para os realizar, existindo 

aí proporcionalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------   

No caso da Junta de Freguesia de Miranda foi solicitado o equivalente a quatro 

homens, no caso da de Lamas o equivalente a um homem, em Vila Nova o equivalente a um 

homem e meio e para Semide e Rio de Vide, o equivalente a três homens. Mais informou que 

estes números foram acordados por todos numa reunião conjunta e que dentro de um ano se 

fará a reavaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------        

Não havendo mais intervenções, foi o ponto 8 - Acordo de Execução e minuta de 

Acordo de Execução com a Junta de Freguesia de Lamas, colocado à votação, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

Usou da palavra a Deputada Etelvina Luís que se congratulou com os valores 

atribuídos às juntas de freguesia, particularmente à de Lamas, considerando serem valores, 

apesar dos tempos de crise, que permitirão manter os lugares limpos, ao contrário de noutras 

alturas em que os valores eram escassos. ------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra o Deputado Paulo Silva que referiu que a aprovação pela 

bancada do PSD-CDS/PP se deveu às explicações do Sr. Presidente da Câmara, fazendo votos 

para que as verbas atribuídas se reflitam no terreno e que dentro de um ano se fará a 

avaliação dos acordos. -----------------------------------------------------------------------------------------    

O Deputado João Caetano regressou aos trabalhos. --------------------------------------------  

O Deputado José Alexandre, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do Código 

do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, ausentando-se da 

sala. O Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. ---------------------------------------------  

Ponto 9 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Junta de 

Freguesia de Vila Nova. Deliberação Camarária de 4/04/2014; ---------------------------  

O Sr. Presidente da Câmara Municipal salientou o facto de ser a primeira vez que 

existe acordo com a Junta de Vila Nova, informando que o Sr. Presidente da Junta de Vila 
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Nova solicitou ainda mais, existindo dúvidas sobre se serão suficientes as verbas, também por 

não existir histórico de acordos. -----------------------------------------------------------------------------  

Colocado o ponto 9 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a 

Junta de Freguesia de Vila Nova, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

O Deputado José Alexandre regressou aos trabalhos. ------------------------------------------  

O Deputado Fernando Araújo, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do Código 

do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, ausentando-se da 

sala. O Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. ---------------------------------------------  

Ponto 10 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo. Deliberação Camarária de 4/04/2014; ----------------  

Neste ponto o Sr. Presidente da Câmara referiu que em tempos já tinha havido 

protocolo com a Junta de Miranda mas que o executivo desta, do mesmo partido do executivo 

da Câmara, concluiu que andava a subsidiar a Câmara e denunciou o protocolo por andar a 

prestar um serviço de valor muito superior ao que recebia. Referiu também que o valor não é 

o que a Junta gostaria de receber mas congratulou-se pelo acordo alcançado. --------------------     

Usou da palavra o Deputado Reinaldo Couceiro referindo que os valores de todos os 

acordos em votação são superiores aos anteriores mas as responsabilidades das juntas 

também o são.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que neste momento os acordos são legalmente obrigatórios e no 

passado eram opção de cada junta. Reiterou que as obrigações das juntas de freguesia são 

agora muito maiores e que dentro de um ano se fará a avaliação. -----------------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio no sentido de referir que os 

acordos são feitos de livre e espontânea vontade e que ninguém é obrigado a fazê-los. ---------  

A Deputada Etelvina Luís interveio no sentido de explicar que as juntas de Lamas e 

Rio de Vide nunca denunciaram os protocolos porque como tinham um funcionário efetivo que 

já tinha que ser pago e o valor, ainda que baixo, ajudava a pagar ao funcionário ainda que 

estivessem a subsidiar a Câmara. Considera que neste momento não é assim. ---------------------    

Colocado o ponto 10 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a 

Junta de Freguesia de Miranda do Corvo, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

O Deputado Fernando Araújo regressou aos trabalhos. ----------------------------------------  

O Deputado João Carvalho, alegou impedimento nos termos do art.º 44.º do Código do 

Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, ausentando-se da 

sala. O Presidente da Assembleia aceitou o impedimento. ---------------------------------------------  
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Ponto 11 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a Freguesia 

de Semide e Rio de Vide. Deliberação Camarária de 4/04/2014; -------------------------  

O Sr. Presidente da Câmara explicou que no caso da União das Freguesias de Semide 

e Rio de Vide existiam dois protocolos, um por cada junta, que se encontravam em vigor. -----   

Realçou que por uma questão de justiça o presente acordo corresponde a um aumento 

na ordem dos 60%. Mais informou que não existem diferenças significativas, ao nível do 

objeto, entre os acordos e os protocolos antigos e no passado só não existiu entendimento por 

falta de acordo em relação às verbas. ----------------------------------------------------------------------    

Realçou ainda que a Lei não obriga a que existam os acordos. Se não existir 

entendimento entre as partes, não tem que haver acordo e existem competências que são 

delegáveis que não o foram nestes acordos. --------------------------------------------------------------   

Referiu ainda que a manterem-se os valores dos protocolos anteriores, só seria 

possível o entendimento com a Freguesia de Semide e Rio de Vide, pelo simples facto de estas 

terem que manter os funcionários e não lhes restar outra alternativa. Com o presente 

aumento de 60% estas juntas deixam de andar a subsidiar a Câmara. --------------------------------  

Colocado o Ponto 11 - Acordo de Execução e minuta de Acordo de Execução com a 

Freguesia de Semide e Rio de Vide, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

O Deputado João Carvalho regressou aos trabalhos. -------------------------------------------  

Ponto 12 - Prestação de Contas - ano de 2013. Deliberação Camarária de 

4/04/2014 que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------  

“O Senhor Presidente, informou os presentes que do processo faz parte o relatório de 

conclusões e recomendações da empresa de auditoria “LCA – Leal, Carreira & Associados, 

SROC” e também a certificação legal de contas. Acrescentou que embora não fosse 

obrigatório e que bastaria ser presente em Assembleia Municipal, o Oficial de Contas, Dr. 

Sousa Leal, entendeu e eu também, que fosse presente a acompanhar o relatório de 2013 e a 

respetiva certificação de contas anexo ao respetivo processo. ----------------------------------------    

Colocado à votação o documento de prestação de contas relativo ao ano de 2013, foi 

o mesmo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------    

Seguidamente o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador José Miguel Ferreira, 

em nome dos Vereadores do PPD-PSD/CDS-PP, coligação “Miranda não pode parar”, 

apresentou a seguinte declaração de voto: “Estes documentos demonstram que efetivamente 

a Câmara Municipal anterior tinha uma ótima gestão. Foi uma Câmara Municipal que elaborou 

projetos, realizou obras, apoiava instituições e famílias. -----------------------------------------------  
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Era uma Câmara Municipal que geria com rigor e eficácia. Apesar de realizar obras de 

valor elevado, conseguiu diminuir as dividas em valor muito superior ao exigido pelo Estado, 

num momento de grande austeridade exigido pela TROIKA. -------------------------------------------  

Apesar da diminuição de transferências do estado motivada pela grave situação 

financeira do país, a Câmara Municipal anterior conseguiu obter receita de outras formas, 

nomeadamente através de fundos comunitários que permitiram manter um excelente nível de 

investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mantinha um bom relacionamento institucional quer com as entidades concelhias, 

quer com as organizações do Estado e entidades europeias. Este bom relacionamento traduz-

se na realização de vários investimentos no território concelhio. -------------------------------------  

As várias instituições progrediram e conseguiram projetos e novas valências, 

aumentando os postos de trabalho, são exemplo o CEARTE, ADFP, os Bombeiros Voluntários, o 

Lar da Pereira, a Santa Casa da Misericórdia de Semide, entre muitos outros. ---------------------  

Surgiram novas acessibilidades rodoviárias, com destaque para as novas autoestradas. 

O município investiu significativamente em infraestruturas básicas (redes de água e 

saneamento), parque escolar, desenvolvimento económico, desportivo, de lazer e cultural. ---  

Salientamos os investimentos mais recentes, a requalificação do calvário incluindo a 

Torre e a Cisterna, a Casa das Artes, o edifício do mercado e a incubadora, os investimentos 

no parque escolar, os apoios para os lares, as obras de saneamento, entre outras. ---------------  

Os documentos financeiros que nos foram entregues e que fazem parte do relatório de 

atividades demonstram tudo isto. ---------------------------------------------------------------------------  

Verificamos pela sua análise que: -----------------------------------------------------------------  

As receitas asseguradas em 2013 foram de onze milhões, cento e sessenta e sete mil 

euros. Relativamente às receitas de capital e como prova de grande trabalho do executivo 

anterior junto das entidades gestoras dos fundos comunitários, 21,95% desse dinheiro, teve 

origem no orçamento do estado e 60,86% de comparticipação da união europeia. ----------------  

Relativamente às comparticipações da União Europeia, merecem destaque os 

financiamentos conseguidos para a construção da Casa das Artes, requalificação do mercado e 

zona envolvente (incluindo a incubadora), a valorização de calvário.--------------------------------  

Merecem igualmente destaque os apoios de POVT para redes de saneamento e 

remodelação de redes de água que já tinham sido executadas e pagas, alguns em anos 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alguns destes contratos de financiamento foram recebidos em 2013, mas uma parte 

significativa está para ser recebida em 2014, permitindo ajudar o novo executivo na 

realização de novas obras e de novos projetos. -----------------------------------------------------------  
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Estas verbas de POVT permitem ao novo executivo dar continuidade a vários projetos 

de saneamento e remodelação de redes de água projetadas pelo executivo anterior, 

nomeadamente no Senhor da Serra e Chãs, Vendas da Serra e Vale do Açor, Casais de São 

Clemente, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Confrontando o valor de receitas correntes com o valor de despesas correntes, 

verificamos que o Município de Miranda do Corvo cumpriu com enorme margem a lei de 

equilíbrio entre receitas correntes e despesas correntes. ----------------------------------------------  

Tudo conseguido graças a uma gestão de grande rigor, obtendo receitas correntes 

superiores às despesas correntes em mais de um milhão de euros, situação que permitiu 

financiar várias obras. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O aumento do ativo da Câmara Municipal foi em 2013 de dois milhões e quinhentos 

mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município conseguiu ainda que o resumo da execução orçamental em termos 

financeiros apresentasse um saldo para a gerência seguinte de aproximadamente de um 

milhão de euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas esta belíssima situação financeira é ainda melhor clarificada no mapa dos fluxos 

de caixa. O mapa resumo dos fluxos de caixa apresenta os recebimentos e pagamentos 

orçamentais, assim como as operações de tesouraria, evidenciando também os saldos de 

gerência anteriores para a gerência seguinte. Este mapa apresenta um saldo positivo para a 

gerência seguinte de mais de um milhão e duzentos mil euros. ---------------------------------------  

A rubrica das dívidas a terceiros de médio e longo prazo apresenta uma diminuição de 

22,20% e 10,14% respeitavelmente. De salientar que em 2012, estas rubricas já tinham 

diminuído quase 35%. ------------------------------------------------------------------------------------------    

Os fundos próprios do município são constituídos e pelo património que em 2013 

totaliza cinquenta e um milhões de euros. ----------------------------------------------------------------    

Os resultados líquidos, embora diminuindo face a 2012 devido sobretudo a uma 

política muito cautelosa na constituição de provisões, mantiveram-se positivos no valor de 

mais de duzentos mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------  

O total de dívidas a terceiros de médio e curto prazo em 2013 era de dois milhões, 

cento e quarenta e quatro mil euros e as de curto prazo de um milhão, quatrocentos e 

noventa e três mil euros, o que totalizava três milhões seiscentos e trinta e sete mil euros. ---  

Se o novo executivo que entrou em final de outubro tivesse utilizado parte do saldo 

disponível e que transitou para 2014, podíamos ter chegado ao final de 2013 com uma câmara 

sem dívidas de curto prazo, isto é, fornecedores, ficando apenas com os empréstimos 

bancários com os seus planos de amortização devidamente contratados. ---------------------------  
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Tal como consta claramente na página 51 do relatório, o cash flow atingiu um 

montante bastante significativo em 2013, tendo sido de três milhões, duzentos e oitenta e 

quatro mil euros. Salientamos que se trata de meios libertos de apenas um ano. -----------------  

Todos estes números que constam do relatório evidenciam que contrariamente ao que 

alguns apregoam, a situação financeira da câmara é ótima e com muito boas perspetivas de 

evolução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Saliento que até o próprio ROC, aconselha a Câmara a pensar em formas de colocar o 

dinheiro nas contas bancárias sem ser à ordem, uma vez que tem um saldo médio superior a 

um milhão de euros, disponível ao longo do ano. --------------------------------------------------------   

O executivo anterior deixou ao atual executivo uma autarquia com receitas correntes 

muito superiores às despesas correntes, um montante de endividamento em diminuição 

acentuada, fontes de receitas próprias, nomeadamente rendas da EDP, elevados montantes 

de meios libertos, elevados saldos para o período seguinte e um número elevado de obras a 

decorrer com projetos comparticipados, de obras lançadas e de projetos preparados para 

avançar. Mas deixou sobretudo uma ótima imagem de cumprimento e rigor perante 

instituições externas, fornecedores, organismos financiadores, nomeadamente de fundos 

comunitários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esperamos, sinceramente que a nova autarquia dê continuidade a este processo para 

que o Concelho se desenvolva cada vez mais.”. ----------------------------------------------------------      

O Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que o presente documento é de cariz 

puramente técnico e foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. O executivo optou 

por não fazer qualquer relatório de cariz político uma vez que o ano transato foi de mudança 

de executivo, tendo o anterior a responsabilidade de praticamente dez meses do ano e o 

atual pouco ou nada fez com impacto significativo nas contas. Informou que se encontra 

presente a técnica da autarquia, Dr.ª Sandra Francisco que esclarecerá as questões que 

possam surgir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra o Deputado Hugo Cabral que solicitou esclarecimentos 

sobre os “proveitos diferidos” a que o documento em discussão faz referência, 

nomeadamente sobe os valores incluídos nesse ponto e o período temporal a que se referem. 

O Sr. Presidente da Câmara solicitou à Dr.ª Sandra Francisco que elucidasse sobre a 

questão colocada. A técnica explicou que na rubrica em causa estão referidos os subsídios 

recebidos e referentes às diferentes candidaturas como por exemplo a Casa das Artes, sendo 

transferidos os proveitos à medida que vai sendo amortizado o investimento. Se, por exemplo 

um investimento for amortizado durante vinte anos, os proveitos serão transferidos durante 

esses mesmos vinte anos. -------------------------------------------------------------------------------------      
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Colocado o Ponto 12 - Prestação de Contas - ano de 2013, à votação, foi o mesmo 

aprovado por maioria com duas abstenções. --------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

Usou da palavra o Deputado Hugo Cabral que leu a seguinte declaração de voto: 

gostaria de começar por realçar a qualidade e o rigor patenteados nos documentos 

apresentados por parte da repartição financeira desta autarquia. ------------------------------------  

O nosso sentido de voto perante os documentos aqui apresentados (relatório e contas 

de 2013), como não poderia deixar de ser, tiveram em linha de conta o facto de, pese embora 

o executivo em funções ser responsável pela sua apresentação, a sua 

participação/responsabilidade pelos números apresentados é inexpressiva face ao tempo que 

leva em funções e particularmente no ano de 2013. O documento aqui aprovado, não é mais, 

que o corolário de uma política desenvolvida pelo anterior executivo ao abrigo de um plano 

de actividades e orçamento que só a este responsabiliza. ----------------------------------------------  

Deixando esta nota introdutória, e como não poderia deixar de ser, continua o grupo 

de deputados eleitos pelo partido socialista a manter a coerência de conteúdo no que diz 

respeito à sua posição com o que tem sido dito em anteriores votações. ---------------------------  

Desta forma, gostaríamos de alertar este executivo para a manutenção de baixas 

taxas de execução da receita global (67,39%) e baixa taxa de execução da despesa (60,97%) 

muito aquém do previsto, sendo que a génese do problema decorre da aprovação de 

orçamentos utópicos e irrealistas. Tal situação, deixará a curto prazo de existir, ao abrigo da 

lei das finanças locais, imposta pela administração central, pelo que poderemos contar com 

orçamentos muito mais rigorosos e adequados à realidade num futuro próximo. A este 

respeito, e pela análise do plano plurianual de investimentos de 2013 podemos ainda referir, 

que rubricas importantes na promoção do desenvolvimento económico e promoção do 

emprego no concelho foram descuradas em detrimento de outras (exemplo do saneamento, 

apoio a investidores na criação/fixação de postos de trabalho face a investimentos na área da 

cultura). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à uma análise de tesouraria de curto prazo, e pese embora o saldo 

de gerência exportado para o exercício de 2014, importa a este executivo retirar conclusões 

sobre as dificuldades sentidas para o pagamento de despesas correntes básicas e que por 

vezes não são evidenciadas nos documentos financeiros, dito de outra forma, a situação 

encontrada em Outubro de 2013, de asfixia de tesouraria só não se prolongou por mais meses, 

porque, entre outros factores, a obra de execução do Jardim da paz, foi suspensa e permitiu 

disponibilizar verbas para a gestão das despesas correntes da autarquia. ---------------------------  
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Outro dos assuntos que gostaríamos de realçar, no seguimento das referências feitas à 

diminuição das dívidas médio e curto prazo, parece-nos pertinente, chamar atenção para o 

acréscimo do passivo em cerca de 15,55% face a 2012, e que a redução de dívida, poderá não 

ser tão clarividente quanto isso, por exemplo, basta que a provisão constituída a favor das 

Aguas do Mondego no montante de 396.610,70€ fosse assumida como dívida. Por outro lado, 

alertar também este município, tendo em conta o n° de processos em tribunal na qual o 

município intervém/existe a possibilidade de acréscimo expressivo dos valores do passivo de 

curto/médio prazo no que concerne a indemnizações que resultem de decisões judiciais 

desfavoráveis, pese embora o acréscimo expressivo das provisões constituídas. -------------------  

Em face do exposto, tendo presente as reservas efectuadas às contas 2013, crentes 

que o novo executivo apresentará no futuro um plano plurianual de investimento centro em 

áreas mais prioritárias e de acordo com o programa eleitoral que apresentou aos 

mirandenses, certos que o orçamento actual e o do próximo exercício já espelhará maior rigor 

e uma maior adequação à realidade e sobretudo conscientes que áreas como o saneamento, 

apoio aos investidores, apoio às colectividades passarão a ter outra atenção, votamos 

favoravelmente a prestação de contas de 2013”. --------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra o Deputado Nuno Lopes, que leu a seguinte declaração 

de voto: “Estes documentos demonstram que efetivamente a Câmara Municipal anterior tinha 

uma ótima gestão. Foi uma Câmara Municipal que elaborou projetos, realizou obras, apoiava 

instituições e famílias, com bons resultados financeiros. -----------------------------------------------  

Os documentos provam que a Câmara Municipal era gerida com rigor e eficácia. 

Apesar de ter realizado inúmeros investimentos de valor elevado, conseguiu diminuir as 

dividas da autarquia em valor muito superior ao exigido pelo governo. -----------------------------  

A grave crise económica e financeira enfrentada por Portugal provocou uma 

diminuição de transferências do estado. Apesar disso a Câmara anterior conseguiu obter 

receita de outras formas, nomeadamente através de fundos comunitários que permitiram 

manter um excelente nível de investimento com contas equilibradas. ------------------------------  

A Câmara mantinha um bom relacionamento institucional com as entidades 

concelhias, com as organizações do Estado e entidades europeias. Este bom relacionamento 

transformou-se na realização de vários investimentos essenciais no território do Concelho. ----  

As várias instituições locais progrediram e conseguiram projetos e novas valências que 

aumentaram os postos de trabalho. São exemplo o CEARTE, ADFP, os Bombeiros Voluntários, o 

Lar da Pereira, a Santa Casa da Misericórdia de Semide, entre muitos outros. ---------------------  

Salientamos alguns investimentos recentes como a requalificação do Calvário, 

incluindo a torre e a cisterna, a Casa das Artes, o edifício do mercado e a incubadora, os 
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investimentos no parque escolar, os apoios para os lares, as obras de saneamento, entre 

outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Surgiram novas acessibilidades rodoviárias, com destaque evidente para as novas 

autoestradas, cujo último troço foi aberto este fim-de-semana. O município investiu 

significativamente em infraestruturas básicas (redes de água e saneamento), parque escolar, 

desenvolvimento económico, desportivo, de lazer e cultural. O relatório de atividades prova 

tudo isto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verificamos pela sua análise que as receitas em 2013 foram de onze milhões, cento e 

sessenta e sete mil euros. Relativamente às receitas de capital e como prova de grande 

trabalho realizado, 21,95% desse dinheiro, teve origem no orçamento do estado e 60,86% de 

comparticipação da união europeia. ------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às comparticipações da União Europeia, merecem destaque os 

financiamentos conseguidos para a construção da Casa das Artes, requalificação do mercado e 

zona envolvente (incluindo a incubadora), a valorização de Calvário. -------------------------------  

Os apoios de POVT para redes de saneamento e remodelação de redes de água que já 

tinham sido executadas e pagas, merecem destaque. ---------------------------------------------------  

Algum deste financiamento foi recebido em 2013, mas muito está para ser recebido 

em 2014, o que irá permitir ao novo executivo dar continuidade a vários projetos de 

saneamento e remodelação de redes de água, projetados pelo executivo anterior, 

nomeadamente no Senhor da Serra e Chãs, Vendas da Serra e Vale do Açor, Casais de São 

Clemente, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Confrontando o valor de receitas correntes com o valor de despesas correntes, 

verificamos que o Município de Miranda do Corvo cumpriu com enorme margem a lei de 

equilíbrio entre receitas correntes e despesas correntes. ----------------------------------------------  

Tudo conseguido graças a uma gestão de grande rigor, obtendo receitas correntes 

superiores às despesas correntes em mais de um milhão de euros, situação que permitiu 

financiar várias obras. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O aumento do ativo da Câmara Municipal foi em 2013 de dois milhões e quinhentos 

mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município conseguiu ainda que o resumo da execução orçamental em termos 

financeiros apresentasse um saldo para a gerência seguinte, ou seja em 2014, de 

aproximadamente de um milhão de euros. ----------------------------------------------------------------  

Mas esta belíssima situação financeira é ainda melhor clarificada no mapa dos fluxos 

de caixa, que apresenta um saldo positivo para a gerência seguinte de 1.275.831,31 Euros. A 

rubrica das dívidas a terceiros de médio e longo prazo apresenta uma diminuição de 22,20% e 
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10,14% respeitavelmente. De salientar que em 2012, estas rubricas já tinham diminuído 

34,96%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Os fundos próprios do município são constituídos e pelo património que em 2013 

totaliza cinquenta e um milhões de euros. ----------------------------------------------------------------   

Os resultados líquidos, embora diminuindo face a 2012 devido sobretudo a uma 

política muito cautelosa na constituição de provisões, mantiveram-se positivos no valor de 

mais de duzentos mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------  

O total de dívidas a terceiros de médio e curto prazo em 2013 era de dois milhões, 

cento e quarenta e quatro mil euros e as de curto prazo de um milhão, quatrocentos e 

noventa e três mil euros, o que totalizava três milhões seiscentos e trinta e sete mil euros. ---  

Se o novo executivo que entrou em final de outubro tivesse utilizado parte do saldo 

disponível e que transitou para 2014, podíamos ter chegado ao final de 2013 com uma câmara 

sem dívidas de curto prazo, isto é, fornecedores, ficando apenas com os empréstimos 

bancários com os seus planos de amortização devidamente contratados. ---------------------------  

Tal como consta claramente na página 51 do relatório, o cash flow, meios libertos da 

autarquia, atingiu um montante bastante significativo em 2013, tendo sido de três milhões, 

duzentos e oitenta e quatro mil euros. Salientamos que se trata de meios libertos de apenas 

um ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todos estes números que constam do relatório evidenciam que contrariamente ao que 

alguns apregoam, a situação financeira da câmara é ótima e com muito boas perspetivas de 

evolução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O executivo anterior deixou ao atual executivo uma autarquia com receitas correntes 

muito superiores às despesas correntes, um montante de endividamento em diminuição 

acentuada, fontes de receitas próprias, nomeadamente rendas da EDP, elevados montantes 

de meios libertos, elevados saldos para o período seguinte e um número elevado de obras a 

decorrer com projetos comparticipados, de obras lançadas e de projetos preparados para 

avançar. Mas deixou sobretudo uma ótima imagem de cumprimento e rigor perante 

instituições externas, fornecedores, organismos financiadores, nomeadamente de fundos 

comunitários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em toda a excelente situação financeira da Câmara como é possível ler no relatório, o 

próprio ROC aconselha a Câmara a colocar dinheiro a prazo, devido ao excelente montante 

que o executivo manteve nas suas contas durante o ano. Esse relatório comprova que o novo 

executivo tem todas as condições para realizar um ótimo trabalho. ---------------------------------  

Esperamos, sinceramente que a nova autarquia dê continuidade a este processo para 

que o Concelho se desenvolva com contas bastante equilibradas”. -----------------------------------  
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Ponto 13 - 1.ª Revisão ao Orçamento de 2014. Deliberação Camarária de 

17/04/2014; -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para informar que a presente 

proposta resulta da Lei, uma vez que aprovadas as contas se fica em condições de inserir no 

orçamento o saldo da gerência anterior, na ordem dos novecentos mil euros. Trata-se de um 

saldo significativo devido à situação em que encontrou o Município.---------------------------------    

A verba disponível em caixa, nos bancos, é da ordem dos dois milhões de euros mas a 

esmagadora maioria dessa verba está cativa em virtude de compromissos assumidos, como o 

jardim da paz cujo compromisso ronda cerca de meio milhão de euros. ----------------------------   

Entende o Sr. Presidente que não é possível fazer o milagre da multiplicação e não se 

podem utilizar as mesmas verbas para cumprir os compromissos, amortizar dívida e fazer 

depósitos a prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que a solução seguida para incorporar o saldo da gerência anterior foi uma 

solução mista e em vez de se somar o saldo ao valor base do orçamento, na casa dos catorze 

milhões, optou-se por repor cerca de 50% desse valor em obras onde foi feita alguma redução 

da dotação orçamental, todas na área do abastecimento de água e saneamento e cortou-se na 

verba relativa à venda de património, com a inscrição de uma verba realista, ao contrário do 

que ainda se fez este ano e se foi fazendo ao longo dos últimos anos e que resultou em 

orçamento muito empolados. Foram também reforçadas algumas rubricas onde era 

necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Usou da palavra o Deputado Hugo Cabral no sentido de felicitar o executivo uma vez 

que ao abrigo da Lei das Finanças Locais está a tornar os orçamentos mais realistas, realçando 

o abate de cerca de quatrocentos e cinquenta mil euros ao orçamento. Solicitou também 

esclarecimentos sobre a dotação de quarenta e dois mil euros na rubrica “indemnizações por 

cessação de funções”. -----------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida usou da palavra o Deputado Reinaldo Couceiro que referiu que o 

Deputado Hugo Cabral não deve ter visto os documentos referentes à entrada em funções do 

anterior executivo, nomeadamente em relação às dívidas herdadas, nomeadamente à firma 

Isidoro Correia da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado Hugo Cabral esclareceu que na sua intervenção apenas alertou para o 

facto de a redução de passivo não ser tão evidente quanto se diz, não estando a falar de 

heranças, e dando como exemplo a provisão de cerca de quatrocentos mil euros para a 

empresa Águas de Coimbra. Relativamente às dívidas de executivos anteriores, com doze 

anos, não se manifesta porque não pode consultar os documentos. Reiterou o pedido de 
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esclarecimentos anteriormente efetuado uma vez que os documentos não são suficientemente 

explícitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, admitindo que poderia existir uma 

explicação rubrica a rubrica que elucidasse melhor a Assembleia. Na dúvida concreta 

colocada, o Sr. Presidente explicou que o motivo são dois requerimentos da anterior 

Presidente da Câmara e do Vereador Sérgio Sêco em que é solicitado o subsídio de 

reintegração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Recordou que há anos atrás os autarcas, deputados e outros tinham direito ao subsídio 

que terminou com uma Lei de 2005, que não tem efeitos retroativos mas que deveria ter 

efeitos morais. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Face a dúvidas existentes, foi solicitado parecer ao gabinete de advogados que 

confirmou que os requerentes têm direito a esse subsídio, caso mantenham os requerimentos, 

cujos valores somados passam ligeiramente os quarenta mil euros. ----------------------------------   

Mais referiu que antes de 2005 todos os autarcas pediam esse subsídio e que a partir 

de 2005, com a publicação da Lei houve autarcas que, seguindo o espirito da Lei não 

solicitaram o subsídio e outros entenderam por bem exercer esse direito. Como já havia 

referido na Câmara Municipal, o Sr. Presidente vai apelar aos requerentes para que abdiquem 

da verba mas como poderão manter o solicitado, a Câmara poderá ter que pagar o valor, pelo 

que a mesma terá que estar prevista. ----------------------------------------------------------------------   

Referiu ainda o exemplo do Dr. João Mourato, que foi autarca durante vinte e quatro 

anos e abdicou do subsídio. -----------------------------------------------------------------------------------  

Colocado o Ponto 13 - 1.ª Revisão ao Orçamento de 2014, à votação, foi o mesmo sido 

aprovado por maioria com duas abstenções. --------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

O Deputado Nuno Lopes solicitou o uso da palavra para a seguinte declaração de 

voto: “Votamos a favor da revisão orçamental que visa reforçar o saldo da Câmara Municipal 

em quase um milhão de euros. Congratulamo-nos com a gestão do anterior executivo que 

permitiu chegar ao final do não com um saldo desta natureza, que permite um grande 

aumento dos recursos financeiros da autarquia em 2014. O atual executivo podia ter utilizado 

estas verbas para pagamento de dívidas de curto prazo o que teria permitido à Câmara 

Municipal passar para 2014 sem dívidas a fornecedores. Essa opção teria ajudado a economia 

local e regional dado que a grande parte dos fornecedores são da nossa zona. Optaram por 

não o fazer. Optaram por manter o dinheiro no banco ficando com saldo disponível para o 

presente ano. Perante essa situação e dado que essas receitas tiveram origem em fundos 

comunitários para saneamento e remodelação de redes de águas, cujos investimentos já 



 

 

      

Ata 28-04-2014  
Nº 2  

46 

estavam maioritariamente executados e pagos, somos de opinião que o atual executivo devia 

utilizar esse saldo em investimentos desse tipo. Infelizmente verificamos que não é essa a 

vontade. Verificam-se contratações de cerca de 70.000 Euros e pagamentos de subsídio de 

refeição a esses contratados. Provavelmente uma parte está a ser utilizada no novo vereador 

a tempo inteiro ou nas nomeações efetuadas pelo executivo. Atendendo contudo ao facto de 

o que aqui está presente para decisão ser apenas uma incorporação de saldo, votamos a 

favor.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ponto 14 - Proposta de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e outras 

Receitas do Município de Miranda do Corvo. Deliberação Camarária de 17/04/2014; 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que referiu que a presente alteração 

incide essencialmente sobre o artigo cinquenta e oito, feiras, certames, venda ambulante e 

festas tradicionais, nomeadamente no que toca à Expo-Miranda. A alteração pretende dar 

flexibilidade à Comissão Organizadora para, em função do cartaz e da programação da feira, 

apresentar à Câmara Municipal uma proposta de preços. Esta situação evitará situações como 

a do ano passado, em que foi necessário reunir a Assembleia Municipal apenas por uma 

questão de bilhética, concretamente o IVA da Expo e onde se terá gasto em senhas de 

presença um valor significativo. A proposta de alteração trás a flexibilidade necessária mas 

sem deixar de ser necessária também a aprovação no órgão competente, a Câmara Municipal.   

O Deputado Carlos Marta solicitou o uso da palavra no sentido de sugerir que no caso 

da Expo-Miranda deveria existir um desconto para deficientes motores uma vez que o próprio 

piso é muito penalizador para quem se desloca em cadeira de rodas e essa poderia ser uma 

forma de os beneficiar um pouco. Mais informou que nas próximas semanas irá entregar na 

Câmara uma candidatura que realizou no âmbito da instituição onde trabalha sobre os 

problemas de locomoção de idosos e deficientes, trabalho que poderá fazer sentido no âmbito 

de “Miranda Terra Solidária”. --------------------------------------------------------------------------------    

O Sr. Presidente da Assembleia referiu que não é possível realizar alterações ao 

documento sendo essa responsabilidade da Câmara. Considerou contudo a questão 

interessante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Presidente da Câmara referiu que está previsto no articulado e na 

fundamentação que deverá ser presente uma proposta ao órgão executivo, devidamente 

fundamentada e que as iniciativas deverão ser apoiadas através da assunção de custos sociais, 

considerando que a sugestão do Deputado Carlos Marta pode ser enquadrada neste ponto, não 

só para a Expo-Miranda mas em outras organizações, evitando ser necessário convocar uma 

Assembleia apenas para alterar uma alínea de um regulamento. -------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto o Deputado Nuno Lopes ausentou-se da sala. ----  



 

 

      

Ata 28-04-2014  
Nº 2  

47 

E não havendo mais intervenções, foi o ponto 14 - Proposta de alteração ao 

Regulamento de Taxas, Preços e outras Receitas do Município de Miranda do Corvo, colocado 

à votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

Ponto 15 - Proposta para abertura de procedimento concursal para cargo de 

Direção Intermédia Grau 3 para o "Núcleo de Infraestruturas e Ambiente" - 

definição das competências, área, requisitos de recrutamento, posição 

remuneratória e composição do júri. Deliberação Camarária de 17/04/2014; --------  

O Sr. Presidente da Câmara explicou que a presente proposta resultou da 

necessidade sentida pelo executivo em preencher o lugar previsto na estrutura orgânica. 

Referiu que a proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e que o executivo 

não pretende preencher mais nenhum lugar previsto na estrutura orgânica ao longo deste 

mandato, ficando a autarquia com um dirigente de segundo grau e um dirigente de terceiro 

grau, ou seja, com menores custos do que a anterior. --------------------------------------------------    

O Deputado Nuno Lopes regressou aos trabalhos. ----------------------------------------------  

Usou da palavra a Deputada Celeste Cardoso que começou por referir que é 

necessário rever os horários e a metodologia da Assembleia. Considerando que compete à 

Assembleia Municipal a aprovação da constituição do júri, questionou o Sr. Presidente da 

Câmara sobre quais os critérios utilizados para escolher os membros do mesmo e quem são as 

pessoas, de forma a poder votar em consciência. --------------------------------------------------------    

O Sr. Presidente da Assembleia informou que é sua obrigação incluir na agenda os 

pontos que recebe da Câmara e que não é por sua culpa que as coisas não são mais céleres. --  

No que toca à composição do júri, o Sr. Presidente da Câmara referiu que o Sr. Eng.º 

Ulisses Correia, ilustre Mirandense é Diretor do Departamento de Obras e Gestão de 

Infraestruturas Municipais da Câmara de Coimbra e que já integrou júris nesta Câmara 

Municipal e fruto da sua vasta experiência e das funções que desempenha, será o Presidente 

do júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Sr. Eng.º António Alexandre Ribeiro Pacheco Carvalho será o primeiro vogal e 

desempenha as funções de Chefe da Divisão Financeira e de Recursos Humanos da Direção 

Regional de Cultura do Centro, sendo uma pessoa com uma vasta experiência na engenharia 

civil, com um curriculum notável. ---------------------------------------------------------------------------   

O segundo vogal é o Sr. Prof. Doutor Silvino Dias Capitão, Professor coordenador do 

ISEC e com também com um vasto curriculum na área da engenharia civil, apesar de mais 

jovem que os anteriores, tem grande experiência como docente, investigador e profissional, 

sendo que é prática corrente incluir um professor do ensino superior nos júris. -------------------   
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O Sr. Presidente salientou a competência de todos os elementos bem como a sua 

independência, dando garantias que de todos os candidatos que surgirem, será certamente 

selecionado o melhor, como não poderia deixar de ser. ------------------------------------------------        

Colocado o Ponto 15 - Proposta para abertura de procedimento concursal para cargo 

de Direção Intermédia Grau 3 para o "Núcleo de Infraestruturas e Ambiente" - definição das 

competências, área, requisitos de recrutamento, posição remuneratória e composição do júri, 

à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

Ponto 16 - Primeira Revisão do PDM de Miranda do Corvo. Deliberação Camarária 

de 17/04/2014 que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------  

“Através de informação registada com o nº 1240 de 17 de março informei acerca da 

publicação em Diário da República, 1.ª série - N.º 53 - 17 de março de 2014 da Portaria nº 

71/2014 que aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Miranda do 

Corvo, com as áreas a integrar e a excluir identificadas na planta e nos quadros anexos à 

mesma, que dela fazem parte integrante. -----------------------------------------------------------------  

Dava ainda conta que em 16 de outubro de 2013 a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) através do ofício com referência DOTCN 

2378/13 e registado nos nossos serviços através do nº 16459 emitiu o parecer final para 

efeitos do disposto no art.º 78.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesse mesmo oficio a CCDRC Informava que analisados os elementos que constituem e 

acompanham o projeto de versão final da revisão do PDM de Miranda do Corvo e em 

cumprimento do disposto no artigo 78º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, na redação 

dada pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro (RJIGT), os mesmos se encontram, em 

termos procedimentais, materiais e documentais, conformes com as disposições legais e 

regulamentares vigentes, verificando-se ainda a sua compatibilidade e conformidade com os 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis na área do município. ----------------------------------  

Deste modo a CCDRC considera que a versão final da Revisão do PDM de Miranda do 

Corvo poderia ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal após a aprovação pelo 

governo da Carta da REN Municipal de Miranda do Corvo. ----------------------------------------------  

Com a publicação da REN estão assim reunidas as condições para que a versão final da 

1ª Revisão do PDM seja submetida à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------  

Assim sendo os passos seguintes no procedimento da 1ª revisão do PDM são os que se 

enumeram: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Aprovação pela Assembleia Municipal da versão final da 1ª Revisão do PDM de Miranda 

do Corvo, em sessão pública, mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal; ----------  

Publicação, na 2.ª Série do Diário da República, da deliberação municipal que aprova 

o plano, o regulamento, a planta de ordenamento e a planta de condicionantes; -----------------  

Envio à Agência Portuguesa do Ambiente da Declaração Ambiental; -----------------------  

Envio à DGT, para efeitos de depósito uma coleção completa das peças escritas e 

gráficas que constituem o conteúdo documental do PDM, bem como uma cópia autenticada da 

deliberação da Assembleia Municipal que aprova o plano, o respetivo relatório ambiental, os 

pareceres ou atas emitidos, quando a eles houver lugar, e o relatório de ponderação dos 

resultados da discussão pública; -----------------------------------------------------------------------------  

Divulgação do Plano e de Declaração Ambiental. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Deste modo proponho que a Câmara Municipal envie o processo da 1ª Revisão do PDM 

à Assembleia Municipal para aprovação, para o que anexo 3 exemplares, em formato digital, 

da versão final da 1ª Revisão do PDM de Miranda do Corvo. --------------------------------------------  

À consideração superior. ----------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 27 de março de 2013 ----------------------------------------------------------  

Fátima Ferreira, Dr.ª, Técnica de Planeamento Regional e Urbano (a).”. -----------------  

Dado que esta Câmara Municipal concorda com a 1.ª Revisão do PDM, deliberou por 

unanimidade remeter para a Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.” ------------------  

O Sr. Presidente da Câmara referiu que chegou o dia porque todos esperaram 

durante muitos anos e que após muitos avanços e recuos e fruto do trabalho dos técnicos da 

autarquia o PDM está finalmente para aprovação. Agradeceu aos técnicos envolvidos pelo seu 

trabalho e referiu que, não sendo um documento perfeito, nos próximos anos devem ser 

corrigidas algumas situações que se revelem erradas. Acredita que os próximos passos 

burocráticos serão rápidos e que finalmente muitos casais vão poder avançar com a 

construção das suas casas, nas suas aldeias. --------------------------------------------------------------  

Neste ponto interveio o Deputado Paulo Silva que fez a seguinte declaração: “Os 

deputados eleitos por esta bancada registam com agrado o facto de finalmente se concluir o 

processo de revisão do PDM. ----------------------------------------------------------------------------------  

 Este é um trabalho da Câmara Municipal anterior que concluiu o processo de revisão  

do PDM há quase um ano. O processo ficou parado a aguardar a publicação da carta da REN, a 

qual também foi negociada e revista no mandato do executivo anterior. O processo foi 

largamente participado e recolheu o contributo da população e dos eleitos das diferentes 

forças partidárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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A título de exemplo recordamos as reuniões realizadas nos vários lugares e nas 

juntas de freguesia para tentar obter o contributo de todos. ------------------------------------------  

Sentimos ser também importante reconhecer o empenho e dedicação de todos os 

técnicos da Câmara Municipal envolvidos no processo de revisão. À técnica de planeamento, 

Dra. Fátima Ferreira, que coordenou todo o processo, saudamos com o nosso agradecimento, 

estendendo o mesmo a todos os outros técnicos e técnicas pelo envolvimento que tiveram. 

Saudamos também a colaboração do CEDOUA e dos técnicos da CCDRC que connosco 

colaboraram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como todos sabem, tratou-se de um processo moroso que finalmente está a chegar 

ao fim. É visível que a Câmara Municipal anterior procurou sempre que o processo decorresse 

com a maior transparência e envolvimento de todos. Por essa razão foi constituída uma 

comissão de acompanhamento com eleitos locais dos vários partidos. O tema sempre constou 

da agenda das anteriores Assembleias Municipais. -------------------------------------------------------  

A revisão e elaboração deste tipo de planos são morosas e muito complicadas. Os 

sucessivos governos têm prometido a sua simplificação mas sem resultados práticos até ao 

momento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente revisão representa uma significativa expansão de alguns aglomerados onde  

se sentia maior necessidade de criação de zonas urbanas. Em contrapartida, deixaram de ser 

urbanas zonas que estavam assim classificadas mas que do ponto de vista ambiental não eram 

propícias a construção. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Sabemos que não foi conseguido tudo o que desejávamos nem tudo o que as pessoas  

pretendiam. No entanto, estamos convictos de que o resultado obtido constitui um forte 

contributo para que os nossos jovens possam continuar a construir e a viver no nosso 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos convictos de que as novas zonas que conseguimos irão permitir ampliar 

algumas povoações e evitarão a desedificação de alguns locais. --------------------------------------  

Estamos convictos que o plano foi elaborado tendo como objectivo promover o 

desenvolvimento sustentável do concelho em grande sintonia com a protecção ambiental.-----  

Sabemos que existirão provavelmente algumas situações que necessitarão de 

melhorias. Estamos disponíveis para colaborar com o executivo nessas melhorias. ---------------  

Existem mecanismos legais que permitem, de forma simplificada, efectuar correcções.  

Sempre que estiverem em causa objectivos de melhoria da qualidade de vida dos Mirandenses 

poderão contar connosco. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Esperamos que todas as pessoas do concelho que há anos desejam construir a sua 

casa, quer sejam da Pedreira, do Senhor da Serra, dos Moinhos, de Vale de Colmeias, do 

Espinho, das Canas ou de outro lugar, sintam agora a sua vida um pouco mais facilitada. -------  

Esperamos também que os nossos conterrâneos aproveitem esta revisão do PDM para 

apostarem mais nos locais despovoados onde existem ainda terrenos vagos ou casas 

desabitadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o desenvolvimento de uma terra é crucial a recuperação do património 

edificado e a colmatação dos terrenos vazios dentro dos lugares. Sempre em respeito com o 

ambiente e aproveitando as infra-estruturas existentes”. ----------------------------------------------  

Em nome da bancada do Partido Socialista o Deputado José Mário Gama manifestou 

o seu regozijo pela conclusão da revisão do PDM, que decorreu ao longo de mais de uma 

década.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo um instrumento de grande importância para o Concelho, entende-se ser 

necessário iniciar outra revisão face à desatualização de alguns estudos e ao dinamismo das 

cidades e ao facto de ser um processo muito moroso.  --------------------------------------------------  

Salientou o empenho do departamento técnico da autarquia dando os parabéns a 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida usou da palavra a Deputada Etelvina Luís congratulando-se com a 

previsível aprovação do PDM. --------------------------------------------------------------------------------    

Recordou que em 1999 se aprovou na Assembleia a autorização para iniciar o processo 

de revisão. Havia na altura esperança que o processo fosse rápido ou pelo menos não muito 

moroso. Na altura participou enquanto autarca de freguesia na definição das suas zonas. ------   

Lamenta que o processo tenha sido tão moroso e que graças a isso muitos jovens 

saíram das suas aldeias, contribuindo para a desertificação das mesmas. Recordou que o tema 

foi uma bandeira há doze anos atrás. -----------------------------------------------------------------------   

Por fim, manifestou o seu contentamento pelo final do processo. --------------------------  

E não havendo mais intervenções, foi o Ponto 16 - Primeira Revisão do PDM de 

Miranda do Corvo, à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

O Deputado João Caetano, declarou-se impedido nos termos do art.º 44.º do Código 

do Procedimento Administrativo, não participando na deliberação seguinte, ausentando-se da 

sala. O Presidente da Assembleia Municipal aceitou o impedimento. --------------------------------   

Ponto 17 - Alteração à proposta do Regulamento da Casa das Artes. Deliberação 

camarária de 17/04/2014; -------------------------------------------------------------------------  
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O Sr. presidente da Câmara explicou que inicialmente a proposta foi presente na 

Reunião de Câmara, e foi objeto de algumas sugestões e preocupações por parte dos 

vereadores do PSD pelo que solicitou à Comissão que elaborou a proposta para proceder às 

alterações que nos pareceram legítimas. ------------------------------------------------------------------    

Contudo a Comissão entendeu não alterar os impedimentos previstos para os cultos 

religiosos e reuniões partidárias, o que causou indignação dos vereadores do PSD. ---------------    

Numa perspetiva de solidariedade para com a Comissão e para com a Sr.ª Vice-

presidente, que não esteve na Reunião de Câmara onde a alteração esteve presente, o Sr. 

Presidente entendeu votar a proposta que acabaria por não ser aprovada com o consenso 

desejável.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi entretanto a proposta remetida para a Assembleia e após reflexão com o 

executivo, decidiu-se não votar a mesma para encontrar uma solução que fosse consensual, 

tendo sido retirados os impedimentos aos cultos religiosos e reuniões partidárias. ---------------   

O documento recebeu entretanto o voto favorável dos vereadores do PSD, tendo a Sr.ª 

Vice Presidente optado por abster-se em solidariedade para com a Comissão que entendia 

manter os impedimentos. Contudo, como forma de procurar consensos optou por votar a 

proposta sem os impedimentos, pelo que a única alteração é a retirada dos impedimentos aos 

cultos religiosos e a reuniões partidárias. ------------------------------------------------------------------  

A Deputada Celeste Cardoso interveio para referir que parte das dúvidas que tinha 

foram retiradas, sendo que considerava as mesmas claramente inconstitucionais. ----------------   

Referiu ainda que acha qua há alíneas no regulamento de muito difícil exequibilidade 

e que no geral o regulamento é muito vago dando o exemplo os 60 dias a que se alude no 

artigo 25 para que se apresente um pedido ao executivo parece bastante longo, sendo 

suficiente 30 ou 40 dias referindo que o regulamento é muito burocrata. --------------------------   

Considera que no artigo 32, do ponto de vista jurídico, quando se introduz o 

designadamente devia ter-se o cuidado de enunciar as situações de responsabilidade dos 

utilizadores, sendo o termo designadamente demasiado abrangente, para além da expressão 

“por ato” que deveria ser substituída por “por ato culposo”. -----------------------------------------   

No ponto n.º 2 do artigo 32 diz-se que “no caso de ocorrência de furto, perecimento 

ou deterioração de bens, o utilizador deve comunicar à Câmara os eventuais prejuízos e 

proceder no imediato à reparação dos danos ou às substituições necessárias”. --------------------   

Neste ponto, sendo os prejuízos eventuais não faz sentido mandar proceder à 

reparação dos danos. ------------------------------------------------------------------------------------------   

No n.º 3 do artigo 27 diz-se “a cedência de forma continuada é objeto de análise 

anual”, não existindo a menção dos procedimentos a seguir e os órgãos envolvidos. Considera 
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desta forma a Deputada que no geral o Regulamento não merece grandes reservas, existindo 

contudo necessidade de o melhorar, pelo que se irá abster. -------------------------------------------        

O Sr. Presidente da Câmara agradeceu a intervenção da Deputada Celeste Cardoso, 

considerando os reparos úteis e oportunos salientando que se tivesse tido conhecimento deles 

em tempo útil, seriam os mesmos analisados. ------------------------------------------------------------   

Pediu compreensão pela urgência em aprovar o regulamento comprometendo-se a 

fazer chegar as sugestões aos serviços jurídicos da autarquia e à Sr.ª Vice-presidente para que 

as mesmas possam ser incluídas no articulado numa futura revisão. ---------------------------------  

Colocado o Ponto 17 - Alteração à proposta do Regulamento da Casa das Artes, à 

votação foi o mesmo aprovado por maioria com uma abstenção. -------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------  

Seguidamente interveio o Deputado José Miguel Simões congratulando-se com a 

aprovação do regulamento que, graças à ação dos vereadores da coligação é um documento 

consensual e que permite que todos sem exceção possam dar o seu contributo a Miranda do 

Corvo, quer sejam organizações religiosas ou políticas. Agradeceu também ao executivo pela 

forma como procurou gerar consensos. ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 18 - Metro-Mondego; ------------------------------------------------------------------------  

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal que recordou os últimos 

desenvolvimentos do processo. ------------------------------------------------------------------------------   

Recordou o relatório do grupo de trabalho das infraestruturas de valor acrescentado 

que hierarquizou o projeto Metro Mondego em 15.º lugar na área ferroviária, sendo que na 

lista global, não figurava nas trinta primeiras. ------------------------------------------------------------   

O documento foi alvo de discussão pública e contributos de diversas entidades, entre 

as quais a Câmara, em reunião com o Secretário de Estado dos Transportes e com o 

coordenador do grupo de trabalho. -------------------------------------------------------------------------   

O resultado não foi do nosso agrado uma vez que se ambicionava mais, 

nomeadamente a inclusão nas trinta prioridades. --------------------------------------------------------   

O governo, em Conselho de Ministros, e com algumas pressões de Bruxelas, foram 

incluídos mais vinte e nove projetos, totalizando cinquenta e nove, ficando de fora 

novamente o Metro Mondego, constando isso sim uma rubrica de 590 Milhões de Euros, sem 

projeto especificado. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Quando tomou conhecimento desta situação, sentiu grande preocupação acontecendo 

o mesmo com os presidentes das câmaras de Lousã e Coimbra, sendo de imediato convocada 

uma conferência de imprensa onde se manifestou grande indignação pela não inclusão do 

projeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Após a conferência de imprensa o Ministro Poiares Maduro informou a comunicação 

social de que o projeto estaria em estudo em Bruxelas com o objetivo de ser incluído na lista 

de obras prioritárias e para ser financiado no próximo quadro comunitário. -----------------------   

De certa forma esta declaração do Ministro causou algum sossego, ainda que seja 

necessário não desistir de lutar e estar vigilante e atento para que o Estado honre os 

compromissos que tem com as populações e para que pelo menos o ramal volte a funcionar 

até Coimbra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

Usou da palavra o Deputado Hugo Cabral que fez a seguinte declaração: “O grupo de 

deputados eleitos pelo partido socialista, vem desta forma manifestar a sua profunda 

preocupação sobre os últimos desenvolvimentos vindos a público relativamente à situação do 

metro Mondego. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi com grande indignação que fomos confrontados com a não inclusão do Metro 

Mondego (MM) na lista de 59 investimentos prioritários no âmbito do Plano Estratégico de 

Transportes e Infraestruturas. --------------------------------------------------------------------------------  

Não é oportuno estarmos a elencar todos os avanços e recuos que este projeto tem 

tido desde o seu início mas penso que é do elementar bom senso, e após nos terem "roubado" 

o transporte ferroviário que detínhamos, a palavra é forte mas é a que mais se apropria ao 

caso, as populações não deveriam estar dependentes de voltarem a ver Metro nos carris, de 

novas comissão de avaliação, de novos estudos de viabilidade económica, ou tão pouco 

estarem na expectativa de ver a sua obra incluída num novo Ranking de investimentos 

prioritários para o país, tendo em consideração a pertinência deste projeto para o 

desenvolvimento e qualidade de vida das populações residentes no nosso concelho bem como 

os concelhos limítrofes. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Prova disso mesmo, foram as declarações do atual 1° ministro em plena campanha 

eleitoral ao afirmar "agora não é possível deixar estas populações" sem "terem a possibilidade 

de se deslocarem pela via ferroviária", proferida em "período pré-eleitoral, no concelho de 

Miranda do Corvo", em Maio de 2011. -----------------------------------------------------------------------   

Mas mais do que uma questão de profanação que deveria ser reposta, que por si só, 

deveria ser suficiente para a decisão política de avançar com o projeto, ou melhor dizendo, 

não desperdiçar os investimentos realizados e concluir o projeto, existe, de entre um 

conjunto das várias argumentações, uma outra razão, também ela não menos importante para 

o avanço do projeto, esta de índole económica. De facto, ficámos a saber, a após conferência 

de imprensa promovida pelos 3 presidentes dos municípios de Coimbra, Lousã e de Miranda do 

Corvo, que "o Governo não está a ter em conta" a possibilidade de reaver cerca de 80% do 
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"investimento já realizado e pago" (superior a 100 milhões de euros) no SMM, que representa 

cerca de 80 milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------   

A União Europeia entregará aquele montante, se Portugal apresentar o projeto e se 

comprometer a executá-lo, explicou o autarca, adiantando que aqueles 80 milhões de euros 

correspondem ao valor que o Estado português tem de investir para concluir a obra, que tem 

assegurada a comparticipação de fundos comunitários. -------------------------------------------------  

Nesta perspetiva, e sabendo que em política nem sempre uma decisão de elementar 

bom senso se torna em realidade, devem as populações não baixar os braços, manter fileiras 

cerradas e continuar uma "luta" que parece não ter fim à vista. --------------------------------------  

A este respeito, pese embora o forte revés da notícia da não inclusão do nosso Metro 

Mondego na lista de 59 investimentos prioritários no âmbito do Plano Estratégico de 

Transportes e Infraestruturas para a concretização/conclusão da obra, gostaria de destacar 

um aspeto que nos parece muito positivo, e que será, sem sombra de dúvidas decisivo na 

forma de fazer pressão sobre o poder político central. Prende-se com a pronta resposta dada 

pelos três municípios (Lousã, Miranda e Coimbra) por parte dos seus presidentes de câmara, 

de forma conjunta e a uma só voz, revelando, grande união e interesse por parte de todos em 

torno de um projeto de inquestionável valor acrescentado económico e social para as 

populações de Miranda do Corvo, Lousã e Coimbra. Foi pois, com enorme satisfação que vimos 

todos os autarcas dos concelhos interessados, em conjunto o que nem sempre foi evidente e 

notório no passado, a reivindicar e a protestar contra mais um adiamento/não execução deste 

projeto”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando os trabalhos iam neste ponto o Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

votação a continuidade dos trabalhos após as vinte e quatro horas. A Assembleia Municipal 

aprovou por unanimidade a continuidade dos trabalhos. -----------------------------------------------  

De seguida usou da palavra a Deputada Celeste Cardoso que explicou que uma vez 

que em anteriores mandatos a CDU não tinha eleitos, fará agora uma intervenção mais longa 

e mais centrada na empresa Metro Mondego: “Empresa "Metro Mondego": a sua extinção é 

uma urgência! --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O projeto "Metro Mondego" é responsável pela destruição do "Ramal da Lousa". A 

CDU sempre se opôs à implementação da solução MM neste Ramal. O MM nunca se adequou às 

características da linha e às necessidades dos utentes, visto que o Ramal é uma linha de 

montanha e o metro ligeiro é um transporte urbano. O sistema MM seria mais caro para os 

utentes, com menos velocidade de circulação (aumentando o tempo de transporte em 25%), 

menos confortável (com menos lugares sentados e sem ter sequer casas de banho), sem 

capacidade de transporte de mercadorias, sem ligação à rede ferroviária nacional e sem 
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possibilidade de continuação da linha (O Ramal foi pensado para continuar para além de 

Serpins). Para além disto exigiria aos utentes um transbordo em Ceira, aumentando ainda 

mais o tempo de transporte, e exigiria mais investimento em fornecimento de energia. --------  

O projeto MM no "Ramal da Lousa" constituiria uma perda para a capacidade de 

desenvolvimento da região, para além de uma perda para os utentes. ---------------------------  

O encerramento do "Ramal da Lousã" é inaceitável e é uma afronta. Os sucessivos 

Governos enganaram as populações e os executivos camarários de Coimbra, Lousã e Miranda 

do Corvo assinaram de cruz a "morte do Ramal", tendo estes autarcas também 

responsabilidade e culpa pelo sucedido. -------------------------------------------------------------------  

Os sucessivos Governos e os seus apoiantes e a Administração da MM têm que ser 

responsabilizados pela mentira e pelo logro que ao longo de anos propagaram. -------------------  

Colaboraram com a destruição de uma linha centenária e colocaram num autêntico 

inferno para a vida das populações. -------------------------------------------------------------------------  

PS, PSD nas presidências camarárias de Lousã e Miranda do Corvo foram os principais 

responsáveis. Deram cobertura a todo este processo e abdicaram da defesa dos munícipes. ---  

Com pompa e circunstância, no dia da retirada dos carris, o Presidente da Câmara 

da Lousã afirmou que "vê finalmente a obra a avançar” e a Presidente da Câmara de Miranda 

do Corvo disse estar "bastante satisfeita" e que "este é o dia mais feliz da minha vida". ---------  

O Ramal da Lousã foi inicialmente concebido para chegar a Arganil tendo mesmo 

sido estudada a hipótese de ligação à Covilhã, através da Linha da Beira Baixa. A sua extensão 

era de 36,9 quilómetros, percorrendo o concelho de Coimbra desde Coimbra-B até Ceira 

entrando depois no concelho de Miranda do Corvo, percorrendo desde a estação de Trémoa 

até próximo do Padrão, servindo depois o concelho da Lousã até Serpins. D. Manuel II previu 

que partindo de Miranda do Corvo este ramal pudesse vir a ligar-se com Tomar através dos 

concelhos de Penela, Ansião, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere. Facto revelador da sua 

potencialidade e valor estratégico. -------------------------------------------------------------------------  

No total, o "Ramal da Lousã" era composto por 17 apeadeiros num percurso 

geograficamente sinuoso e com exigências de qualidade no que ao material circulante diz 

respeito. Em 1992 foi extinto o transporte de mercadorias, prejudicando objetivamente os 

interesses económicos da região, continuando no entanto a funcionar o transporte das 

madeiras oriundas das matas queimadas pelos incêndios florestais. Este Ramal registava, mais 

de um milhão de utentes por ano, numa região com mais de 50 mil habitantes que conta há 

mais de um século com este meio de transporte. --------------------------------------------------------  

A ligação entre Serpins e a estação de Coimbra-Parque era efetuada 17 vezes por 

dia, em pouco menos de uma hora. -------------------------------------------------------------------------  
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Em 2010, as obras no âmbito do projeto MM foram iniciadas com o arranque dos 

carris e regularização do canal do "Ramal da Lousã". Apesar da inclusão deste Ramal no 

projeto MM ser uma opção desajustada desde logo porque pressupõe a aplicação de uma 

solução eminentemente urbana a uma linha de montanha, com o abandono do projeto ficou 

também ao abandono o Ramal com óbvios prejuízos para as populações dos concelhos de 

Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo, obrigando o recurso ao transporte rodoviário com 

degradação na mobilidade destas pessoas na região e no acesso à cidade de Coimbra. Coloca-

se assim a premência da reposição dos carris e a eletrificação desta linha centenária. ----------  

Na cidade de Coimbra o projeto MM significou, a destruição de parte da Baixa, a 

desestruturação da circulação de pessoas. Não resolveu nenhum dos problemas de trânsito; 

Tal como a CDU sempre denunciou, o projeto MM foi concebido de costas voltadas 

para os SMTUC. Sempre foi evidente que este projeto MM na cidade de Coimbra significaria 

a ocupação das principais linhas dos SMTUC sem que isso significasse acréscimos de 

fiabilidade significativos. É possível conseguir maior fiabilidade e melhor com a otimização 

das linhas mais frequentadas dos SMTUC, ganhando 3 a 4 minutos nestes percursos. A solução 

Metro no centro da cidade apenas representaria um acréscimo de velocidade 10 km/h, em 

percursos de 10 a 20 minutos; --------------------------------------------------------------------------------  

Acresce que, as linhas mais rentáveis dos SMTUC são aquelas que seriam 

entregues à "Metro Mondego". Os SMTUC ficariam numa situação ainda mais difícil. 

Estaríamos a entregar aos privados a parte lucrativa dos transportes o que significaria, a 

médio prazo, a destruição dos SMTUC e dos transportes públicos em Coimbra. --------------------  

Os SMTUC são serviços centenários. Têm atualmente 138 viaturas (106 autocarros; 

13 troleicarros; 8 miniautocarros e 3 mini elétricos), 467 trabalhadores, 88 linhas, 550 Km de 

rede. Servem cerca de 15 milhões de passageiros/ano, não têm qualquer subsídio do 

Estado, ao contrário do que acontece em Lisboa e no Porto - o que configura uma situação 

de discriminação inaceitável. --------------------------------------------------------------------------------  

Defender o projeto Metro tal como ele foi apresentado, ou como agora querem 

impor é atacar o transporte público acessível a todos para favorecer o negócio à custa de 

todos nós. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O "Ramal da Lousã" deve ser devolvido ao serviço público. É uma solução muito 

mais económica modernizar e eletrificar a linha e manter a ligação à rede ferroviária 

nacional. Existem programas da UE que devem ser utilizados para mobilizar meios financeiros 

para reconstruir o ramal da Lousã, tendo em conta a sua grande importância para a 

mobilidade destas populações de zonas de montanha, para reduzir os impactos negativos no 

ambiente do transporte rodoviário alternativo que estão a praticar e contribuir para uma 
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maior eficiência energética. Numa pergunta do PCP (colocada pela anterior deputada Ilda 

Figueiredo) no Parlamento Europeu em 2011 ficámos a saber que a UE, mediante candidatura 

patrocinaria com 95% o custo total da obra desde que destinada ao transporte ferroviário, 

comboios e não ao sistema pretendido "metro". Ficamos assim a saber que, despendendo 

apenas 5% esta obra seria executada, havendo assim a possibilidade do Governo se candidatar 

a repor os carris e eletrificar a linha. -----------------------------------------------------------------------  

Os SMTUC têm que ter gestão pública, única garantia da universalidade de acesso 

a preços controlados. É necessário financiamento, por parte do Estado, tal como acontece 

com o transporte público em Lisboa e no Porto, mantendo o seu caracter público e 

melhorando o seu funcionamento, com melhoria dos serviços prestados, nomeadamente 

através da adequação de horários, criação de novas carreiras e reforço de outras em horas de 

ponta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tanto no "Ramal da Lousã" como na Cidade de Coimbra, o projeto MM significaria 

privatização de importantes fatias do transporte até hoje assegurado por serviços públicos, 

com prejuízos para os utentes e para o desenvolvimento do distrito. --------------------------------  

A CDU considera que não há qualquer interesse na manutenção da Empresa 

"Metro Mondego" nem do projeto que ela representa. Nenhuma vantagem traz para a 

mobilidade na Cidade e no distrito. -------------------------------------------------------------------------  

A MM não está a cumprir os objetivos para que foi criada "1. A concessão tem por 

objeto a exploração de um sistema de metro ligeiro de superfície nas áreas dos municípios de 

Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. 2. A conceção, projeto, realização das obras de 

construção, fornecimento, montagem e manutenção do material circulante e dos demais 

equipamentos que constituem o sistema de metro." -----------------------------------------------------  

Por outro lado, a MM gasta anualmente milhares de euros com os titulares dos seus 

órgãos sem qualquer tipo de retorno visível. Neste sentido pode ler-se na auditoria efetuada 

pelo Tribunal de Contas em 2011 (Auditoria n°26/11 disponível in www.tcontas.pt): "31. 

Entre 1997 e 2010, a Metro Mondego despendeu com os seus órgãos sociais cerca de 3,4 

milhões de euros, dos quais, mais de 95%, aproximadamente 3,3 milhões de euros, foram 

direcionados ao conselho de administração, nomeadamente aos seus três executivos, e o 

restante foi absorvido pela assembleia geral e pelo fiscal único, cerca de 22 mil e 121 mil 

euros, respetivamente. 58. 32. Em 15 anos de existência, passaram pela Metro Mondego sete 

conselhos de administração...". Refiro ainda a referência na auditoria a utilização abusiva de 

cartões de crédito no valor de 50.000 Euros. --------------------------------------------------------------  

E, na referida Auditoria aponta-se o dedo aos custos alternativos: "Pelo 

acompanhamento rodoviário que realiza os serviços alternativos ao transporte ferroviário na 

http://www.tcontas.pt/
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linha da Lousa, a CP cobrou, em 2010, à Metro Mondego, 298 milhares de euros, o que 

encareceu esses serviços em 12%. ---------------------------------------------------------------------------  

Apesar da Auditoria em causa ser arrasadora a verdade é que em 2012 continuava a 

gastar-se com o Conselho de Administração só em remunerações, despesas de representação, 

combustível, viaturas, comunicações móveis anualmente mais de 100.000€. ----------------------  

A Metro Mondego não tem praticamente objeto social e é um sorvedouro de 

dinheiros públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, defendemos a sua extinção, quer através de consequente Decreto-Lei, quer 

através do abandono imediato da sua administração por parte dos Municípios cujos cidadãos 

são os maiores prejudicados, criando assim condições imediatas para a canalização das verbas 

destinadas a reconstruir, modernizar e melhorar as linhas do "Ramal da Lousã" e dos SMTUC e 

a devolução do património ao domínio público ferroviário e ao domínio municipal. --------------  

Apresentaremos esta proposta na Assembleia da República através do Grupo 

Parlamentar do PCP. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Em alternativa à MM os Municípios envolvidos deveriam criar uma comissão que 

lutasse pela defesa dos interesses dos Munícipes dos concelhos envolvidos cujas funções 

seriam desempenhadas a título gratuito”. -----------------------------------------------------------------   

De seguida usou da palavra o Deputado Lídio Gonçalves, que fez a seguinte 

intervenção: “As assembleias municipais, dos três mandatos anteriores, na mais sã 

convivência democrática e sem nunca deixar de discutir o que sobre este assunto, mais 

interessava a Miranda, souberam sempre discernir claramente que de um lado estavam 

Autarquias Locais, nomeadamente Miranda e Lousã, interessadas ma modernização do ramal 

ferroviário da Lousã, e do outro, Governos Nacionais, como Administração Central a quem 

caberia a última palavra, sobre a decisão. ----------------------------------------------------------------  

Todos sabemos, os anos que este processo levou, a tinta que fez correr, pela 

publicitação e discussão de que foi alvo. Podemos mesmo dizer com toda a garantia, que só 

não participou no processo de decisão e não fez ouvir a sua voz, quem optou por não fazer, 

ou então não conseguiu ser ouvido. -------------------------------------------------------------------------  

O PSD local, bem como os seus autarcas, participaram e estiveram sempre 

presentes, nessa discussão e nessa luta. Chegámos mesmo a propor outras soluções diferentes 

daquela que está hoje em cima mesa. Aliás, fazendo história política e sem querer estar a 

apontar o dedo a ninguém, a decisão final sobre o transporte ferroviário em metro ligeiro de 

superfície, coincidiu com um tempo em que o PS estava nas Câmaras de Coimbra, Miranda e 

Lousã, totalmente legitimados pelo voto popular. -------------------------------------------------------  
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Quando nas eleições autárquicas de 2001, o PSD ganhou as eleições autárquicas em 

Miranda, a decisão sobre o METRO-MONDEGO, estava mais que assumida com a SOCIEDADE 

METRO MONDEGO constituída. Nós, na medida do possível, melhorámos a solução com o 

'TRAM-TRAIM" e pugnámos pelo arranque das obras, com um projeto que tinha toda a 

legitimidade democrática. ------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente, em finais de 2009, princípios de 2010, arrancaram as tão desejadas 

obras, durante o governo socialista de José Sócrates. O mesmo governo que, volvidos cerca de 

6 meses, veio dizer, depois de aplicados mais de 100 milhões de euros, "afinal não temos 

dinheiro, para financiar o resto das obras!!!" -------------------------------------------------------------  

Pergunta legítima. Perante esta situação onde está a responsabilidade dos 

autarcas? Eu sei, que embora muito poucos, numa lógica de filosofia sofista e só no sentido 

de capitalizar votos para os seus partidos, continuam a responder afirmativa e 

demagogicamente à questão enunciada, mas então também seria legítimo questionar: Se 

tinham tanta certeza "à priori", porque "à posteriori" é fácil adivinhar a realidade, não se 

opuseram determinantemente, mobilizando as populações, contra à retirada dos carris? -------  

Meus senhores, mais do que intervenções demagógicas sobre o passado, interessa 

centrar a nossa luta, não contra os autarcas e muito menos entre nós, porque isso só nos 

enfraquece e retira-nos energia para o essencial. Aliás, o povo de boa fé deste concelho, não 

compreenderia nunca, que nós aqui, na casa da democracia de Miranda, não nos 

entendêssemos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como costuma dizer o povo, para "esse peditório já demos". Vamos pela solução! E a 

solução está na luta que conseguirmos travar, sobre quaisquer governos, de direita, do centro 

ou de esquerda, que pretendam usurpar-nos, sob qualquer pretexto, o direito que nos assiste, 

a voltar a ter a circular entre Serpins e Coimbra-B, um novo transporte ferroviário, rápido, 

seguro, cómodo e eficiente. ----------------------------------------------------------------------------------  

Púnhamos de lado as nossas diferenças ideológicas e lutemos juntos, com todas as 

autarquias do nosso concelho, dos concelhos da Lousã e de Coimbra, bem como todos os 

outros que já se juntaram ou queiram ainda vir a juntar-se a nós. -----------------------------------  

O Movimento Cívico de cidadãos dos concelhos de Miranda, Lousã e Coimbra, já 

demonstrou ser um movimento agregador, com grande eficácia no terreno, pelo seu caráter 

apartidário e pelas estratégias de luta adotadas. Está demonstrado que o Movimento, se 

tornou uma peça indispensável, na defesa intransigente do ramal ferroviário da Lousã, quando 

articulado com todas as autarquias envolvidas.-----------------------------------------------------------  

É nosso dever de cidadania, continuar a apoiá-lo, porque a nossa vitória, só poderá 

ser proclamada, quando tivermos de novo o nosso ramal a funcionar sobre carris.----------------  
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A época para fazer estudos e encontrar soluções de projeto de todo o género, 

queremos que tenha passado, porque foram muitas, durante cerca década e meia. Agora o 

nosso povo, as nossas populações, pretendem e justamente soluções práticas que se 

consubstanciem, numa só coisa. Voltar de novo a ter um transporte ferroviário. -----------------  

Para isso, temos de ser nós autarcas, a bandeira da luta e da esperança, mas 

também do empenhamento e da responsabilidade. A população em geral, tem de ter presente 

que sem a sua luta, tudo se tornará mais difícil. O que está em causa, não é, não pode, nem 

deve ser só da exclusiva responsabilidade dos executivos municipais, embora a eles se deva a 

liderança e a responsabilidade institucional pela boa condução do processo. ----------------------  

Neste momento, nenhum autarca, seja a que nível for, tem o direito de se pôr do 

lado do problema, mas sim o dever inconfundível da solução. Se fizermos todos parte da 

solução conjunta, concretizadora das aspirações da maioria da população, já que a 

unanimidade da mesma, dificilmente se conseguirá, afrontaremos com certeza, quem não 

está do lado da nossa justa e legítima aspiração. --------------------------------------------------------  

Termino, parafraseando, alguém que um dia disse: "O passado é história, o presente 

intuição e o futuro é esperança".” --------------------------------------------------------------------------  

Interveio de seguida o Deputado José Miguel Simões que se congratulou com o clima 

mais otimista da Assembleia, a contrastar com outras com clima mais derrotista em relação à 

questão do Metro Mondego. Referiu que a obra está na lista entregue em Bruxelas e que se 

criaram condições económicas mais condizentes com a situação do país. Recordou que em 

2011 o atual Primeiro-ministro transmitiu esperança, à semelhança de executivos anteriores e 

que chegados a este momento, com a inclusão da obra na lista, manter a esperança. Apelou a 

que os eleitos tenham no seu dia-a-dia uma palavra de otimismo para com as pessoas, 

acreditando ser possível, independentemente das cores partidárias, que o projeto avance e 

ser importante essa palavra de esperança e a participação. -------------------------------------------  

Por fim o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a aprovação da ata 

em minuta para efeitos imediatos, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  

O Sr. Presidente da Assembleia informou ainda os senhores deputados que está 

prevista a realização de uma Assembleia Municipal temática sobre a questão do Metro, com a 

duração de 3 horas em que serão convidadas pessoas ligadas ao processo. -------------------------  

E, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

deu a sessão por encerrada. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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____________________________________________ 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

 

1.ª Secretária 

 

_____________________________________________ 

(Prof.ª Maria Etelvina Alves Fernandes Luís) 

 

A 2.ª Secretária 

 

____________________________________________ 

(Dr.ª Maria Madalena Canelas Simões Barbeiro) 

 


