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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 27-06-2014  

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 28.04.2014; ------------------------  

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

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

às Juntas de Freguesia; -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Da empresa AC-Clinica, a solicitar que seja revista a situação da decisão 

do tempo de estacionamento limitado em 15 minutos na Rua Dr. Fausto Lobo, 

junto ao Edifício da Caixa de Crédito Agrícola de Miranda do Corvo. Deliberação 

Camarária de 16-05.2014; -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Proposta nº 22/P/2014, do Senhor Presidente da Câmara, Miguel 

Baptista, relativa à Freguesia de Semide e Rio de Vide; ------------------------------------  

Ponto 9 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Análise Técnica; -------------  

Ponto 10 - Alteração dos Estatutos: Pedido de revogação dos art.º 25 e 26 do 

Regimento da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - 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 Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------  

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

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.04.2014; ------------------------  

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

Não havendo alterações, foi a ata colocada à votação tendo a mesma sido aprovada 

por maioria, com a abstenção dos Deputados Horácio José Lopes dos Santos, Nuno Filipe 

Ferreira Lopes, José Miguel Simões Correia, Carlos Miguel Ferreira dos Santos, João Paulo 

Pereira Fernandes e Maria de Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira por não terem estado 

presentes na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Raposo, que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu o seguinte: ---------------------  

“O caso que venho apresentar é um caso muito antigo, que até dispensa o papel, 

porque já o repeti tantas vezes, que já sei todos os pontos a apresentar. --------------------------  

Primeiro, gostaria de informar que há cerca de vinte e cinco anos, foi alargado um 

caminho da Estrada Nacional 17/1 até ao rio, mas que a partir dai se tornou um caminho de 

veículos e alfaias agrícolas e outros meios que os agricultores utilizam para lavrar as terras. --    

Passados dezasseis anos houve uma família, que por vingança de uma outra pessoa 

que já morreu, resolveu colocar lá uma cancela e dizer que dali para baixo, o caminho era só 

de pé e não de carro. Entretanto envolveram-se muitas pessoas em discussões, até que foi 

informada a Câmara Municipal desse tempo, a qual fez algumas intervenções, as quais 

considerei legais para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------    

Mas o que é certo, é que as pessoas nunca cumpriram com a ordem que a Câmara 

Municipal lhes deu. Podia aqui apurar algumas situações, mas entendo que não vale a pena, o 

que interessa é o objetivo, pelo que alguém resolveu apresentar a questão em tribunal, uma 

vez que a Câmara não se quis pronunciar sobre esse assunto. -----------------------------------------   
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Felizmente ao fim de oito anos, o tribunal decidiu que a cancela fosse arrancada e o 

acesso ficasse livre (a Câmara Municipal tem documentos nesse sentido) para veículos, alfaias 

agrícolas, a pé e de toda a forma. --------------------------------------------------------------------------   

No entanto, a senhora e os filhos continuam a não cumprir, e já lá vai quase um ano. 

Já vim aqui várias vezes e sempre me foram feitas promessas de que resolveriam o problema.  

Da última vez que aqui estive, o Senhor Presidente da Câmara disse-me que iria dar 

noticias dentro em breve, depois de ter ficado com um processo que já cá estava, e até hoje 

eu não recebi notícias nenhumas. ---------------------------------------------------------------------------  

Eu acho que o tribunal decidiu e praticamente entregou à Câmara um caminho, que 

antigamente era de pé, mas que se tornou de alfaias, tratores e veículos agrícolas e por isso a 

Câmara devia mandar os proprietários retirar a cancela, ou caso eles não retirassem, ir lá 

retirar um ferro que está no meio do caminho para segurar o portão. -------------------------------   

Apesar de várias diligências que se têm feito, apesar das intervenções que a GNR já lá 

fez para evitar acidentes, para evitar crimes, porque podem surgir crimes. Ninguém está livre 

de amanhã surgir um crime, um individuo perde cabeça e pode mandar dois tiros a um 

individuo, porque vai para passar com o seu trator e não o deixam. ---------------------------------   

A GNR já lá foi pelo menos três vezes, desentupiu ou fez desentupir o caminho, no 

entanto, continua lá a cancela. Nós não estamos sujeitos para andar aqui em discussões, em 

barulhos, em violência, porque penso que a Câmara Municipal tem competências, já que o 

tribunal decidiu, para desobstruir o caminho. ------------------------------------------------------------   

Mas o que é mais vergonhoso é que a Câmara a cerca de vinte metros dessa cancela 

me anda a cobrar um imposto de travessia da estrada, do lado de baixo, ai a uns quinze 

metros, já há mais de trinta anos. E eu não percebo porque é que para baixo é público em 

toda a largura, e para cima também é público, e naquele sítio, são setenta centímetros e tem 

uma cancela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu não preciso de dizer mais nada, acho que há várias formas de retirar a cancela, 

alcatroando, obrigando por certos modos, a Câmara não faz porque não quer.” ------------------   

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

Lopes Augusto, que cumprimentou todos os presentes, e questionou o Senhor Presidente 

sobre alguns assuntos, nomeadamente, os acessos ao Senhor da Serra, à Ponte do Cabouco e à 

requalificação do Senhor da Serra. --------------------------------------------------------------------------  

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

Calhau, que referiu: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Eu cumprimento todos com amizade, porque gosto de me dar bem com toda a gente, 

independente das cores políticas que cada um tem, é legítimo, foi isso que a democracia 

trouxe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar gostava de citar aqui, para sensibilizar as pessoas, e 

nomeadamente o executivo e o ex-executivo, de que a Revolução Agrícola trouxe um 

conjunto de consequências. ----------------------------------------------------------------------------------   

A força foi em Inglaterra, depois veio a Revolução Industrial da Europa, e nós estamos 

numa fase revolucionária que é a revolução das comunicações. E foi por isso que me dispus 

hoje a trazer aqui uma preocupação, para sensibilizar as pessoas (não estou a reclamar nada), 

se quiserem continuem como estão, mas de facto a Rádio Dueça, pelo seu papel, pela sua 

importância merecia uma atenção especial da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, e mais 

algumas instituições (não há tempo para dizer tudo, cita-se apenas esta). -------------------------   

Um concelho como a Vila de Miranda, que quer andar para a frente, seja este 

executivo ou outro qualquer, querem sempre andar para a frente. ----------------------------------   

A comunicação social é importante numa Vila, e eu penso que a Rádio Dueça só se 

distingue quando é a Expo, mas não tem condições de trabalho, nem acessos fáceis. Está lá 

em cima, até para quem quer lá ir não é fácil. Eu já lá fui diversas vezes e custa-me subir a 

escada, e acho que o concelho de Miranda do Corvo terá outras condições para ajudar a Rádio 

Dueça a ter uma informação atualizada, permanente, porque há muita gente voluntária lá a 

trabalhar para que o concelho se programasse, não é só quando vem cá a TVI. Acho que nós 

devemos tratar dos nossos assuntos. Este reparo que estou a fazer, não devia ser feito por 

mim, só que tenho lá ido várias vezes e percebo as dificuldades das pessoas e também 

percebo a importância que é uma Rádio no concelho de Miranda do Corvo. ------------------------  

A segunda questão que quero levantar, tem a ver com as coletividades. É pena que eu 

tenha que intervir agora neste momento, e não no final, porque não sei qual é a ordem de 

trabalhos, não sei o que se vai passar, se fosse no fim eu se calhar tinha outro tipo de ideias.  

Agora que eu não deixo de ter uma ideia firme e clara, é de que as coletividades do 

concelho (e que são muitas, nomeadamente da Freguesia de Lamas e está ali o Senhor 

Presidente que sabe muito bem disso) constituem centenas, talvez milhares de jovens, 

mulheres e homens a trabalharem gratuitamente para o desporto, para a cultura, etc, e que 

no conjunto nacional do pais constituem o bilhete de identidade da identificação cultural de 

um povo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Não me vou alongar muito, porque não sei o que se vai passar a seguir, mas eu penso 

que é preciso mais sensibilidade para isto. Agrada-me que tenha ouvido um membro da 
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câmara atual, de que este executivo tem sensibilidade em relação a este tipo de trabalho e  a 

este tipo de assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que todas as câmaras deveriam ter (não tenho legitimidade para dizer isso) 

uma sensibilidade ainda superior em relação às coletividades, onde só se trabalha 

voluntariamente, e onde não há gastos em termos de tempo. -----------------------------------------    

Há um esforço permanente, moral, intelectual e material das pessoas. -------------------   

Faço um apelo a todos no sentido de terem em consideração as coletividades. Um 

exemplo, para se pensar, vejam os filhos dos homens de mulheres de Miranda do Corvo que 

estudam música na Filarmónica, que a mantêm. Esse tipo de trabalho, que é um trabalho 

quotidiano, permanente, à noite, tem um valor inestimável.” ----------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia informou o Munícipe que estas assembleias têm 

uma norma própria de fazer a sua divulgação, através de editais, no site da Câmara, por isso 

todos podem ver a Ordem de Trabalhos, vem lá tudo escrito. -----------------------------------------   

De seguida o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara que depois de cumprimentar todos os presentes, fez os seguintes esclarecimentos: ---  

“Começando pela situação colocada pelo Senhor Abílio Raposo, penso que todos os 

Vereadores e Deputados já conhecem este caso que o Senhor Abílio aqui apresentou de forma 

resumida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Como já lhe transmiti, neste caso, de certa forma, partilhamos da sua opinião e da 

sua posição, foram muitas as vezes que nós partilhamos do mesmo sentimento, mas a lei diz-

nos outra coisa. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tenho aqui a informação que me chegou há dias sobre este caso, porque queremos 

atuar nos moldes em que o Senhor Abílio referiu e para já a informação que tenho do 

advogado é de que os efeitos da sentença a que se refere, em que lhe foi dada plena razão, 

são restritos àqueles que participaram da respetiva ação judicial. -----------------------------------   

Mais abaixo diz que as demolições ou demais obras necessárias que estejam a obstruir 

o caminho (e eu sei que o caminho é público, mas esta é a opinião do advogado), devem ser 

efetuadas pelas partes e as despesas com as mesmas por elas suportadas. Neste caso por 

quem as executou e não devia, é o entendimento que eu faço. ---------------------------------------   

Também tenho aqui a informação de que terá sido feito o contacto telefónico com o 

seu advogado e há aqui uma recomendação que a Câmara também, ou direta ou 

indiretamente, através dos advogados da Câmara lhe transmitam esta posição. O que eu 

gostaria era de que nos dissessem exatamente o contrário do que aqui está, ou seja, que 

pudéssemos chegar lá, fazer a pavimentação do caminho, retirar tudo. Mas de acordo com a 

informação que aqui tenho, estamos de mãos atadas. --------------------------------------------------   
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Lamento estar a dar-lhe esta informação, gostaria que ela fosse em sentido contrário, 

mas em síntese, o Senhor Abílio diz que a Câmara não faz porque não quer, não é isso, não 

faz, porque não pode. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às questões colocadas pelo Senhor José Lopes Augusto, a situação da Ponte do 

Cabouco, o acesso ao Senhor da Serra pela estrada Vendas da Serra/Ceira, referiu também a 

requalificação do Senhor da Serra e de forma muito breve ao bloqueio que temos na zona da 

Sandoeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Gostava de lhe dizer que tem sido preocupação, não só minha, mas da Câmara 

Municipal e também da Assembleia Municipal, por estas três situações de bloqueio de acessos 

ao concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Já tive reuniões, já escrevi ofícios, já mostrámos publicamente a nossa indignação. ---  

 Numa fase inicial houve uma certa compreensão por parte da Câmara, 

nomeadamente no que toca à questão da Sandoeira e mesmo a das Vendas da Serra, porque 

havia ali uns problemas, mas as coisas estão a arrastar-se de forma insustentável. ---------------   

Ontem, depois de uma reunião que tive na CCDRC, onde estava o Senhor Secretário 

dos Transportes, aproveitamos para reunir de forma mais restrita com o Senhor Secretário de 

Estado para tratar de alguns assuntos. ---------------------------------------------------------------------  

No final, transmiti-lhe como não poderia deixar de ser, a minha indignação por tudo o 

que se está a passar. Acabei por ter este abuso com o Senhor Secretário de Estado, porque as 

Estradas de Portugal e a Ascendi já não nos ouvem, quer dizer, não dão explicações, não 

resolvem os problemas. O Senhor Secretário de Estado mostrou surpresa, porque ele como é 

óbvio tem uma pasta muito vasta e não tem obrigação de conhecer estes problemas que 

existem em cada um dos concelhos do país, e assumiu o compromisso para comigo que me 

daria alguma noticia até hoje. Como cheguei há pouco e ainda não fui ver se veio algum 

email, mas conto ter noticias, julgo que ele iria falar com as Estradas de Portugal, para 

tentar resolver este problema de vez. ----------------------------------------------------------------------    

No que toca à Ponte do Cabouco, espero que a concessionária, os donos de obra, é 

preciso clarificar que a Câmara Municipal não é a dona da obra, a obra foi feita pela Ascendi, 

Estradas de Portugal, numa contrapartida negociada pelo anterior executivo, no âmbito da 

construção da A13. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

É uma obra importante que vai melhor e muito a acessibilidade a Coimbra, através da 

Estrada da Beira, mas tem alguns problemas, quer na entrada do lado de Miranda, quer 

também na Estrada da Beira, onde há ali problemas com os semáforos que querem lá instalar.  

Essa tem sido a razão por que a Câmara de Coimbra também ainda não aceitou a 

Ponte. E o aceitar a Ponte, é aceitar a Ponte para o domínio municipal, ficando ela partilhada 
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pelos dois Municípios, passar a ser o Município responsável pela Ponte, pela sua conservação e 

manutenção. Todavia, ficou bem claro que se eles quiserem podem abrir a Ponte ao tráfego 

de imediato. Podem e devem, se eles acham que está tudo bem, que a abram. É essa a nossa 

posição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Contudo, também aceitamos que façam algumas pequenas intervenções, 

nomeadamente de sinalética, colocação de material que garanta boas condições de atrito 

para que não existam despistes, para que se criem as condições mínimas de segurança, e 

julgo que nesse caso nós podemos aceitar a Ponte. Mas ela pode abrir de imediato, aliás 

alguns populares, já a abriram ao tráfego uma noite destas. Estamos indignados com tudo 

isto, a Ponte já devia estar aberta ao tráfego. -----------------------------------------------------------  

A situação do Senhor da Serra começa a preocupar-me profundamente. Foi-nos dito 

numa reunião que tive com a Ascendi e com a Estradas de Portugal, que até final deste mês, 

e estamos no final do mês, que a situação estava resolvida, mas as máquinas continuam lá e 

não se vê jeito de o problema estar resolvido. -----------------------------------------------------------   

A Câmara de Coimbra também já foi alertada para limpar a estrada, porque ela está 

em muito mau estado. A estrada quase toda até Ceira é do Município de Coimbra, mas aquilo 

que me preocupa mais é aquela passagem superior, ou a ponte, como lhe queiram chamar, 

que ainda não esteja aberta ao tráfego. Não compreendo porque é que é aberta uma 

autoestrada, e uma passagem superior não está nas devidas condições para funcionar. ---------   

A situação da Sandoeira também me preocupa. O Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia já me alertou para isso, já visitei o local e verifico que nos últimos dias a obra tem 

estado parada. São duas intervenções que estão a decorrer. O problema do grande aqueduto 

está resolvido, mas a empreitada que se iniciou tem estado parada, não sei se terá sido pelo 

estado do tempo, porque estão a realizar aterros, mas ninguém nos esclareceu do porquê. A 

empreitada já devia estar concluída nesta altura. -------------------------------------------------------  

Por todas estas situações, aquilo que eu comecei por dizer ontem, na conversa que 

tive com o Senhor Secretário de Estado, foi: eu sinto que Miranda está bloqueada, a norte e a 

sul, só nos falta bloquearem a estrada 342, de Condeixa/Lousã, para ficarmos com a 

necessidade de termos helicópteros para nos virem buscar a Miranda do Corvo. ------------------  

Vamos ter esperança, o Senhor Secretário de Estado é uma pessoa razoável, que eu 

admiro, porque apesar de ele não ter conseguido levar o dossier do Metro para a frente, é um 

homem de palavra, competente, e eu estou esperançado que ele nos possa dar boas notícias, 

espero que lá para segunda-feira. Uma vez que a Estradas de Portugal e a Ascendi não 

resolveram os problemas rapidamente, espero que com a intervenção dele as coisas possam 

ser resolvidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Ainda fez referência à questão do Senhor da Serra e à sua Romaria, registei as 

preocupações que deixou, todos nós partilhamos das mesmas. O Senhor da Serra merece uma 

boa requalificação, para que possa ser um lugar ainda de maior atração turística, 

essencialmente ao nível do turismo religioso, e claro está que as obras de saneamento nunca 

irão começar antes da romaria. Aquilo que espero é que elas comecem logo depois da 

romaria, em setembro, se tivermos condições para isso. -----------------------------------------------  

O Senhor Joaquim Calhau deixou aqui algumas preocupações, que penso que todos nós 

partilhamos. Todos somos sensíveis em relação à questão das coletividades, pelas razões que 

apontou, elas são as maiores forças vivas do nosso concelho. -----------------------------------------   

Tocou na questão da Rádio Dueça. A rádio que tem alguns problemas financeiros para 

resolver e problemas referentes à sede. A questão do emissor já conseguimos ajudar a 

resolver, falta agora encontrar a solução adequada para a questão da sede e de tentarmos de 

algum modo que a Câmara, através da prestação de serviços colabore com a Rádio em termos 

financeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também na parte final falou da Escola de Música do Grupo Recreativo Mirandense. 

Entendo que a Câmara deve apoiar mais, e estamos a trabalhar nesse sentido. Efetivamente 

tem muitos alunos e a música é uma arte importante para a formação dos nossos jovens, pelo 

que nós vamos tentar ajudar mais o Grupo Recreativo Mirandense.”---------------------------------  

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

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para expor o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Neste período antes da ordem do dia gostava de fazer algumas reflexões. Uma é 

sobre a problemática da Assembleia Distrital. Trago aqui uma moção que irei ler e irei 

explicar aquilo que se pretende, mas começo por aflorar a questão. --------------------------------   

Acontece que as Assembleias Distritais, por força de legislação que vem sendo 

publicada, vão ser extintas. A Assembleia Distrital de Coimbra tem um enorme património, 

desde logo em dois concelhos. Miranda do Corvo tem 14 ou 15, não são grandes propriedades, 

são algumas courelas e alguns prédios rústicos, não tem nenhum prédio urbano. -----------------   

Em Coimbra tem um acervo patrimonial muito grande, desde logo, o Aeródromo, 

alguns prédios em Coimbra, a Quinta da Machada, o alvará do Instituto Miguel Torga, etc. 

Portanto, tem um acervo patrimonial grande, talvez dos maiores em termos das Assembleias 

Distritais, porque como sabem, está na Constituição, que as Assembleias Distritais são 

autarquias locais. Tem também cerca de meio milhão de euros no banco. -------------------------    
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Isto causa alguma aflição, alguma turbulência às Câmaras. Com a extinção da 

Assembleia Distrital, houve várias reuniões, e a posição do Município (porque o Município é 

constituído pela Câmara e pela Assembleia Municipal, com a presença também do Senhor 

Presidente da Junta de Semide, que faz parte daquela Assembleia Distrital), nós entendíamos 

e continuamos a entender que os prédios situados na zona do nosso concelho, deveriam 

passar para a Câmara, aliás penso que foi uma posição já assumida pela anterior Presidente 

da Câmara, pelo que nós corroborámos essa ideia. Acho que é uma posição sensata. ------------   

Não faz sentido, por exemplo, que os da Pampilhosa da Serra ou de Góis viessem 

agora tomar conta das propriedades, ninguém aceitaria isso. Nenhum de nós aceitaria que 

isso que acontecesse, isso está fora de questão. ---------------------------------------------------------    

Os prédios em Coimbra são mais valiosos que os de Semide, mas tem também de 

haver um critério, que nós chamamos o critério territorial. Quer dizer, conforme estão os 

prédios situados em cada concelho, seria esse concelho é que teria a primazia ou ficaria 

mesmo com eles, no nosso caso, Semide. ------------------------------------------------------------------   

Eu e o Senhor Presidente apresentamos uma proposta. Lembro que a Assembleia 

Distrital é composta por 17 Municípios, e só dois é que têm prédios, logo, a nossa missão era 

muito difícil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Nós fizemos uma primeira proposta a dizer que queríamos que aqueles prédios fossem 

do nosso concelho, não foi aceite porque o engodo em relação a Coimbra é muito grande, 

Coimbra tem um património enorme e nós vimos as nossas pretensões rejeitadas. É evidente 

que isto vale o que vale, e queria-se que de facto estes prédios passassem para a CIM de 

Coimbra. Mas a CIM de Coimbra não é constituída por dezassete Municípios, são dezassete e 

mais dois. Coimbra também perdeu na votação. Só Miranda e Coimbra é que são apologistas 

desta posição. É óbvio que é assim, todos nós estamos a ver porquê. --------------------------------   

Nós achamos que isto eticamente está mal. Miranda do Corvo e Coimbra, deviam estar 

numa situação diferente dos outros. Houve um Presidente de Câmara que dizia: “Eu não 

abdico dos meus 1/17 avos.”, mas ele não tem nada, nem conhece os prédios em Semide. ----   

Posto isto, passarei a apresentar a seguinte moção: -------------------------------------------  

“As Assembleias Distritais são, segundo a Constituição da República, art.º 291 da 

Constituição, autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------  

O seu regime jurídico vem sendo regulado por diversos diplomas legais. ------------------  

O Orçamento de Estado para 2013 aprovado pela Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro 

determinou que as Assembleias Distritais ficassem obrigadas a elaborar e entregar aos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da Finanças, da Administração Interna e local, 

até ao final do 1º semestre de 2013 o Inventário do respectivo património mobiliário e 
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imobiliário. Acrescentado que o destino do seu património inventariado é regulamentado pelo 

Decreto-Lei a aprovar três meses após o decurso do prazo anterior. ---------------------------------  

Equivale ainda a referir que as Assembleias Distritais serão extintas com as naturais 

consequências legais e patrimoniais. -----------------------------------------------------------------------  

Em reuniões realizadas na Câmara Municipal de Coimbra, a Assembleia Distrital 

deliberou a 23/12/13 e 2/6/14 submeter a aprovação de uma proposta que decidiu alienar o 

respectivo património da A.D., em partes iguais "1/17 avos" e encaminhar os respectivos bens 

para a CIM da região de Coimbra. ---------------------------------------------------------------------------  

Territorialmente os bens da A.D. estão situados em Miranda do corvo e Coimbra, 

autarquias que ficarão muito prejudicadas com esta votação. Com uma votação maioritária 

relativamente à distribuição equitativa dos bens, Miranda do Corvo e Coimbra votaram 

contra, tendo em conta o princípio da territorialidade dos bens, isto é, não atende ao facto 

de os bens se situarem somente em dois Concelhos. ----------------------------------------------------  

Miranda do Corvo apresentou uma proposta subscrita pelo Presidente da Câmara e da 

Assembleia para que tal facto fosse levado em linha de conta, mas tal proposta foi 

incompreensivelmente indeferida pelos restantes 15 Municípios. -------------------------------------  

Assim, perante isto se propõe qua a Assembleia Municipal de Miranda do Corvo decida 

no sentido não apoiar tal decisão e colocar-se ao lado das posições de Miranda do Corvo e 

Coimbra na referida reunião e que seja transmitido ao presidente da A.D. de Coimbra esta 

posição do Município de Miranda do Corvo. ----------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 27 de Junho de 2014.”--------------------------------------------------------  

É isto que eu pretendo, é uma possibilidade para vetarmos uma decisão da própria 

assembleia, dizer que não há unanimidade nesta questão. ---------------------------------------------    

Nós não podemos fazer mais, julgo que defendemos os direitos que eram defensáveis. 

Em Miranda do Corvo são dezasseis prédios, que já vêm da Junta Distrital a qual era presidida 

pelo Professor Bissaya Barreto, e que alguns já não há hipótese de conseguirmos ir buscar. 

Destes dezasseis prédios, uns estão registados nas Finanças em nome da Assembleia Distrital, 

outros já não há hipótese de conseguirmos ir buscar porque houve algumas famílias que por 

usucapião ficaram com eles. Eu não vou descrever aqui quem é que ficou com os prédios, 

algumas pessoas já morreram, são pessoas distintas, da minha terra, mas já não temos 

hipótese de ir reaver nada. -----------------------------------------------------------------------------------  

É isto que eu quero e peço às bancadas para também sufragarem esta proposta, para 

dizer que há unanimidade nesta posição da Assembleia Municipal do Município.” -----------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Fátima 

Ramos, que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu: ------------------------------------  
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“Sobre esta moção quero dizer que tenho algumas dúvidas, e porquê? Claro que todos 

nós desejamos, e tem sido esse o caminho, que os terrenos que estão no concelho de Miranda 

do Corvo, ficassem para o Município de Miranda. Aliás, deduzo que quando o Senhor 

Presidente diz que eram dezasseis e que hoje são treze, é porque a diferença destes três, um 

deles será o terreno onde está a piscina, outro será o terreno que está ao lado da Misericórdia 

e outro o terreno do pavilhão de Semide. Portanto, houve três passagens de terrenos no 

tempo do anterior executivo para a Câmara Municipal. -------------------------------------------------   

Todos nós desejamos que os terrenos de Semide fiquem na  propriedade do Município 

de Miranda, aliás parece-me justo. Estamos a falar de terrenos cujo valor é pequeno, mas que 

estão aqui e que do ponto de vista territorial concordo totalmente com o que diz o Senhor 

Presidente da Assembleia relativamente a essa situação. A Assembleia Distrital nunca 

levantou grandes objeções a essa passagem. Inclusivamente alguns desses terrenos estavam a 

ser cultivados por parte do Mosteiro de Semide, e, em determinada altura veio mesmo uma 

carta da direção do Mosteiro de Semide para a Câmara, que permitia que a Câmara tomasse o 

uso e os utilizasse, e há deliberações nesse sentido. ----------------------------------------------------     

Agora, relativamente ao património que está em Coimbra, eu já não sou linear numa 

decisão que aponte para que esse património fique a pertencer à Câmara de Coimbra. E 

porquê? Porque o património tem um valor completamente diferente. ------------------------------   

Em determinada altura foram feitas avaliações a esse património. Penso que primeiro 

temos que saber quanto é que esse património vale, e só depois de sabermos do seu valor é 

que, na minha opinião, podemos decidir que esse património fica todo para a Câmara de 

Coimbra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Enquanto que, relativamente ao património de Miranda todos sabemos que ele de 

facto tem um valor que não é muito grande, estamos a falar de terrenos rústicos, no caso da 

Câmara de Coimbra estamos a falar de valores muito elevados, por exemplo, desde o alvará 

do Instituto Miguel Torga, desde a Quinta da Machada, desde o Café da Manga (que também 

faz parte do património da Assembleia Distrital), por tudo isto eu sugeria que nós aqui em 

Miranda tentássemos defender que o território de Semide ficasse territorialmente para a 

Câmara. Relativamente ao de Coimbra, tenho de saber quanto é que ele vale, se esse 

património eventualmente fosse vendido e fosse dividido pelos dezassete Municípios quanto é 

que cabia a cada Município, quanto é que vale o meu património, para ver se não é preferível 

eu comprar o meu património que está em Miranda e ir receber o outro dinheiro. ---------------   

Portanto, tem que haver aqui uma avaliação. Essa avaliação foi feita em determinada 

altura, sugiro é que consultem esses elementos com rapidez, porque senão isto pode ir para o 
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Estado Central. Mas dizer que o património de Coimbra passa todo para a Câmara de Coimbra, 

tenho sérias reticências. --------------------------------------------------------------------------------------   

Por outro lado, em determinada altura, tinha sido entendimento que um dos terrenos, 

se por exemplo servisse para um equipamento que servisse todos os concelhos, ai já teria a 

nossa concordância. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Recordo, por exemplo, que esteve em causa a construção de um novo IPO, todos os 

concelhos concordaram, porque era um equipamento transversal a todos os concelhos. Ou 

seja, se estes terrenos da Câmara de Coimbra forem utilizados para equipamentos que sirvam 

a população de toda esta região, parece-me uma decisão muito correta. Agora se for só para 

a Câmara de Coimbra, eu sem saber quanto vale, não decido sobre isso.” --------------------------  

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

Gama, que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu: -------------------------------------  

“Sobre este assunto que o Senhor Presidente da Assembleia nos apresentou, enquanto 

deputado e cidadão preocupado sobre o património do nosso concelho, primeiro gostava de 

dar um louvor à representação que o Senhor Presidente, enquanto membro desta Assembleia 

e também o Senhor Presidente da Câmara, pelas posições que tomaram, que foram bastante 

fortes e tiveram até algum cariz radical, nomeadamente para haver um consenso nas 

votações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Contudo, eu percebo que para Semide os bens que se situam naquele território são 

pertença quase por usucapião de Semide e Miranda do Corvo. Mas também concordo com a 

Dr.ª Fátima Ramos quando diz que é um assunto que merece ser analisado.” ----------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrompeu esclarecendo:--------------  

“Há aqui um lapso. Nós apresentamos uma proposta para que os bens de Miranda, 

ficassem em Miranda, não foi de Coimbra.” ---------------------------------------------------------------  

Retomou a sua intervenção o Deputado José Mário Gama: ----------------------------------  

“Nós temos que avaliar, não podemos ter chuva no nabal e sol na eira, temos que 

perceber para Miranda do Corvo o que é mais vantajoso. ----------------------------------------------    

Percebo que do ponto de vista do património que nós temos, é importante, mas nós 

partilhamos com outros concelhos esta Assembleia Distrital e valores que podem assumir 

outras repercussões. -------------------------------------------------------------------------------------------    

Nesse sentido, eu penso que seria de formarmos uma pequena comissão e reunirmos 

para formar um consenso de como podemos agir, de forma concertada entre todas as partes, 

nomeadamente as forças políticas, de maneira a que Miranda saia mais beneficiada do que 

ficar apenas com os treze prédios rústicos que temos em Semide. E nesse sentido penso que 

seria de marcar uma reunião entre o Senhor Presidente e a autarquia e alguns deputados para 
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refletir o que será mais vantajoso neste momento para Miranda. Porque por exemplo, o 

aeródromo é de todo o distrito, é de todos os concelhos, faz parte de todos, não só de 

Coimbra, por isso há aqui fatores que podem fazer a diferença.” ------------------------------------   

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

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

“A bancada da CDU pensa que há que haver aqui um critério. -------------------------------  

Concordo com a moção que o Senhor Presidente da Assembleia apresentou. Ele falou 

numa questão importante, ou seja, os outros concelhos votaram contra porque querem 

aproveitar-se de um património que é nosso, mas nós não podemos dizer que o que é nosso é 

nosso, e o que é de Coimbra dividimos por nós. Assim entramos exatamente em contradição 

com o que tínhamos acabado de argumentar para contrariar a votação dos outros quinze 

Municípios contra nós. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Temos que estabelecer qual o critério que queremos, se o critério é da 

territorialidade, então os de Miranda, ficam em Miranda e os de Coimbra ficam em Coimbra, 

que é legítimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Agora se o critério adoptado for o do valor, vamos avaliá-los todos e deixa do outro 

critério estar em questão. ------------------------------------------------------------------------------------   

A minha análise é esta, ou então a proposta que o Senhor Presidente fez fica sem 

sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não podemos achar mal que os outros Municípios votem contra porque se querem 

aproveitar do que é nosso, e votarmos a favor do que está em Miranda ser de Miranda, mas o 

que está em Coimbra já tem que ser dividido porque vale mais, perdemos um pouco a razão.  

Compreendo a posição da Dr.ª Fátima, tem lógica. Agora nós temos aqui que 

estabelecer qual o critério que queremos.” ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu: --------------------------------------  

“A minha ideia é precisamente essa, vem ao encontro daquilo que eu pretendia nesta 

moção, que a Assembleia Municipal assumisse uma posição de força, no sentido de dizer, nós 

queremos isto. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Porque vai haver cerca de 500 mil euros a dividir por 17 Municípios, mas se for para a 

CIM, já é por 19 Municípios. ----------------------------------------------------------------------------------   

Agora, aquilo que me repugna é nós de hoje para amanhã ficarmos desapossados de 

13 ou 14 terrenos, que eventualmente podiam vir para a Câmara de Miranda do Corvo e que 

de outra forma não vêm. Por isso temos que tomar posição.” -----------------------------------------  

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

Gama, que sugeriu: --------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

      

Ata 27-06-2014  
Nº 3  

14 

“Primeiro teremos que avaliar quanto é que os treze prédios podem valer e negociar 

de forma que esses terrenos, já que são pertença e estão no território do nosso concelho, 

fiquem, deduzindo evidentemente o valor de 1/19 avos do património global. A verba 

distribuída a Miranda seja inferior, atendendo aos terrenos que temos.” ---------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para declarar: -----------------  

“Miranda do Corvo apresentou uma moção própria e foi apoiada por Coimbra, e 

Coimbra votou ao nosso lado. Mas se não houver unanimidade eu retiro a proposta. -------------    

Pode haver uma escritura e se nós não dissermos qual é a nossa posição, ficamos em 

posição idêntica à dos outros. Mas se esta Assembleia diz que tem de haver unanimidade nisto 

e não há, eu nem sequer (como sou o autor da proposta) a submeto a sufrágio, retiro-a sem 

qualquer problema.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Fátima 

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

“Nós estamos a falar de que os terrenos de Miranda fiquem para Miranda, mas se 

pedirem uma avaliação, estamos a falar de terrenos que de certeza o valor vai ser muito 

pequeno comparativamente com o valor de um só terreno dos grandes em Coimbra.” -----------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu: --------------------------------------  

“Mas nós também pedimos que fosse feita uma exceção, um critério excecional para 

Miranda do Corvo, e não aceitaram.” -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Fátima 

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

“Eu sei que não foi fácil também os outros virem para cá. -----------------------------------    

Agora já não está lá o anterior Presidente da Câmara de Poiares, que era muito contra 

todas estas cedências de terrenos. --------------------------------------------------------------------------    

Pode ser preferível à Câmara de Miranda comprar os terrenos rústicos de Miranda, do 

que abdicar de todo o resto. ---------------------------------------------------------------------------------   

Portanto, sem saber quanto é que valem os outros terrenos, acho que não temos 

condições aqui para decidir que Coimbra fica com as coisas de Coimbra. ---------------------------   

Ou seja, se for só a defesa que os terrenos de Miranda fiquem em Miranda, eu voto a 

favor. Embora como diz o Deputado Carlos Marta, há aqui uma contradição. Mas estamos a 

misturar “peanuts”, com uma coisa muito grande e muito valiosa.-----------------------------------   

Por isso prefiro que a Câmara de Miranda pague os terrenos de Miranda, do que 

abdicar de determinados direitos sobre os outros terrenos. --------------------------------------------  

Nós temos que defender Miranda, Coimbra que se defenda.” --------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para referir: --------------------  
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“Não está aqui nesta moção nada que diga que nós queremos que os bens vão para 

Coimbra. Alguém faça outra moção, que eu retiro esta.” ----------------------------------------------  

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

da Câmara que referiu: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Primeiro, partilho das preocupações que foram deixadas aqui pelo Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, e porque a sua ideia é essencialmente essa, é que este património 

que não é valioso em dinheiro, mas é valioso porque é património do nosso concelho, da 

Freguesia de Semide e é importante para que se criem condições para que ele fique cá. -------   

Todavia, e por outro lado, também acabo por compreender as preocupações que aqui 

deixaram todas as bancadas. ---------------------------------------------------------------------------------    

Efetivamente o património que existe em Miranda do Corvo em termos de valor 

patrimonial são “peanuts”, como disse a Senhora Deputada Fátima Ramos, comparado com o 

outro património. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Por falar no outro património, além daquele que foi elencado, também existe um 

urbano na Figueira, o grosso dos artigos é Miranda e Coimbra, e depois existem ainda mais 

dois ou três, esse na Figueira que é urbano, um rústico em Oliveira do Hospital e penso que 

outro em Tábua. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Fazia aqui um desafio, que efetivamente esta moção do Senhor Presidente, com a sua 

concordância, pudesse de algum modo incorporar essas preocupações, ou seja, que em 

primeiro lugar gostaríamos de receber o património graciosamente, estamos disponíveis e 

porque o seu valor patrimonial se formos ver às finanças, é uma coisa irrisória. ------------------  

Sei que estamos a falar de cerca de 40 mil metros quadrados no total, o valor 

patrimonial serão dois ou três mil euros. Ou seja, pelo valor patrimonial estaríamos dispostos 

a suportar os custos de registos e eventualmente se tivéssemos de pagar, mas num segundo 

nível de opção. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Primeiro, estamos dispostos a recebe-lo que é aquilo que queremos, segundo, e na 

pior das hipóteses, temos preferência na sua aquisição pelo valor. E depois quanto ao outro 

património que seja feita uma avaliação, porque estamos a falar de um património que tem 

um valor incalculável. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Era esta a sugestão que deixava, e eu estou disponível, uma vez que também conheço 

o dossier, para colaborar nesse texto.” --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu: --------------------------------------  

“Eu aceito a sugestão do Senhor Presidente, mas faço questão de esta Assembleia dar 

força a quem negoceia, não podemos partir com uma posição fraca. --------------------------------   
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A moção poderá ser reformulada com esse aditamento expresso de que realmente 

estaríamos em condições de negociar. O que eu não queria era ver que um determinado 

prédio já está registado em nome do senhor fulano de tal e já caducou por usucapião. ---------   

Antes do 25 de abril, pessoas com grande dignidade e que não vou aqui referenciar, se 

usurparam de prédios que são de todos nós. --------------------------------------------------------------   

Eu estou a dizer que esta Assembleia tome uma posição, eu quero defender o 

princípio de que aquilo que está territorialmente na nossa terra, é nosso. E não admito que 

venham os de Poiares, ou de Santa Comba tomar conta das terras em Semide, isso é uma 

vergonha para todos nós. --------------------------------------------------------------------------------------   

Aceito que se faça o aditamento, aqui não há regras estabelecidas, nem perentórias. -  

Quis trazer isto à discussão, porque senão um dia aparecia lá, isto pertence à CIM e 

ponto final, nada havia já a fazer. Eu não quero isso, eu não sou Presidente da Assembleia 

para ser corta fitas, quero que as coisas corram como deve ser, e defendo os interesses da 

terra. Não posso fazer mais, não sou poder executivo, mas concordo e compreendo a posição 

do Senhor Presidente e da Dr.ª Fátima.” -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a votação a proposta que vai 

ser reformulada por um grupo de trabalho, sendo esta aprovada por unanimidade com as 

devidas alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“Eu gostava de intervir para vincar aqui algumas preocupações que são da população 

e eu como deputado municipal sinto a obrigação de fazer chegar ao executivo de forma a que 

nós também possamos todos juntos resolver alguns dos problemas que se estão neste 

momento a passar em Miranda. ------------------------------------------------------------------------------   

Neste sentido apresento a votação uma moção de censura e insatisfação perante a 

situação de atraso na execução de obras de reparação de novas infraestruturas e 

acessibilidades no concelho de Miranda do Corvo, que passo a ler: -----------------------------------  

“Conscientes da situação alarmante vivida no concelho de Miranda do Corvo, no que 

concerne à problemática das acessibilidades, vem o grupo de deputados eleitos pelas listas do 

partido socialista, manifestar o seu repúdio e insatisfação pelo atraso verificado na execução 

de diversas obras, concretamente, no que as acessibilidades diz respeito, e apresentar esta 

moção à votação, como forma de solidariedade e apoio para com todas as várias formas de 

pressão levadas a cabo por este executivo, mas, acima de tudo, e de total compreensão e 

respeito pelas dificuldades sentidas pela população do concelho. ------------------------------------  
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O município e a população de Miranda do Corvo tem razões mais que suficientes para 

se sentirem esquecidos pelo poder central, não obstante o facto de sermos um concelho com 

alguns traços de interioridade relativamente ao litoral no que a grandes investimentos diz 

respeito, tendo ainda presente a luta que é do domínio publico, que se continua a travar pela 

reposição de uma solução ferroviária (metro mondego?) após a aniquilação do antigo ramal da 

Lousã que trouxe consequências nefastas para a qualidade de vida da população com perdas 

irreparáveis em termos de desenvolvimento económico e social para o nosso concelho, vem o 

grupo de deputados desta bancada alertar para os seguintes problemas de acessibilidades que 

se vivem actualmente no concelho, e para os quais, exigimos uma pronta resposta no sentido 

de minimizar os danos que estão a causar à população. ------------------------------------------------  

Neste sentido, começamos por referenciar a problemática referente à construção da 

Nova Ponte Do Cabouco e ao atraso verificado na sua abertura ao público, atendendo a que 

apresenta graves problemas de segurança na sua entrada pela margem esquerda do rio Ceira, 

pelo que, exigimos à empresa pública Estradas De Portugal que assuma as responsabilidades, 

obrigando a construtora da infraestrutura (ascendi) a corrigir os problemas de segurança. É 

por demais evidente, que estamos na presença de uma infraestrutura de inquestionável valia 

para o trafego automóvel, por um lado, tendo em linha de conta o acréscimo verificado no 

trafego para a cidade de Coimbra perante a ausência de alternativas de transportes públicos 

para a população se fazer deslocar, por outro lado, temos todos consciência que o acesso 

presentemente utilizado pelos automobilistas para entrada na estrada da Beira é exíguo, de 

difícil acesso e bastante com gestionador do tráfego. ---------------------------------------------------  

Consideramos também, que outra problemática de acessibilidades, que deve contar 

com o total empenho desta assembleia no auxilio ao actual executivo mirandense, de forma a 

fazer pressão sobre o poder político e fazer sentir o nosso repúdio e as dificuldades causadas 

à população, prende-se com a reparação da estrada nacional 17-1, concretamente na 

localidade da Sandoeira, que ruiu no passado mês de Fevereiro impedindo a circulação 

automóvel nesta estrada. Estamos na presença de uma via de comunicação de grande 

relevância no acesso ao nosso concelho, que ganhou importância dado que permite a ligação 

do interior do distrito de Coimbra à autoestrada 13 para sul e ao itinerário complementar 3. 

Ainda no tema das acessibilidades, chamamos à atenção, para a necessidade de 

desbloquear a situação actual da estrada das vendas da serra. - A estrada Intermunicipal das 

Vendas de Ceira, Cabouco, Vendas da Serra está completamente vedada ao trânsito, com 

prejuízo directo das populações de Ceira, Cabouco, Vendas da Serra, Vale do Açor e Semide. 

A Al 3 destrói parte do percurso e fez altear a cota daquela via, passando por cima da estrada 

que liga Vendas de Ceira às Vendas da Serra. -------------------------------------------------------------  
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Por tudo o aqui exposto, e perante toda esta situação propõe-se uma intervenção 

direta e rápida da tutela através da Secretaria de Estado dos Transportes, para estas 

situações serem normalizadas uma vez que as populações não se irão resignar, pois entendem 

que tudo isto é uma afronta aos seus direitos de Cidadania. -------------------------------------------  

Miranda do Corvo. 27 de Junho de 2014. ---------------------------------------------------------  

P’lo grupo de deputados Partido Socialista, Hugo Cabral (a).”-------------------------------  

Por uma ordem relevância diferente, como eu dizia no início da minha intervenção 

compete aos deputados eleitos fazer chegar a voz do povo e as reclamações que ouvimos na 

rua por parte das populações. --------------------------------------------------------------------------------    

Existe um facto que tem surgido com grande alarme, quer nas redes sociais, quer nas 

conversas de café que se prende com a recente inauguração da torre sineira no Alto do 

Calvário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

É por demais evidente que a população ou a grande maioria da população não está 

satisfeita com a solução apresentada. ----------------------------------------------------------------------   

Percebo perfeitamente que a obra foi adjudicada e recordo-me que quando o projeto 

foi apresentado aqui na Assembleia, na altura houve alguns deputados, nos quais eu me 

incluo, a quem o projeto não agradou. ---------------------------------------------------------------------   

Independentemente disso o processo seguiu os trâmites normais, foi aprovado pelo 

anterior executivo em sessões de câmara.-----------------------------------------------------------------   

Não está aqui em causa a culpabilização do anterior executivo, o que está aqui em 

causa é que é da responsabilidade também deste executivo fazer tudo o que for possível para 

que se chegue a uma solução que seja do consenso e do agrado da população, e isso parece-

me que é unânime aqui nesta Assembleia, que de uma forma clara e evidente a população, ou 

a grande maioria da população de Miranda não está satisfeita com a solução encontrada. ------   

Por isso, dentro das possibilidades e dentro do que for possível, é importante e urge, 

primeiro, esclarecer convenientemente todo o processo à população. Segundo, haver um 

inquérito para ouvir e sondar o que é verdadeiramente a opinião das pessoas. E, depois, em 

ultima análise perceber quais são as possibilidades, quer financeiras, quer em termos de 

recurso a eventuais apoios, para que de facto se reformule a solução encontrada e que se 

apresente uma solução que vá de encontro à população.” ---------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Fátima 

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

“Em relação à moção sobre as acessibilidades, eu concordo que se aprove aqui o texto 

apresentado pelo Deputado Hugo, que se mostre a nossa indignação pelo atraso na resolução 

destes processos, e portanto, votarei favoravelmente essa moção. ----------------------------------   
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Quero, no entanto salientar, que na minha opinião, o que se está a passar com a 

Ponte do Cabouco merece indignação, não só perante a atitude da administração central, mas 

também perante a atitude da Câmara. E porquê? Porque foi uma obra pela qual existiu uma 

grande luta, ou seja, a obra não foi oferecida, contrariamente ao que há pouco pareceu 

deduzir-se, foi uma obra muito negociada, que Miranda e Coimbra negociaram, era uma obra 

que todos nós ambicionávamos e desejávamos muito. --------------------------------------------------   

Tinha sido sucessivamente prometida por vários executivos camarários, só que face ao 

montante da obra, as Câmaras Municipais nunca a conseguiram executar, e por isso, 

conseguimos que em determinada altura o Estado Central, através do concurso da Ascendi, a 

concessão do Pinhal Interior, esta obra fosse incluída como uma contrapartida. ------------------   

Por isso, concordo que se continue a lutar junto das Estradas de Portugal para que 

eles corrijam aquele cruzamento da melhor forma, de maneira a que a obra não fique 

perigosa e que se resolvam alguns dos problemas que ela tem. ---------------------------------------   

Concordo também com a posição que o Senhor Presidente tem manifestado em 

relação aos semáforos que estavam para ser colocados. Concordo com isso. Agora, já discordo 

totalmente que se arraste este processo por causa destas situações e que a Ponte esteja 

fechada, isto é, eu julgo que é preferível a Câmara gastar algum dinheiro, se se vir obrigada a 

isso, e colocar alguma sinalização na estrada, de maneira que as pessoas possam transitar na 

Ponte, é preferível do que continuar a obrigar as pessoas a transitar por dentro do Cabouco, 

acho que a situação ainda é mais perigosa. ---------------------------------------------------------------    

 Portanto em síntese, em relação à proposta das acessibilidades, eu concordo. Agora 

quero aqui salientar, que considero que a Câmara já deveria ter agido com mais agilidade em 

relação a este processo, nomeadamente na colocação de sinalização que permita que as 

pessoas lá passem, sem que com isso impeça de se continuar a lutar para que as Estradas de 

Portugal façam uma correção devida, e com a devida qualidade.” -----------------------------------  

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

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

“Quanto à questão das acessibilidades, nós também trazíamos a questão, quer da 

Ponte, quer a questão da estrada que liga o Senhor da Serra às Vendas de Ceira e que depois 

deveria ligar a Coimbra.  --------------------------------------------------------------------------------------  

É absolutamente urgente que seja feita alguma coisa, um bocadinho mais do que 

mostrar indignação, um bocadinho mais do que fazer reuniões. Se me perguntarem assim, o 

quê? Eu posso enunciar uma série de hipóteses, se calhar insistir mais com o Senhor Secretário 

de Estado, se calhar uma ação de intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, 
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eventualmente esta moção que seja aqui aprovada, ser enviada sem falta, para quem de 

direito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Efetivamente o que nos parece é que esta questão da Ponte do Cabouco e esta 

questão da estrada que liga o Senhor da Serra a Coimbra merece mais alguma atividade, 

merece que se faça mais alguma coisa. --------------------------------------------------------------------   

Naturalmente que, neste período antes da ordem do dia, nós iriamos interpelar 

exatamente sobre aquilo que já foi feito, o Senhor Presidente já deu essa informação, e face 

a isso, entendemos que mais alguma coisa deve ser feita. Embora se aguarde pela resposta do 

Senhor Secretário de Estado, mas tem que haver uma posição de maior força, nem que seja 

organizarem-se vigílias (isso também cabe um pouco às populações), as autarquias têm 

competência nessa área em conjunto com os cidadãos, alguma coisa mais tem que ser feita.  

E por isso, nós bancada da CDU vamos naturalmente votar favoravelmente esta 

moção. Esperamos que dela seja dado conhecimento a quem de direito e aguardamos e 

estamos disponíveis para que algo mais seja feito. ------------------------------------------------------   

Porque, designadamente, a população do Senhor da Serra está absolutamente 

espoliada do meio mais rápido que tinha para chegar a Coimbra e isso tem que ser revisto 

rapidamente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Cabral, que referiu: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Após a intervenção da Deputada Celeste Cardoso, é minha intenção, efetivamente, 

que esta moção seja enviada para as entidades e autoridades competentes. ----------------------   

Só assim faz sentido estar a aprovar esta moção. Penso que está referido no último 

parágrafo da moção, e se não estiver que seja acrescentado, porque é esse o intuito da 

moção, é que seja enviada às autoridades competentes, até porque segundo o que referiu o 

Senhor Presidente da Câmara aqui hoje, as entidades, a Estradas de Portugal e a Ascendi, já 

nem reagem.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para declarar: -----------------  

“De facto é aqui apresentada uma moção que eu concordo, só não com a sua 

designação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Isto não é uma moção de censura a ninguém, porque a moção de censura é relativa a 

determinada atividade de um qualquer órgão e aqui o que nós queremos é que isto vá ao 

Secretário de Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Peço ao subscritor da petição se se pode retirar a palavra moção de censura, no 

verdadeiro sentido da palavra, moção de censura política. --------------------------------------------   
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Perante isto, quero dizer que sou um utente da estrada do Cabouco e tenho assistido 

ali a todas as coisas. Aquele espelho que lá está, que toda a gente conhece, não serve para 

nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Para nós era uma salvação a estrada ser aberta ao público. ---------------------------------   

Que a Câmara gaste lá cinco mil euros, eu estou convencido que o Senhor Presidente 

até tem esse dinheiro. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Agora também concordo com a posição dele, isto é uma posição que deve ser 

salvaguardada. Se a estrada foi feita pela Ascendi, seja em termos de compensação ou seja 

do que for, porque eles não estão lá para perder dinheiro, a estrada tem de ser bem-feita e 

tem que ser entregue em condições, porque ela vai passar para o domínio público. --------------   

Uma parte até meio da Ponte passa para Miranda do Corvo, a outra parte da margem 

direita passa para Coimbra e também estas pontes têm uma durabilidade de 40 ou 50 anos, 

mas tem de estar em condições de ser recebida. --------------------------------------------------------   

Concordo com a sua posição Senhor Presidente e com a posição do Dr. Manuel 

Machado, no sentido de os obrigar a fazer as coisas bem. Se eles disserem que não fazem, que 

já esgotaram a sua capacidade, então vamos ver como fazemos, eventualmente teremos que 

assumir as contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, nós não podemos fazer com que o povo esteja sistematicamente a 

desconfiar de que há algo que não está bem. Temos de mostrar ao povo, que estamos do lado 

do povo. Eu vou ao Cabouco e toda a gente me interroga, eu até nem sou de Coimbra. E 

perguntam-me quando é que abrem a Ponte, a culpa é dos de Miranda. Mas o que está em 

causa é que queremos que abram a Ponte, quanto a isso não há dúvidas. --------------------------   

O Senhor Presidente, com esta moção, vai ter um reforço grande da sua posição. Os 

órgãos são importantes, a Assembleia Municipal é importante para dar força ao Presidente 

para saber agir e em legitimamente falar em nome do Município, porque de outra forma 

falava só em nome da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara está a atuar em conformidade. Mas esta moção é muito mais abrangente. --  

Esta moção atinge os pontos que são definidos como dificuldades, fragilidades em 

termos do nosso sistema rodoviário municipal. -----------------------------------------------------------    

Já não é de hoje, ainda me lembro quando só havia uma estrada para Semide, ou para 

Lamas. As coisas melhoraram muito, o problema é a morosidade destes investimentos e 

destas obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------    

Por exemplo, na Sandoeira, anda-se ali há meia dúzia de meses. Mas, o problema mais 

acutilante que nós temos nas nossas acessibilidades é o das Vendas de Ceira, aquela gente, 
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foi espoliada de uma estrada que tinham, têm de dar voltas para sair, não vão lá camionetas, 

e mais grave, nós não sabemos o tempo que aquilo vai demorar. -------------------------------------  

Em termos de acessibilidades, foi o Metro, a estrada da Sandoeira, a estrada das 

Vendas da Serra, é a Ponte do Cabouco, já é muita coisa. Não sei de quem é a culpa, se 

calhar até nem é da Câmara, porque não são obras da Câmara, são tudo obras tuteladas pelo 

Instituto das Estradas, pelo Secretário de Estado dos Transportes, e ele tem de saber isto. Se 

não souber, nós vamos ao Terreiro do Paço, com camionetas, com bandeiras para saberem 

aquilo que se está a passar no concelho de Miranda do Corvo. ----------------------------------------    

Nós estamos a ser espoliados, e não gosto disto, porque no fundo nós tínhamos ali as 

passagens todas, e agora estamos limitados. Portanto, todas as moções que vierem aqui são 

poucas, vamos aprovar esta.” --------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara que referiu: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Gostava de salientar aqui alguns aspetos que podem não ter ficado bem claros há 

pouco quando o público interveio. --------------------------------------------------------------------------   

Primeiro, dizer que também subscrevo a moção. Dizer que a Câmara Municipal 

enquanto órgão e eu enquanto Presidente de Câmara tudo temos feito para que estes 

problemas sejam resolvidos o mais rapidamente possível. Recordo a conversa que tive ontem 

com o Senhor Secretário de Estado sobre estas três temáticas. ---------------------------------------  

No que toca à Ponte do Cabouco, na sequência das afirmações da Senhora Deputada 

Fátima Ramos, sei que eu próprio já transmiti isso, se for possível eles abrirem a ponte ao 

tráfego e que a Câmara gaste qualquer coisa na sinalização, estamos dispostos a isso. ----------   

Todavia, a ponte continua a ser deles, até que eles façam as grandes reparações, 

exatamente aquilo que disse, isso já lhes transmiti.-----------------------------------------------------   

Mas qual é a questão? Eles estão a fazer chantagem, só querem abrir a ponte ao 

tráfego depois de as Câmaras as aceitarem para o domínio municipal. Essa é a posição da 

Ascendi, com um prejuízo muito grave para as populações. Eu estou a ver que temos que ir 

mesmo para a rua para resolver estes três casos.” -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a votação a moção de 

insatisfação sendo esta aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------  

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

Gama, que referiu: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu enquanto deputado municipal e representante dos deputados municipais deste 

grupo parlamentar queríamos felicitar a comissão organizadora, a autarquia, juntas de 
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freguesia, coletividades, empresas e associações pela edição da Expo Miranda 2014, este ano 

também marcada pela 1ª Feira do Turismo. ---------------------------------------------------------------   

No nosso entender a XIV edição da Expo Miranda foi muito importante no contexto 

que o país está viver, porque houve uma visão por parte da comissão organizadora para a 

conquista de uma nova centralidade, para a atração de investimento e criação de emprego 

que deverá passar por uma abertura de outros desafios. -----------------------------------------------   

O Município de Miranda é um território organizado em comunidades locais, 

profundamente arreigadas a valores, referências e a tudo o que dá sentido ao seu quotidiano 

e refere-se a um sentimento coletivo relativamente ao que é o interesse comum e às causas 

que defendem. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

O convívio pacífico das comunidades, empresas e associações, nas suas vivências 

particulares, suas conquistas e aspirações que conferem a identidade do nosso concelho como 

uma referência fundamental, que une todos quantos vivem e têm aqui as suas raízes. ----------   

No final de quatro dias que tornaram a Expo Miranda um dos locais mais concorridos 

da região centro, confirmando-se as expectativas iniciais. ---------------------------------------------   

Felicitamos a comissão organizadora pela inovação no programa de espetáculos que se 

revelou uma aposta ganha, com os cabeças de cartaz Xutos e Pontapés. ---------------------------   

Mas isto não foi apenas um dos fatores que levaram a XIV Expo Miranda a atingir um 

nível competitivo muito bom e que para além disso o certame evidenciou nas suas diversas 

vertentes uma verdadeira dinâmica que se revelou verdadeiramente atrativa, destacamos a 1ª 

Feira do Turismo, o novo espaço jovem, esses foram fatores para haver uma forte afluência 

de público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

De facto, em todas as zonas do recinto era evidente a movimentação de pessoas, a 

limpeza e o cuidado do recinto e as próprias casas de banho. -----------------------------------------    

Foi particularmente evidente que nas áreas económicas, na zona das tasquinhas e 

naturalmente no recinto dos espetáculos e no espaço jovem com cerca de 125 expositores, 

stands bem cuidados e bem decorados, o que demonstra o empenho e o esforço que as 

coletividades, os empresários efetuaram na apresentação dos seus produtos e das suas 

marcas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Não podemos esquecer a presença das escolas, das instituições sociais, das juntas de 

freguesia cuja participação deu à Expo Miranda, como sempre, uma dimensão sociocultural 

que a caracteriza e a distingue das outras congéneres. -------------------------------------------------   

Gostaria esta bancada ainda de realçar e enaltecer a presença na abertura oficial de 

cerca de nove Presidentes de Câmara da nossa região, do Presidente da Região de Turismo do 

Centro, do Presidente da Segurança Social, bem como de outras individualidades. ---------------   
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O que isto denota é a relevância que o nosso concelho está a ter no contexto social e 

institucional no distrito de Coimbra. ------------------------------------------------------------------------   

Foi num ambiente de dinâmica comercial e empresarial e de festa que o concelho de 

Miranda do Corvo esteve em evidência durante dias. Esteve em evidência nos principais 

órgãos de comunicação de âmbito regional e nacional, com a visita de milhares de visitantes, 

que obtiveram benefícios diretos e indiretos, com evidente registo no aumento de comércio 

tradicional, nomeadamente na restauração. --------------------------------------------------------------   

Para futuro, fica a nota de corrigir os pontos que poderão eventualmente ter corrido 

menos bem de forma a melhorar cada vez mais esta iniciativa que tem hoje uma dimensão 

que ultrapassa claramente as suas fronteiras concelhias e que se transforma num evento 

anual, que começa a ser o emblema de uma região, para além de ser o emblema do nosso 

concelho de Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------------------    

A Expo Miranda tem um grande impacto na animação da economia local, a promoção 

de negócios e proporciona um novo encontro de gentes que é sempre muito positivo e bem 

vindo. Portanto, muito obrigado à comissão organizadora e a todos os intervenientes e 

parabéns a todos os que tornaram possível a Expo Miranda do Corvo. -------------------------------  

Isto é uma manifestação da nossa bancada sobre a Expo Miranda de 2014. ---------------  

Também gostaria de apontar aqui, muito breve, enquanto líder da bancada, que saiu 

hoje na comunicação social que sete Municípios aprovam a criação da agência para o 

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

Li de manhã nos jornais que estes sete Municípios que rodeiam a Serra da Lousã, vão 

criar uma agência de desenvolvimento, que deverá ser constituída no final de setembro, para 

a gestão sustentada e sustentável dos recursos daquele território, desde o potencial florestal 

e cinegético e turístico. E também pela comunicação social soubemos que em julho se vai 

realizar uma nova reunião em Miranda do Corvo. --------------------------------------------------------   

Antes de mais, queríamos congratularmo-nos com este tipo de iniciativas que 

congregam vários Municípios, porque na verdade a Serra não deve ser um entrave ao 

desenvolvimento, deve ser um motor para o desenvolvimento. E de certa forma, também 

como outras iniciativas que houve anteriormente, nomeadamente com a congregação de 

várias forças dos vários concelhos em prol das aldeias do xisto, etc., esta criação da Agência 

para o Desenvolvimento da Serra da Lousã, também a vemos com bons olhos e queríamos 

congratularmo-nos com ela e gostaríamos também de pedir ao Senhor Presidente se nos podia 

esclarecer dando mais alguns pormenores, visto isto ser uma novidade que saiu hoje na 

comunicação social.” ------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Nuno Lopes, 

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

“A bancada dos deputados do PSD quer propor um voto de louvor ao jovem Jorge 

Silva, dos Bujos, aluno formado no curso técnico de restauração do CEARTE, que ganhou com 

distinção o campeonato nacional das profissões, na especialidade mesa/bar, trazendo assim a 

medalha de ouro para Miranda do Corvo. ------------------------------------------------------------------  

Propomos também um voto de louvor à CEARTE, pelo trabalho, esforço e educação 

que lhes é característico e que os leva a formar campeões, ano após ano. -------------------------   

Por último, a Comissão Nacional da UNESCO selecionou a Fundação ADFP, através do 

projeto Parque Biológico da Serra da Lousã, com Templo Ecuménico Universalista, para o 

Prémio UNESCO-Madanjeet Singh para a promoção da tolerância e da não-violência. Dado que 

este é um projeto que visa a integração de pessoas através da inclusão laboral e social de 

grupos desfavorecidos que no mercado de trabalho regular são, habitualmente, excluídos. 

Assim propomos um voto de louvor à Fundação ADFP, reconhecendo o trabalho meritório 

desta instituição, nomeadamente os seus diretores, equipa técnica e colaboradores.” ----------  

Nos termos do previsto no n.º 1 do art.º 45º do Código do Procedimento 

Administrativo, a Deputada Fátima Ramos comunicou o seu impedimento na presente 

deliberação, em relação ao voto de louvor à Fundação ADFP, por ter ligações familiares com 

membros da direção. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do previsto no nº 3 do art.º 45.º o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal conheceu a existência do impedimento e declarou-o. --------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou os votos de louvor 

apresentados pelo Deputado Nuno Lopes à votação, tendo os mesmos sido aprovados por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Fátima 

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

“Em relação à Ponte da Foz do Mosteiro, reforçar mais uma vez que a situação não se 

pode continuar a manter como está. -----------------------------------------------------------------------   

Todos sabemos que a travessia do Cabouco e a entrada na EN 17 a partir da estrada 

antiga é muito mais perigosa do que a passagem na ponte, por isso acho bem que a Câmara 

faça todos os esforços, mesmo colocando sinalização, para que as pessoas possam passar. 

Mais, aquela ponte se não tem sido feita pelas Estradas de Portugal, era uma ponte que tinha 

que ser feita pelas Câmaras, por isso, se gastarmos algum dinheiro em sinalização, é 

largamente compensatório. -----------------------------------------------------------------------------------   
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Em relação à Ponte da Retorta, gostava de dizer o seguinte: no inverno de 2012/2013 

surgiram problemas na Ponte. Foi feita na altura uma informação técnica que sugeriu a 

interrupção da passagem na ponte. -------------------------------------------------------------------------   

O executivo do PSD, de imediato solicitou aos serviços que encontrassem uma 

solução. Os serviços na altura apresentaram uma proposta e um orçamento de uma empresa. 

Foi decidido em sessão de câmara que ocorreu no verão do ano passado, solicitar mais 

orçamentos e estudar melhor, no sentido de reduzir um pouco o valor da obra. Penso que o 

valor que estava em causa era cerca de 50.000 euros, no entanto, parece-me que já passaram 

muitos meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Há dias estive com um promotor que fez um investimento significativo na área do 

turismo naquele local, e por isso julgo eu, que esta situação já devia estar mais adiantada. ---  

Depois, a antiga EN 342, é uma outra acessibilidade, é uma estrada que ficou para a 

Câmara Municipal, que foi sujeita a obras no tempo do executivo anterior. ------------------------    

Durante este inverno e porque foi muito rigoroso e com muita chuva, existiu um 

problema na estrada, que levou à sua interrupção. Esta estrada ainda está interrompida e 

faço aqui um apelo para que a Câmara dentro das suas possibilidades, avance também com a 

resolução desta situação. -------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda um outro problema, que é quase um problema caricato, que se prende com um 

pequeno muro em Lamas, um problema que surgiu no final do inverno passado. ------------------   

Recordo-me na altura que o Senhor Presidente, no verão passado, criticou muito a 

autarquia porque ainda não tinha resolvido. Lançámos o concurso, estávamos a falar de pouco 

dinheiro, e vejo que já passaram vários meses e a situação se arrasta. -----------------------------   

Em relação à Expo Miranda quero frisar que na opinião da nossa bancada a realização 

do evento por parte do atual executivo merece dois pontos críticos. Um primeiro, na nossa 

opinião, foi demasiado dinheiro gasto. Só numa noite de espetáculos, a Câmara gastou mais 

que em muitas noites do ano anterior. ---------------------------------------------------------------------   

De acordo com declarações do Senhor Presidente foram gastos cerca de mais 40.000 

euros no evento. Não se compreende que num período de contenção, como o que se vive no 

país, num período onde as pessoas estão a ver reduzidos os seus salários, a Câmara aumente a 

despesa desta forma. ------------------------------------------------------------------------------------------   

É de facto um bom exemplo de gestão socialista, exemplo este que está em sintonia 

com o reforço das chefias da Câmara, secretárias, chefe de gabinete e comandante 

operacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Segundo aspeto negativo, impossibilitar que uma juventude partidária, só porque não 

é da cor do executivo, não participe no evento, tratou-se de uma atitude inqualificável por 

parte do executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Aspetos positivos: a inclusão da Feira do Turismo no certame foi uma boa aposta, que 

em nossa opinião deve ser mantida e dinamizada. O facto de o mercado ter sido totalmente 

requalificado pelo executivo anterior veio permitir um melhor aproveitamento da sua nave 

interior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

E ressalvar o trabalho da Comissão e de todos os trabalhadores da autarquia que se 

esforçaram para que o evento fosse um sucesso, respeitando claro as ordens do executivo 

quanto à gestão do dinheiro público. -----------------------------------------------------------------------   

De salientar também o grande empenho que tiveram todas as coletividades e todos os 

esforços que realizaram no sentido de com a realização da feira obterem algumas receitas 

para as próprias coletividades. -------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à Serra da Lousã queria reforçar o seguinte: por um lado felicitar a 

realização de um seminário sobre a Serra da Lousã, em Miranda, que contou com o 

envolvimento da ADFP e a colaboração da autarquia, foi um evento que surgiu em parceria, 

foi realizado na Casa das Artes. Tratou-se de um importante momento de promoção e defesa 

da Serra da Lousã e das suas potencialidades. ------------------------------------------------------------   

Pelo que li nos jornais, o processo de criação da Agência está a avançar.-----------------   

Fico contente pelo facto de o recente seminário realizado em Miranda, na Casa das 

Artes ter dado o seu contributo para o renascimento desta ideia. Recordo que este projeto e 

esta ideia, se não me engano, já tinha vindo a uma Assembleia Municipal, é de facto 

importante que a gestão da serra seja feita de forma integrada, contribuindo para a 

proteção, quer do seu ecossistema, quer maximizando os proveitos que podem surgir para a 

população de todos estes concelhos. Por isso fico contente por este seminário realizado em 

Miranda, ter dado um novo pontapé de saída perante uma situação que estava aparentemente 

parada, desde agosto ou setembro do ano passado. -----------------------------------------------------  

Gostava de mostrar aqui a minha discordância em relação a uma questão levantada 

pelo Deputado Hugo e no que toca à Torre Sineira. ------------------------------------------------------    

A Torre Sineira foi um projeto que foi apresentado na igreja, foi um projeto que foi 

apresentado na Assembleia Municipal, foi apresentado na Câmara, que esteve exposto na 

Expo Miranda, foi um projeto que foi executado e que na altura conseguimos verbas da 

Europa para que a obra fosse realizada. -------------------------------------------------------------------   
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De salientar que a Torre não pertence à Câmara, não é propriedade da Câmara, a 

Torre é propriedade da igreja e que na altura a Câmara pediu pareceres à Comissão de Arte 

Sacra, que se pronunciou de forma muito elogiosa sobre o projeto. ---------------------------------   

Ora, investimos ali dinheiro público, dinheiro do estado, dos fundos comunitários, 

dinheiro da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

Temos pareceres de todas as entidades, foi um processo largamente debatido. Eu 

penso que a Câmara se tem alguma coisa a fazer, é explicar às pessoas a razão do processo, 

as motivações, eventualmente com a ajuda da Comissão de Arte Sacra e com a ajuda do 

Senhor Arquiteto Carlos Antunes, que fez o projeto, da Direção Regional da Cultura que 

também estava ao corrente do projeto e explicar às pessoas. E porquê? Porque muitas vezes 

as pessoas pronunciam-se dizendo coisas do género, destruíram uma antiguidade, mas quem é 

elucidado sabe, que a intervenção na parte superior da Torre data dos anos 40, que a parte 

do cimo da Torre era feita com tijolo, eram umas ameias que não eram verdadeiras. -----------   

Muitas pessoas pensam que a Torre era toda de pedra, a Torre estava era rebocada 

com cimento a imitar a pedra.  ------------------------------------------------------------------------------  

Agora eu não estou contra as pessoas. As pessoas têm toda a legitimidade, e eu 

própria que fui criada depois dos anos quarenta, habituei-me a uma imagem antiga da Torre, 

logo eu compreendo que as pessoas de alguma maneira fiquem um bocadinho chocadas, 

porque todos nós estávamos habituados a uma determinada imagem, agora o que as pessoas 

podem precisar eventualmente, é de um melhor esclarecimento. E isto porque, todos os 

pareceres que foram obtidos por pessoas que são entendidas na matéria elogiaram o projeto.   

Eu não sou técnica, nem sei se o projeto estava correto ou não, nós baseamo-nos nos 

pareceres que chegaram à Câmara. Não me parece, por isso, correto nós chegarmos a uma 

Comissão de Coordenação a dizer que vamos destruir aquilo que foi feito com o dinheiro de 

todos e vamos voltar a colocar lá tijolos. ------------------------------------------------------------------   

Se vamos fazer um inquérito às pessoas, gosta ou não gosta, estamos sujeitos a todo o 

tipo de respostas. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Recordo, e basta ler os livros do Belisário Pimenta, que quando foi feita a intervenção 

nos anos quarenta na Torre, o próprio Belisário criticou a intervenção, está escrito. -------------   

Por isso é bom que as pessoas tentem perceber o objetivo do investimento, sabendo 

que a Torre ia cair se não fosse feita uma intervenção. A Torre foi preservada, foi aprovada 

por unanimidade na Câmara, foi discutida por todos, agora dizermos assim, o que é que 

vamos fazer à Torre, acho que é dar uma má imagem de Miranda e da utilização dos dinheiros 

públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Concordo quando se diz que deve haver um bom esclarecimento das pessoas, porque 

as pessoas pensavam que aquilo era tudo antigo, portanto é preciso esclarecer as pessoas que 

de início a Torre tinha um telhado, que foi destruído, não conhecem a primeira imagem, com 

a ajuda do historiador da Câmara, com a ajuda de técnicos especialistas, poderão entender 

melhor. Agora fazer um referendo nesta altura, na minha opinião, não.” --------------------------  

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

Cabral, que referiu: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Gostava de fazer duas considerações que me parecem pertinentes. ----------------------   

Em primeiro lugar, jamais coloquei em causa a hipótese de demolir a Torre. ------------   

O que quis destacar aqui, é que a população de Miranda estava habituada a uma 

imagem, que eu pessoalmente também preferia, e desse ponto de vista, poderá até 

eventualmente uma alteração em termos estéticos não ficar muito cara à autarquia e ir de 

encontro àquilo que me parece ser a opinião generalizada da população, a qual estava 

habituada a uma imagem criada. ----------------------------------------------------------------------------   

Apenas tomei conhecimento do projeto quando foi a apresentação do mesmo, mas 

como referiu a Dr.ª. Fátima Ramos, efetivamente aquela não é a imagem inicial. ----------------  

A segunda questão, e a Dr.ª Fátima acabou por corrigir, é que é importante auscultar 

a população, não fazer um referendo, mas para criarmos uma percepção mais exata do que a 

população quer.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Taborda, que depois de cumprimentar todos os presentes referiu: ----------------------------------  

“Tenho vários assuntos, um deles é uma moção conjunta das três bancadas, que vou 

deixar para o final, pois não vou utilizar o meu tempo de intervenção, dado ser uma moção 

das três bancadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Numa Assembleia Municipal de 2012 alertei na altura a Senhora Presidente da 

Câmara, agora deputada municipal, para uma situação no Corvo, a seguir ao interface, no 

passeio depois da paragem das camionetas. ---------------------------------------------------------------  

Salientei que o mesmo se encontrava interrompido devido à existência de dois 

canteiros com arbustos e roseiras o que obriga, como constatei, a que peões e pessoas de 

mobilidade reduzida tenham de ir para a estrada, para depois regressar ao passeio, colocando 

em causa a sua segurança. ------------------------------------------------------------------------------------   

Sei que existe uma situação litigiosa, na altura a Senhora Presidente da Câmara 

esclareceu, entre o residente e a administração da Metro Mondego.---------------------------------   

Esta situação arrasta-se à muito tempo. ---------------------------------------------------------   
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Face ao referido solicito ao Senhor Presidente da Câmara que exija à administração 

da Metro Mondego a resolução do problema, responsabilizando a mesma para as 

consequências que dai possam surgir para os peões e quem circula nela. ---------------------------   

Há cerca de dois meses alertei a Junta de Freguesia, na pessoa do Senhor Presidente, 

que hoje está ausente, para uma pequena rampa em frente à caixa multibanco ali junto às 

Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta rampa já motivou diversas quedas, inclusivamente eu também, devido ao 

desgaste da calçada e ao piso escorregadio. --------------------------------------------------------------  

Na altura desloquei-me de imediato à Junta de Freguesia, e propus a colocação de 

umas bandas de aderência ou correção do respetivo piso. ---------------------------------------------   

Verifiquei que nada foi feito nesse sentido, por esse motivo, solicito à Câmara 

Municipal ou à Junta que corrija a situação. No meu entender não se justifica a referida 

rampa, tendo em consideração a sua inclinação e o espaço ser demasiado exíguo, o que não 

permite a utilização com segurança também para o cidadão com mobilidade reduzida. ---------  

Ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, permita-me uma sugestão: proponha, 

por que eu tive alguma dificuldade em obter os emails dos Senhores Deputados Municipais e 

Vereadores, no sentido de ser fornecido a todos os contactos de cada um.-------------------------  

Em relação ao levantamento da documentação da Assembleia, eu verifiquei, e o que 

está escrito, é que ocorre três dias antes, 18.00 horas, mas só que isso implica com o 

prolongamento do funcionamento dos serviços camarários que encerram às 17.00 horas, pelo 

que proponho que os documentos sejam entregues entre o período das 16.00/17.00 horas, 

evitando assim, constrangimentos aos serviços e à organização da Câmara. ------------------------  

Senhor Presidente da Câmara, a Comissão Municipal de Saúde foi criada em 2002, com 

o objetivo de defender a população do concelho no que diz respeito aos cuidados de saúde da 

população, sem interesses político-partidários ou pessoais. -------------------------------------------    

Normalmente reúne quatro vezes ao ano e até agora ainda não ocorreu qualquer 

reunião. Seria importante que o Senhor Presidente promovesse a referida reunião. --------------  

Com o encerramento do serviço de atendimento permanente em 2006, o então 

Presidente da ARS Centro, Professor Dr. Fernando Regateiro, assumiu nesta Câmara Municipal, 

neste auditório, o compromisso de pôr a funcionar no Centro de Saúde de Miranda do Corvo 

consultas de especialidade no âmbito da saúde mental, cardiologia, neurologia e 

oftalmologia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Em outubro de 2012, com o governo PSD/CDS-PP, finalmente entrou em 

funcionamento a Unidade de Saúde Mental Comunitária do Pin, que além de abranger a nossa 
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população, abrange ainda a população dos concelhos de Vila Nova de Poiares, Lousã, Góis e 

Pampilhosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Decorridos oito anos, verifica-se que mais nenhuma outra especialidade foi 

implementada no Centro de Saúde, criando uma série de constrangimentos à população que 

delas necessita, obrigando a ter que recorrer por vezes à medicina privada, ou então a ter 

que esperar por uma consulta nos CHUC, que nem sempre é fácil de obter ou então com 

tempos de espera muito longos. -----------------------------------------------------------------------------   

Considerando ainda as restrições e o baixo poder económico que as famílias 

mirandenses e de todo o país estão a ser alvo face à situação do país, seria vantajoso para as 

mesmas que estas consultas funcionassem no nosso centro de saúde, podendo abranger as 

populações do Aces PIN evitando assim custos acrescidos para os mesmos. -------------------------   

Deste modo, solicita esta bancada ao Senhor Presidente da Câmara que interceda 

junto à ARS Centro com o objetivo de serem cumpridas as promessas feitas, diminuindo as 

assimetrias aos cuidados de saúde de proximidade à população. -------------------------------------   

Entende esta bancada que o Estado enquanto pessoa de bem deverá assumir e fazer 

cumprir com o estabelecido. ---------------------------------------------------------------------------------   

Na última Assembleia Municipal, um deputado do Partido Socialista referiu-se à Casa 

das Artes e passo a citar “que apesar de não ter concordado com o grande dispêndio de 

dinheiro, considera a mesma uma mais-valia para o concelho, ainda assim entendo que não 

irá atrair visitantes ao concelho”. ---------------------------------------------------------------------------   

Senhor Deputado, em relação aos custos, esse assunto está mais que debatido e o 

senhor sabe muito bem em quanto se cifraram esses custos para a autarquia, 400 mil euros 

com o equipamento incluído. ---------------------------------------------------------------------------------   

Em relação aos visitantes, refuto o que afirmou que a Casa das Artes só não atrai mais 

visitantes, se a Comissão Executiva e a Câmara Municipal deixarem de investir em bons 

espetáculos, como por exemplo, o musical Contra Canto, Pensão Flor, Jazz, Fado, Teatro, 

espetáculos das coletividades do nosso concelho, folclore e por último, o Seminário que 

decorreu sobre Turismo na Casa das Artes. ----------------------------------------------------------------   

Por exemplo, pude constatar (porque estive presente) que o grupo Pensão Flor trouxe 

muita gente de Coimbra, Figueira da Foz e Lousã. -------------------------------------------------------   

Senhor Deputado, a cultura é um longo caminho a percorrer, a cultura não se impõe, 

adquire-se de livre vontade e interesses e a Casa das Artes tem um potencial imenso que 

muitos concelhos gostariam de ter. Agora compete à Câmara Municipal e à Comissão 

Executiva dinamizar e divulgar o espaço e aos Mirandenses começarem a aderir aos 

espetáculos. No entanto, acho obrigatório e necessário pôr a funcionar o bar de apoio, pois 
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ouvi alguns comentários de desagrado por parte de quem nos visitou, o que não nos fica bem, 

como compreendem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Já que estou a falar de Casa das Artes, Senhor Presidente da Câmara, ficaria bem 

mandar arranjar a zona de alvenaria que foi destruída no exterior, assim como detetei no 

interior zonas degradadas devido às infiltrações. Espero que esta autarquia não permita a 

degradação deste espaço tão emblemático. ---------------------------------------------------------------   

Agora sim iria passar à moção: ---------------------------------------------------------------------  

“MOÇÃO - FALTA DE RECURSOS HUMANOS DA ÁREA MÉDICA, NA UNIDADE DE CUIDADOS 

DE SAÚDE PERSONALIZADOS DO CENTRO DE SAÚDE DE MIRANDA DO CORVO-------------------------  

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi umas das conquistas mais significativas do 

Portugal Democrático, promovendo enormes ganhos em saúde, nomeadamente na área 

materno-infantil com os melhores valores internacionais. ----------------------------------------------  

Garantiu o acesso universal a cuidados de saúde, contribuiu para a economia, criou 

milhares postos de trabalho com elevada qualificação e desenvolveu a investigação 

prestigiando e dignificando o País. --------------------------------------------------------------------------  

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) como parte integrante do SNS têm tido um 

papel preponderante nas políticas de Saúde do nosso País, fruto das diversas reformas a que 

tem sido submetido e ao empenhamento e dedicação dos seus profissionais de saúde. ----------  

A filosofia preconizada para os CSP expressa que " cada utente deverá ser observado 

pelo seu Médico de Família ". Em consonância com este principio encontram-se alguns 

conceitos nacionais e internacionais - Associação Portuguesa de Médicos de Clinica Geral 

(APMCG), Direção Geral de Saúde (DGS), Sociedade Europeia de Clinica Geral/Medicina 

Familiar (WONCA), Conselho Internacional de Enfermeiros, Associação Portuguesa de 

Enfermeiros, Ordem dos Enfermeiros e a Missão para os Cuidados de Saúde Primários. ----------  

Contrariando esta filosofia a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do 

Centro de Saúde de Miranda do Corvo, apresenta actualmente um ficheiro de 1525 utentes 

sem médico de família, devido à aposentação de uma médica no passado dia um de Março. ---  

Esta situação criou diversos constrangimentos ao nível da estruturação, organização e 

acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde na UCSP de Miranda do Corvo, 

nomeadamente aos utentes dos grupos de risco e grupos vulneráveis. -------------------------------  

Considerando a Constituição da República Portuguesa (CRP), nomeadamente o seu 

art.º 64º quando refere que o direito à proteção da saúde é realizado através do SNS, entende 

esta Assembleia Municipal que a acessibilidade aos cuidados de saúde e á qualidade de vida e 

bem estar a que as populações têm direito não estão garantidas, deixando-as desprotegidas 

de cuidados de saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Nestas circunstâncias os Deputados Municipais eleitos, vêm reclamar a colocação 

urgente de um médico de Medicina Geral e Familiar na UCSP do Centro de Saúde de Miranda 

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

Esta moção deverá ser enviada quer para o Ministério da Saúde e Secretários de 

Estado, quer para a Comissão Parlamentar de Saúde, para os líderes dos diversos grupos 

parlamentares, para a Administração Regional de Saúde do Centro e para os deputados eleitos 

pelo circulo de Coimbra dos diversos partidos. -----------------------------------------------------------  

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, 27 de junho de 2014.” -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a moção subscrita pelas 

bancadas do PS, PSD/CDS-PP e CDU à votação, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Cabral, que referiu: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Eu não me senti ofendido e assumo as afirmações que fiz. ---------------------------------   

A questão é, eu fui citado, não disse o meu nome, mas a frase é minha, ele 

transcreveu uma citação que está numa ata, e portanto não é preciso dizer que fui eu que a 

disse, ela está escrita e a ata foi aprovada. ---------------------------------------------------------------   

Gostava de dizer que a frase “a Casa das Artes não irá atrair visitantes ao concelho”, 

tem que ser analisada relativamente ao que foi dito no parágrafo anterior. Nós estávamos a 

falar no âmbito de um programa de televisão, e eu disse que achava que as quatro principais 

mais-valias do concelho em termos turísticos tinham sido valorizadas e tinham sido 

divulgadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Evidentemente que a frase não corresponde ao que eu penso, porque a Casa das 

Artes, evidentemente, que irá atrair visitantes ao concelho, não na mesmo proporção, no 

meu entendimento, que as outras quatro mais-valias que foram referenciadas no programa.  

E isto não é uma questão de defesa da honra, porque não me senti ofendido, é só uma 

questão de correção e de esclarecimento.” ---------------------------------------------------------------  

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

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

“Numa deslocação ao Senhor da Serra que os deputados eleitos pela CDU fizeram em 

14 de junho de 2014, e tendo em vista que os deputados da Assembleia Municipal são eleitos 

dpara defender os interesses das pessoas, dos cidadãos e das coletividades, nós tínhamos 

prometido durante a campanha eleitoral que voltaríamos e voltámos. ------------------------------   

Vamos pretender ir a todos os locais, pelo menos se assim o conseguirmos, ainda não 

se conseguiu ir a mais, porque o tempo, as forças e a saúde têm faltado. --------------------------   
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Neste sentido e enquanto eleitos da CDU foi possível elencar uma série de 

reivindicações e de questões que nós próprios verificamos no local, mas também que as 

pessoas presentes reivindicaram. ----------------------------------------------------------------------------   

Uma das coisas que para mim foi um choque na primeira vez que fui dentro do 

pavilhão, e que agora ainda se aprofundou, são as condições do pavilhão da coletividade. -----   

De facto aquela gente mostrou uma grande preocupação, e eu própria também, até 

porque verificámos que tem condições muito deficientes, por exemplo, para fazer teatro é 

quase impossível. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

O pavilhão é muito grande, as condições do palco não são boas, mas aquilo que é 

muito mau é a questão do som. ------------------------------------------------------------------------------   

Temos um pavilhão que não está rebocado, não está pintado, não tem condições para 

fazer desporto lá dentro e tem diversas barreiras arquitectónicas. ----------------------------------   

Deste modo, nós não trazemos moções, trazemos perguntas e sugestões. ----------------   

Uma sugestão é que a Câmara se empenhe em ver as condições destes edifícios e 

tentar em conjunto com as coletividades, melhorá-las, porque de facto não é possível 

trabalhar naquelas condições. -------------------------------------------------------------------------------   

Foi-nos dito que já tinha sido enviado um orçamento aqui para a autarquia para 

determinadas obras, designadamente o reboco e a pintura, e que não foi recebida qualquer 

tipo de resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Um outro aspeto que se prende com alguma falta de meios e até de conhecimento das 

pessoas, a maior parte das coletividades que nós já visitámos não tem um fax, não tem 

endereço de email e para conseguirmos contactar com os Presidentes temos que andar a 

perguntar de café em café. -----------------------------------------------------------------------------------   

Mas isso será uma questão para tratarmos eventualmente mais adiante, não hoje. -----   

Esta questão das obras é de facto premente e uma das coisas que eu queria perguntar 

ao Senhor Presidente é se sabe se existem neste momento apoios, designadamente, europeus 

nesta área e havendo de que forma é que a Câmara pode ajudar a tratar deste tipo de 

situações, ou de que forma é que pode colaborar. -------------------------------------------------------  

Por outro lado, e relativamente à questão das estradas, elas já aqui foram bastante 

tratadas e eu não vou perder muito tempo com esse aspeto. ------------------------------------------    

Uma das preocupações que nos foi lá referida é de facto o atraso no saneamento do 

Senhor da Serra, embora há pouco já tenhamos ouvido um pedido de um habitante para que o 

saneamento não comece antes da Romaria de agosto. --------------------------------------------------  

E a propósito da Romaria de agosto foi-nos referido por quase toda a gente, é uma 

queixa unânime, que é lamentável porque na zona onde fazem a romaria e na zona das mesas 
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onde se fazem os piqueniques, não há um ponto de água, não se pode lavar as mãos, não há 

uma casa de banho. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Talvez este tipo de infraestruturas impedissem um bocadinho que a Romaria do 

Senhor da Serra, como aqui já foi dito, não morra. ------------------------------------------------------  

Por outro lado, e aí nós próprios constatámos, há falta de rails de proteção na estrada 

que liga o Senhor da Serra a Semide, para já não dizer naquela estrada sinuosa para o Vale de 

Açor. Mas mesmo do Senhor da Serra para Semide as coisas não são tão más porque há 

árvores, porque mete um pouco de medo circular nalguns locais. ------------------------------------   

Portanto, o que pedíamos era que efetivamente fosse sugerido, e quem de direito 

coloque estes rails de proteção, porque eles são absolutamente necessários. ---------------------  

Também foi levantada uma questão, e foi lá, mas podia ter sido levantada 

relativamente a qualquer outro local do concelho, porque nós temos um Comandante de 

Proteção Civil, estas coisas devem ser vistas antecipadamente, e nós gostaríamos de saber se 

já está implementado, em estudo, mas neste momento já deveria estar implementado, algum 

plano de defesa relativamente aos incêndios florestais, visto que não se vê a abertura de 

grandes aceiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

O que nós verificamos nas nossas matas é uma vergonha. De facto os madeireiros 

cortam os eucaliptos e os pinheiros e fica tudo no meio do caminho. Eu nunca vi nenhum tipo 

de fiscalização a ser feita e urge colocar-se termo a este tipo de situações. -----------------------  

Agora deixando um bocadinho o Senhor da Serra e as questões que estava a abordar, 

queria referir que relativamente à Rádio Dueça a bancada da CDU se congratula pelo louvor 

que lhe foi atribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------   

No entanto, queremos dizer o seguinte: se calhar um louvor para a Rádio Dueça, que 

tem trinta anos, soube ligeiramente a pouco. Se calhar não é mesma coisa atribuir um louvor 

a quem ganhou uma prova qualquer, ou a uma coletividade que faz trinta anos. E deixando 

este reparo, gostaríamos de saber exatamente a situação em que está a questão da sede, que 

já aqui foi falado várias vezes na Assembleia, e saber qual é o ponto de situação. ---------------   

O último ponto que gostaria de abordar é o seguinte: eu não tenho facebook (vocês 

também não precisam de saber isso, detesto facebook), jornais leio alguma coisa, mas pouco.  

Mas quero dizer uma coisa relativamente à Expo Miranda. -----------------------------------   

A Expo Miranda como qualquer evento cultural ou económico é extraordinariamente 

importante que se faça e se querem que vos diga, não me incomoda muito se este ano o 

executivo gastou mais quarenta mil euros que o ano passado ou até mais sessenta mil.  --------  
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A questão é se foi efetivamente bem gasto ou não, esse é que é o ponto, porque eu 

assumirei, se necessário, junto de quem me elegeu porque é que posso não achar que 

quarenta mil euros a mais, foi muito ou pouco. ----------------------------------------------------------   

Em geral o que eu li sobre a Expo Miranda e o que constatei quando lá estive foi muito 

positivo, e portanto nesse aspeto obviamente que deixo aqui o meu elogio para a 

organização.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O aspeto negativo, e posso dizer que, por um lado, não emprenho pelos ouvidos, 

segundo, não tenho Facebook, o que li, li-o num jornal, por acaso no Diário de Coimbra 

(espero que não me esteja a faltar a memória) e não gostei de ver algo muito desagradável 

que foi a propósito do facto de a JSD não ter conseguido ficar com um stand na Expo Miranda.  

Devo dizer o seguinte, eu sou pela absoluta pluralidade, podem-me dizer que a Expo 

Miranda não é um evento político. Não é, mas se calhar a parte partidária, os partidos, 

também têm algumas funções culturais. -------------------------------------------------------------------   

A questão que quero deixar aqui, é a seguinte: eu não sei o que se passou, só sei o 

que li e o que li não gostei e parece-me que, se devidamente asseguradas as inscrições, etc., 

não me parece que seja propriamente negativo que lá esteja a JSD (olhem a JCP não estará 

de certeza, porque praticamente não existe aqui), mas vamos pensar na pluralidade, na 

inclusão, se calhar também por parte dos jovens a vertente política, poderá também ter uma 

vertente cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Volto a dizer, não sei o que esteve na raiz das coisas e da decisão, sei o que li num 

jornal e desagradou-me lá ver referida Miranda e a Expo Miranda por esse facto.” ---------------  

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

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

“A minha intervenção destina-se a apresentar uma moção, e que caso concordem, 

será enviada às autoridades competentes. ----------------------------------------------------------------    

Esta moção foi subscrita por mim, pelo Dr. João Mourato e pelo Presidente da União 

de Freguesias de Semide e Rio de Vide, João Carvalho e que vou passar a ler: --------------------  

“MOÇÃO Património Cultural -----------------------------------------------------------------------  

O Mosteiro de Santa Maria de Semide é o monumento do concelho de Miranda do 

Corvo mais antigo, que remonta ao séc. XII, é insofismavelmente um património importante 

que urge preservar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Várias têm sido as vicissitudes que têm assolado este monumento, desde logo os 

incêndios que causaram prejuízos irreparáveis, desaparecimento de algum património, diga-

se extraviado, não se sabe para onde, o que originou uma delapidação constante da nossa 

riqueza cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O mosteiro e a sua arquitetura característica tem sofrido para além da erosão, um 

notório abandono pelos poderes do Estado nomeadamente desde a extinção das Ordens 

Religiosas. Verifica-se, pois, que para além da Igreja, que neste momento tem o seu Altar-Mor 

em muito mau estado de conservação, ameaçando o colapso total, inviabilizando o culto 

religioso, por outro lado, o Claustro Quinhentista do mosteiro para o qual houve verbas 

comprometidas no Quadro Comunitário (QREN) com financiamento a 85 % do valor global da 

obra, sendo os restantes 15 % asseguradas pela Autarquia de Miranda do Corvo estão em risco 

de se perder uma vez mais. São 400 mil euros de investimento no total que muito ajudaria a 

devolver a dignidade ao espaço que merece. -------------------------------------------------------------  

À que referir que as obras deveriam ser implementadas pela Secretaria de Estado da 

Cultura e Direção Regional da Cultura Centro, mas o tempo e os prazos vão passando e se não 

se fizer nada, perde-se uma oportunidade, embora residual, de melhorar o Mosteiro, não 

sabendo bem se haverá num futuro próximo outra oportunidade. ------------------------------------  

É uma situação que lamentamos e protestamos e que tinge a nossa revolta, tanto mais 

que com estas atitudes "niilistas" caminhasse rapidamente para a ruína daquele monumento, 

património que esteve na génese de Semide e Senhor da Serra e que tem uma importância no 

concelho e na região. Assim para além do nosso protesto, exige-se que a Secretaria de Estado 

da Cultura tome medidas imediatas e eficientes sob pena de ter que existir um apuramento 

de responsabilidades deste laxismo. ------------------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo, 27 de Junho de 2014” ---------------------------------------------------------  

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

Esta moção refere-se a um assunto que para mim é muito caro, não só agora como 

Presidente da Assembleia Municipal, mas também como cidadão. ------------------------------------  

Temos de aproveitar as oportunidades que nos são dadas, temos de tentar obter o 

máximo proveito dos fundos comunitários. ----------------------------------------------------------------    

Se o dinheiro foi extraviado, temos que imputar responsabilidades. -----------------------    

Já foi no tempo da antiga senhora, os socialistas, que não tiveram capacidade para 

gerir parte do dinheiro que estava no Quadro Geral Comunitário anterior, agora continuamos 

a não saber como vamos sair desta. Portanto, acho que deve haver um forcing, ir ao Senhor 

Secretário de Estado, não vamos com moções de censura, nem nada disso, é questionar o 

Secretário de Estado da Cultura, porque ele é que é o responsável da tutela, o porquê desta 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Temos que apresentar isto a quem de direito, como não há Ministro, é ao Secretário 

de Estado da Cultura, o Dr. Barreto Xavier. Portanto, isto é uma tentativa em que a Câmara 
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terá também de colaborar e unir-se a toda esta Assembleia, no sentido de provocar aqui 

alguma reação, para alertar a consciência das pessoas. ------------------------------------------------   

O Mosteiro de Semide tem sido tão vilipendiado, tão ultrapassado, a própria Igreja 

está num estado de ruina. Nós estamos quase na iminência de qualquer dia aquilo cair, e 

depois? A culpa é nossa? Não, nós estamos a alertar, nós não podemos fazer mais do que 

estamos a fazer. Portanto, eu acho que esta moção deve ser aprovada, apoiada e também 

junto da Câmara Municipal para se fazer aquilo que deve ser feito.” --------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra á Deputada Fátima 

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

“Eu concordo totalmente com esta moção. ------------------------------------------------------   

Queria aqui recordar que durante o governo do Durão Barroso, conseguimos que 

avançassem com obras da primeira fase. ------------------------------------------------------------------   

Foi lançado concurso para a segunda fase. Depois, como foi referido pelo Senhor 

Presidente da Assembleia o governo do Primeiro-ministro José Sócrates deixou cair o 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara e mesmo não sendo da sua responsabilidade, avançou com obras e 

requalificou o largo do mosteiro. ----------------------------------------------------------------------------   

Encetámos uma grande luta junto deste governo para que fossem lançadas as obras da 

segunda fase que tinham sido suspensas no governo de José Sócrates. ------------------------------   

Conseguimos que fosse feita a candidatura para que essas obras fossem lançadas, o 

Senhor Secretário de Estado está perfeitamente ao corrente, inclusivamente este processo foi 

assinado em setembro de 2013, na sede de Viseu, e nesse processo de candidaturas, foram 

incluídas candidaturas para várias igrejas e foi incluído apenas no processo de candidatura, 

duas obras que não faziam parte do património da igreja, foi a Casa do Aristides Sousa Mendes 

e os claustros do nosso Mosteiro. ----------------------------------------------------------------------------   

Na altura, quer a este Secretário de Estado, quer a outros, disse várias vezes o 

seguinte: no século XIX Miranda perdeu o seu castelo (as ruinas do seu castelo), as pessoas do 

século XIX não tinham o mesmo entendimento, nem a mesma noção da importância da cultura 

que nós temos hoje. Portanto, não se pode desculpar, seja ele qual for o governo, que nos 

deixe acabar por destruir o resto dos claustros que lá estão. ------------------------------------------   

É imperioso que aquela obra avance, e esta situação preocupa-me mais porque em 

setembro do ano passado, conseguiu-se com uma grande sensibilização ao Senhor Secretário 

de Estado para a importância da obra, que ela fosse incluída como uma obra a realizar no 

âmbito dos fundos comunitários. ----------------------------------------------------------------------------   
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Já só foi incluído a parte do Mosteiro (porque como já disse no tempo do governo 

Sócrates tinham sido cometidos muitos erros e perdeu-se uma candidatura), mas pelo menos 

era a parte do claustro, e todos sabemos que sendo o claustro restaurado e tendo já uma 

parte da ala do Mosteiro restaurada, é mais fácil que depois o processo tenha continuidade no 

próximo quadro comunitário, e na altura isso foi garantido em Viseu. -------------------------------   

Ora, recentemente vi que estavam a avançar as obras na Casa do Aristides Sousa 

Mendes, ou seja, se estão a avançar na Casa do Aristides Sousa Mendes porque é que não 

estão no nosso Mosteiro. --------------------------------------------------------------------------------------   

Recentemente estive com a Senhora Delegada da Cultura e confrontei-a com a 

situação, ela desculpou-se dizendo que estava à espera de umas autorizações. Nós estamos 

fartos de estar à espera e estamos fartos de ver que outros governos, pode não ter sido este, 

deixou cair e perdeu verbas significativas, portanto, acho muito bem que o Senhor Presidente 

da Câmara com insistência volte a ir junto do Senhor Secretário de Estado e faça um apelo 

para que de facto avancem estas obras, tanto mais que a Câmara (e fomos a única Câmara 

naquela cerimónia que assumiu este compromisso) se disponibilizou para financiar 50% da 

componente nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------   

Por isso, devemos pressionar ao máximo. O que está ali é uma mais-valia do nosso 

concelho que não podemos deixar perder, e a bancada do PSD está totalmente em sintonia 

com esta luta pelo que eu concordo totalmente com o que foi dito pelo Senhor Presidente da 

Assembleia.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a moção Património Cultural à 

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

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

Paulo que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu: --------------------------------------  

“Começo por falar no público. ---------------------------------------------------------------------   

Quando o atual Regimento da Assembleia Municipal foi aprovado, colocou-se a 

intervenção do público num dos primeiros pontos porque as assembleias iniciavam-se por 

volta das 20.00/20.30 horas, e fazia sentido que as pessoas estivessem aqui a uma hora 

aceitável e não às duas da manhã, que era quando habitualmente lhes era permitido falar.  

Com a alteração deste horário para as 18.00 horas, haverá pessoas que certamente 

têm intenção de vir à Assembleia. --------------------------------------------------------------------------   

Mas às 18.30/19.00 horas, a hora da intervenção, se calhar terão alguma dificuldade 

em estar aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

É uma situação que devemos pensar e rever, porque acho que é importante ouvir os 

contributos das pessoas e permitir, eventualmente no caso de aparecer alguém, que haja um 
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aditamento e que possa intervir noutra altura, ou então, alterar a intervenção do público 

talvez para o ponto a seguir a este e ai estarão dentro das 19.30/20.00 horas, seria mais 

aceitável. Isto é apenas uma sugestão. ---------------------------------------------------------------------  

Gostava de responder ao Deputado Taborda quando se referiu à Junta de Freguesia, 

que falou com o Senhor Presidente por causa da rampa junto às Finanças. -------------------------   

Tanto quanto sei, a resposta que o Senhor Presidente lhe deu na altura, foi muito 

simples e é a constatação de um facto, é que aquilo é um edifício privado, não é da Câmara, 

não é da Junta de Freguesia, portanto a intervenção que se possa ali vir a fazer terá que ser 

feita pelo proprietário do edifício, a Junta de Freguesia ou a Câmara o máximo que podem 

fazer é recomendar que o façam (julgo eu). --------------------------------------------------------------  

Uma questão que me preocupa, e que me aborrece de alguma forma, vê-se que há 

falta de limpeza nalgumas bermas das estradas, nomeadamente, nas que ligam as povoações 

e que não está consignada no Protocolo com as Juntas de Freguesia e, portanto sabemos que 

isto é chuva e sol, é sempre a crescer, mas se não cortarmos mais cresce.” -----------------------  

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

Taborda que esclareceu: --------------------------------------------------------------------------------------  

“O esclarecimento que gostava de fazer visa o que disse o Deputado João Paulo.-------   

É que na altura de facto eu fui abordar o Senhor Presidente da Junta, e expliquei-lhe 

a situação e a única coisa que ele me disse no momento, é que iria lá mandar alguém para 

observar a situação e tentar depois perceber, mais nada.” --------------------------------------------  

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

que Referiu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Em relação à Expo e a este caso que a minha camarada de bancada falou sobre a JSD 

falta aqui saber o que realmente levou a JSD a não poder estar na Expo Miranda. ----------------   

Contudo, eu penso que há um regulamento da Expo, se o Regulamento foi cumprido 

não estando lá a JSD porque não se enquadra no Regulamento, tudo bem. -------------------------   

A mim não me escandaliza que lá esteja, de todo o modo podemos sempre equacionar 

que aquilo é uma feira comercial e industrial, provavelmente a política não é um negócio, eu 

pelo menos, não a entendo assim, mas de todo o modo também não me escandaliza que 

esteja desde que numa atividade cultural ou de exposição de ideias. -------------------------------   

Resta saber se foi ao encontro do Regulamento ou não. --------------------------------------   

O importante para mim é o que o Regulamento diz. Percebo a revolta da JSD, não sei 

se fosse a JCP, se eu faria um carnaval destes, porque nós vamos todas as quartas-feiras ao 

mercado distribuir papéis, portanto também não me atrapalharia muito. --------------------------   
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Outro aspeto, este sim para mim bem mais importante, o Deputado Taborda tocou no 

assunto, que é as acessibilidades. ---------------------------------------------------------------------------   

Sei que a Câmara está envolvida com um projeto, que é o projeto Rampa. --------------   

Tenho visto muita coisa, feliz ou infelizmente, sei o que são as acessibilidades. --------   

Como sabem eu tenho um filho que necessita de acessibilidades e na maior parte das 

vezes não as tem. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

No âmbito de um concurso na ADFP, fiz um projeto de acessibilidades, dei uma ideia, 

pelo que vou deixar aqui essa minha ideia para que possam analisar, vale o que vale, é uma 

ideia minha, não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas tenho a experiência do dia-a-dia. ---   

Porque se fala muito de acessibilidades, tudo bem há uma rampa no passeio, mas logo 

a seguir três metros à frente há um poste no meio do caminho e a cadeira não passa. Isto é 

uma coisa vasta.  

Hoje também há uma coisa importante, é quem faz estes projetos (e não quero faltar 

ao respeito a ninguém), o arquiteto ou o engenheiro, se se senta numa cadeira se senta numa 

cadeira de rodas e faz um percurso no sítio onde vai fazer o projeto, fica logo com a ideia do 

que é preciso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Uma coisa é nós olharmos, e depois o resto? O exemplo do acesso à caixa multibanco, 

mesmo que o acesso seja bom, depois como é que ele digita os números na caixa multibanco, 

às vezes a caixa está alta demais, outras vezes a cadeira bate na parede e ele não chega lá 

com a mão. Há uma série de coisas que interessa ter em conta. --------------------------------------   

Era este apelo que eu fazia. No que eu puder colaborar estão à vontade. ----------------   

Acho que a ADFP também tem uma palavra a dizer. Não sou deputado da ADFP, que 

isso fique esclarecido antes que me acusem disso, mas trabalho lá e acho que aqui é uma 

entidade meritória que tem anos de conhecimento nesta área. ---------------------------------------   

Aliás, este projeto tem a expressão de três trajetos a partir da ADFP, para o centro da 

Vila, para o cinema, depois vocês verão, onde eu fiz um levantamento dos obstáculos que há.  

Uma forma de resolver isto, é por exemplo, um dos passeios em Miranda ser feito em 

tartan, naquele piso igual ao das bicicletas. O material é mais barato, a mão-de-obra é mais 

barata, estes preços foram pedidos aqui na Câmara e cederam-me esses preços.” ---------------  

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

que referiu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A propósito das acessibilidades, iria mais longe. É necessário sensibilizar a população 

para não estacionar os carros no passeio. ------------------------------------------------------------------   

É muito desagradável, e não é só para pessoas em cadeiras de rodas, ou para 

carrinhos de bebé. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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Um dia destes fiz a experiência e foi muito má.” ----------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Verónica que 

referiu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Uma vez que o assunto da presença ou não do stand da JSD estar na Expo Miranda e 

isso ter sido falado pela Deputada Celeste, gostaria de informar que a JSD cumpriu todas as 

formalidades que são exigidas a qualquer proponente a um stand dentro daquele espaço. -----   

Para além disso, somos uma juventude partidária que já esteve presente nos dois anos 

anteriores, sem nunca fazermos ataques políticos severos dentro da Expo Miranda, 

inclusivamente, estivemos lá em plena campanha e nunca o fizemos. -------------------------------   

Estivemos lá sim, a mostrar o nosso trabalho, a pretender que os jovens se juntassem 

a nós nesta luta. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Sabemos que nas últimas eleições a abstenção foi enorme, e penso que uma 

juventude partidária ter um stand dentro do recinto da Expo Miranda é sem dúvida uma mais-

valia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também relativamente à resposta que nos foi dada, e uma vez que estamos aqui a 

falar de prazos e datas, quero informar que fomos avisados que não podíamos estar na Expo 

Miranda na segunda-feira, quando a Feira começava na quinta-feira, o que considero uma 

falta de respeito para com a JSD.” --------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara para prestar os esclarecimentos necessários: ---------------------------------------------------  

“Primeiro quero agradecer as palavras elogiosas que o Senhor Deputado José Mário 

Gama teve para com a Câmara Municipal e a organização da Expo Miranda. E dizer-lhe que 

partilho dos comentários que fez, todo o sucesso que foi a feira. ------------------------------------   

Sendo certo que como já disse publicamente, é natural que no início de mandato 

existam pequenas falhas cometidas durante o evento, mas estou certo que irão ser corrigidas 

no próximo ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também falou sobre a tal Agência de Desenvolvimento da Serra da Lousã. Depois de 

uma primeira reunião que se tinha realizado na Lousã, já aqui há algum tempo atrás, e de 

outros contactos que se foram fazendo ao longo dos últimos meses entre os Presidentes de 

Câmara dos sete Municípios que compõem o território da Serra da Lousã, ontem teve lugar 

mais uma reunião, desta vez em Góis, e onde finalmente se chegou a uma base de consenso. -   

Mas gostaria de dizer que nada está decidido. E essa base de consenso é de que essa 

Agência de Desenvolvimento Integrado da Serra da Lousã deverá avançar, mas para que tal 

seja uma realidade, deverá ser aprovada em todos os órgãos autárquicos dos sete Municípios.   
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Para isso é preciso que exista bom senso no faseamento da constituição dessa nova 

entidade, que é fundamental para a promoção do desenvolvimento da Serra da Lousã nas suas 

várias vertentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Recordo a história do que se passou atrás, e que a Senhora Deputada Fátima Ramos, 

na altura Presidente de Câmara, acompanhou, o processo da Cervus, que acabou por não ser 

bem-sucedido e não deu em nada. --------------------------------------------------------------------------   

Esta nova entidade terá como matriz de base os sete Municípios e claro que será uma 

entidade aberta a todas as forças vivas do território, desde IPSS’s, os vários baldios que 

existem na Serra, mesmo privados. -------------------------------------------------------------------------   

Portanto, será uma entidade com muita força e muita legitimidade para gerir a Serra 

da Lousã, não esquecendo a Federação de Caçadores, porque eles têm um papel muito 

importante no que toca ao dossier da caça, que é um dos recursos da Serra e é fundamental 

que eles participem na gestão. ------------------------------------------------------------------------------   

Também as Universidades de Coimbra e de Aveiro fazem parte deste trabalho e irão 

também apadrinhar este processo. --------------------------------------------------------------------------   

Se bem me recordo, o que está aqui em causa, é que sejam os sete Municípios a 

matriz de base desta entidade, eventualmente também, sob o chapéu da ADXTUR, tendo em 

conta que a Serra da Lousã, o seu território, é uma sub-região de todo o território da 

ADXTUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A ADXTUR tem participado de uma forma muito ativa nesta negociação. A próxima 

reunião está agendada para o dia 16 de julho, será aqui em Miranda do Corvo, e espero que 

nesta data exista uma versão final a propor aos órgãos autárquicos, de modo a que, até ao 

final deste ano possamos ter esta nova entidade no terreno a avançar de forma formal, com 

órgãos eleitos. A notícia que veio no jornal acaba por ir neste sentido. -----------------------------  

Gostava de dizer, a título particular, que havia quem defendesse uma nova Cervus, 

que não ia dar em nada. --------------------------------------------------------------------------------------  

Eu e o Presidente da Câmara da Lousã acabámos por fazer um finca-pé para que a 

matriz de base sejam os Municípios, porque acho que só assim haverá condições para que as 

coisas corram bem. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Deputada Fátima Ramos falou sobre várias obras, sobre vários assuntos. ----   

A questão da Ponte, chamou-lhe Foz do Mosteiro, não, é a Ponte do Cabouco, já foi 

um assunto mais que debatido. ------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara já deu provas de que se tem envolvido de forma muito empenhada na 

resolução daquele problema. ---------------------------------------------------------------------------------    
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Uma outra ponte, essa nossa, a da Retorta: o projeto que encontrámos era um 

projeto demasiado caro para a Câmara Municipal, como de resto até acabou por referir. A 

Ponte efetivamente está numa situação em que, provavelmente, obriga à construção de uma 

nova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O projeto que encontrámos aproximava-se dos oitenta mil euros, para uma ponte tão 

pequena e além disso a Câmara tinha que realizar lá muitos trabalhos, desde estaleiro, gruas, 

pagar o próprio betão, era uma empreitada um bocado sui generis. ---------------------------------  

Compreendi as razões porque o antigo executivo fez isso, foi porque havia alguma 

urgência, de modo a que estivesse abaixo dos cem mil euros, para poder adjudicar a obra. ----   

Todavia, nós estamos já a fazer uma consulta a vários projetistas para estudarem 

duas hipóteses, ou reabilitação da ponte existente, ou construção de nova. Sendo que há 

alguma urgência nessa consulta, de resto hoje até estive a falar com os técnicos sobre essa 

consulta, para que o projeto seja feito por um projetista de renome, porque poderá haver ali 

uma solução muito mais económica para a Câmara e mais rápida a tempo que a ponte esteja 

construída antes da época das cheias. ----------------------------------------------------------------------   

Portanto, antes do próximo inverno queremos ver se temos a situação resolvida, 

porque é esse o nosso desejo. --------------------------------------------------------------------------------  

Igualmente para as situações que temos de assentamento, que são resultantes das 

intempéries que tivemos no inverno e que são conhecidos, a antiga EN 342, antiga estrada 

para Lamas e também na Morada. ---------------------------------------------------------------------------   

São dois assentamentos em estradas municipais com dimensão significativa e que 

também aqui estamos a recorrer a consultas a projetistas para que nos desenvolvam soluções 

economicamente mais vantajosas para o Município, sendo que também contamos ter essas 

empreitadas em curso, ainda no verão, para que estas obras possam estar concluídas ainda 

antes do próximo inverno. ------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o muro em Lamas, aí a situação é diferente, encontramos um projeto que foi 

necessário alterar para duas variantes, uma de betão armado, outra também com algumas 

modificações e que está em concurso, está em fase de adjudicação, portanto, a obra vai ser 

realizada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Uma obra que não foi referida pela Senhora Deputada, mas que também gostaria de 

informar, ainda para mais temos aqui uma Senhora Deputada dos Moinhos, tem a ver com o 

muro junto ao campo nos Moinhos. Esse muro está também em concurso e muito em breve 

espero que as obras se iniciem. ------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a Serra da Lousã e a questão da agência de desenvolvimento da Serra da Lousã, 

gostaria de dizer que a Feira do Turismo da Serra da Lousã, a conferência que se realizou em 
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Miranda do Corvo e que de resto teve o apoio e envolvimento bastante dedicado da Câmara 

Municipal e dos seus técnicos, também uma outra conferência que decorreu um pouco mais 

tarde na Castanheira de Pera e uma outra que já tinha acontecido há um ano ou dois em Góis, 

são tudo passos e iniciativas que se conjugam para este desenvolvimento que é fundamental 

para agarrar a Serra da Lousã como uma marca, que é muito importante. -------------------------   

Assim como o Parque Biológico Serra da Lousã, o Hotel Serra da Lousã, a marca Serra 

da Lousã tem que ganhar força e nós estamos imbuídos neste espírito. -----------------------------   

Por isso, quando a Senhora Deputada Fátima Ramos fez referência ao Seminário que 

teve lugar em Miranda do Corvo, que foi uma iniciativa louvável e que se enquadra em toda 

esta estratégia. De referir o envolvimento da ADFP que foi muito importante. --------------------  

Quanto à Torre Sineira, um assunto que também foi referido aqui com alguma 

insistência: já conversei com o Senhor Arquiteto Carlos Antunes e ele está disponível para 

fazer uma sessão onde ele irá explicar à população o projeto, como de resto já tinha sido 

feito, mas julgo que é importante que façam parte desta iniciativa de debate público, de 

esclarecimento, não só o Senhor Arquiteto, mas também as restantes entidades envolvidas, 

nomeadamente, a Igreja enquanto proprietária do imóvel. --------------------------------------------   

Sendo que, convém realçar alguns aspetos que foram aqui referenciados, que se trata 

de uma obra financiada, que ainda não está inaugurada, ainda não está pronta, mas aqueles 

trabalhos já estão pagos e são financiados, logo nunca se poderia demolir. Entendo é que se 

deverá encontrar uma solução, que de resto já tinha sido discutida previamente no anterior 

executivo, que era de tentar realçar as ameias de algum modo, para dar a ideia de Torre e 

não perder a imagem que existia antes, da Torre Sineira com as suas ameias e conjugar com 

este projeto de modernidade. É uma sugestão e acho que desta forma conjugamos todos os 

interesses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também levantou a questão do dinheiro gasto e da juventude partidária, além dos 

aspetos positivos que são reconhecidos por todos no que toca ao sucesso da Expo Miranda. ----   

Diz demasiado dinheiro gasto, mas é certo que também se conseguiu fazê-lo porque 

poupámos noutros aspetos. -----------------------------------------------------------------------------------   

Eu iria dar aqui dois exemplos onde esta Câmara já conseguiu poupar e que muitos 

não são públicos: numa renegociação do imóvel para a Casa do Design conseguimos baixar o 

preço de sessenta para quarenta e cinco mil euros, ou seja, poupámos quinze mil euros; num 

outro terreno, do Jardim da Paz, que estava aprovado inicialmente por quase cem mil euros, 

conseguimos que os advogados renegociassem e passassem para oitenta mil euros, só aqui 

foram mais de trinta mil euros, ou seja, se gastamos mais na Expo, também conseguimos 

poupar noutras situações. -------------------------------------------------------------------------------------   
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Quanto à questão da juventude partidária, eu julgo que a Comissão Organizadora 

melhor poderá esclarecer, mas segundo sei, não foi aceite a inscrição, porque ninguém foi 

expulso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A JSD não instalou o seu stand, porque foi entendimento da Comissão Organizadora, 

nomeadamente do Senhor Presidente da Comissão Organizadora, o Vereador Rui Godinho, que 

não se enquadrava no espírito daquele certame existir um stand de uma juventude partidária, 

como de resto, é normal neste tipo de certames por todo o país, não existirem juventudes 

partidárias com stands. ----------------------------------------------------------------------------------------   

Mas isso foi feito não por ser a JSD, julgo que se fosse qualquer outra juventude 

partidária também não teriam sido aceites, num princípio de igualdade de tratamento. --------   

Estes foram os motivos invocados, julgo que à luz do Regulamento, a Comissão 

entendeu não aceitar essa inscrição, como poderia não aceitar a inscrição de outro tipo de 

entidades que não se enquadrassem no espírito da Expo Miranda. ------------------------------------  

O Deputado José Taborda falou do canteiro no Corvo, uma situação que eu conheço, 

que de resto, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Miranda do Corvo também alertou 

a Câmara para este caso. A informação que tenho é que ele está em resolução, portanto já 

houve acordo com os proprietários do terreno, inclusivamente acho que os materiais já estão 

no local, para a semana deverá ser realizado. ------------------------------------------------------------  

A situação da rampa até já foi aqui esclarecida pelo Senhor João Paulo, enquanto 

representante da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------  

Sobre a Comissão Municipal de Saúde, agradecer-lhe o alerta. Efetivamente já alertei 

a Senhora Vice-presidente, que tem o pelouro da saúde, para que se convoque a reunião e 

espero que ainda se possa realizar este mês de julho, antes das férias. -----------------------------  

Tenho aqui uma nota que deixou, para que se interceda junto da ARS sobre as 

consultas, e o que eu lhe pedia era que me deixasse esse texto, para que de algum modo, 

uma vez que é um especialista na matéria, e se assim não fosse não tinha sido indicado de 

forma unânime por este órgão para nos representar naquela entidade do ACES. Por isso lhe 

peço o texto, para servir de orientação, porque conhece bem o funcionamento do Centro de 

Saúde por razões de ordem profissional, de forma que eu possa oficiar à ARS neste contexto. 

E agradecer mais uma vez o seu alerta.  -------------------------------------------------------------------  

Também focou a questão da Casa das Artes. Este executivo tem feito o melhor que 

pode. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Existe uma Comissão constituída por funcionários que de forma dedicada e muitas 

vezes com notório prejuízo em termos familiares, porque estão ali ao sábado e à sexta-feira à 

noite quando há espetáculos, têm sido excecionais. De forma que vamos tentar fazer ainda 
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melhor em termos de programação cultural, ajustá-la às possibilidades financeiras do 

Município, não esquecendo que a cultura tem que ser sempre e em qualquer lugar subsidiada.  

Quanto ao bar de apoio, é efetivamente uma necessidade. Já o executivo anterior 

tinha aberto um processo de hasta pública que ficou deserto. Nós tentámos corrigir alguns 

motivos que tinham levado a que não aparecessem concorrentes, nomeadamente no que toca 

ao mobiliário, que já era a Câmara que se iria responsabilizar pela instalação das mesas e 

cadeiras. Contudo, mesmo assim não apareceram concorrentes e agora estamos a equacionar 

baixar um pouco o valor da mensalidade, que de resto era um valor baixo, e já está em 

processo de aquisição o mobiliário, ou seja, decidimos adquirir mobiliário para colocar lá. ----   

Uma coisa é os concorrentes chegarem lá e verem o mobiliário já instalado, outra 

coisa é encontrarem a sala vazia. Vamos ver se assim aparece alguém para explorar a 

cafetaria e esplanada da Casa das Artes. ------------------------------------------------------------------    

Quanto às degradações que são visíveis, quer no interior, quer no exterior, lamento 

profundamente que uma obra nova assim esteja, julgo que todos lamentamos. -------------------    

O empreiteiro já foi notificado para as corrigir, infelizmente o verão tarda em chegar, 

e ele para realizar os trabalhos, de acordo com a informação que tenho, nomeadamente no 

exterior, é necessário que esteja bom tempo para que aquelas deficiências possam ser 

corrigidas. A obra está dentro do prazo de garantia, sendo que caso o empreiteiro não corrija 

as deficiências que são notórias, a Câmara poderá fazer-se substituir recorrendo às garantias 

bancárias que temos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim, gostaria de me congratular pela moção conjunta que aqui foi aprovada por 

todas as bancadas e dizer que a subscrevo, penso que eu e todos os vereadores da Câmara 

Municipal subscrevemos essa moção, que irá ser, certamente, enviada pelos serviços da 

Assembleia a quem de direito. -------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Deputada Celeste Cardoso deixou aqui várias notas, essencialmente 

sobre o Senhor da Serra. --------------------------------------------------------------------------------------   

Primeiro deu enfoque à questão do pavilhão da coletividade e a sugestão que deixou, 

claro que é evidente, devemos colaborar com as coletividades, devemos empenhar-nos para 

que eles possam melhorar as suas instalações e esse apoio, normalmente é dado ao nível dos 

nossos técnicos, por vezes na colaboração que é feita para elaborar projetos, também no 

apoio técnico para a realização das obras, apoio técnico para verificar a eficácia dos outros 

apoios, apoios financeiros e/ou de materiais, portanto, todos estes apoios a Câmara está a 

faze-lo como é prática corrente nesta Câmara. ----------------------------------------------------------   

Mas não é só o pavilhão do Senhor da Serra que está assim, quase todos estão assim, 

tirando três ou quatro exceções no concelho de pavilhões que foram recuperados há pouco 
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tempo, há muitos pavilhões a precisar de obras e eu poderia começar aqui a enumerá-los 

porque os conheço, serão certamente mais de uma dezena no nosso concelho. E aqui também 

entroncamos na questão da disponibilidade financeira do Município em colaborar neste tipo 

de obras que acabam por se traduzir num investimento muito significativo. -----------------------  

Sobre o saneamento no Senhor da Serra, a mesma situação, não falta só no Senhor da 

Serra, também falta no Vale de Açor, falta terminar nos Moinhos, falta Casais de São 

Clemente, ainda falta saneamento em muitos lugares. -------------------------------------------------    

Aqui existe contudo uma boa nova, é que a Câmara também insistiu muito com as 

Águas do Mondego e conseguiu-se finalmente que as Águas do Mondego avançassem já com 

duas ETAR’s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Lamento que falte a terceira que está prevista, que é a do Vale de Açor, mas a da 

zona norte que vai receber praticamente todo o saneamento de Semide e Rio de Vide está em 

marcha, incluindo o emissário até à zona de Semide, Vale Colmeias e outro para o Senhor da 

Serra, ficando em falta ainda o outro para a zona de Pedreira e Rio de Vide. ----------------------   

Faltam também, como disse à pouco, a ETAR de Vale de Açor e a reformulação da 

ETAR de Lamas. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Falta saneamento em muito lado, são muitos milhões de euros e sem apoio 

comunitário para uma parte significativa dessas obras, dificilmente conseguimos fazer num 

mandato todo o saneamento que é preciso fazer no concelho. ----------------------------------------   

À parte disso, falando de saneamento, podia falar de abastecimento de água, temos 

ainda várias situações que estão por resolver, por exemplo, a ligação das Águas do Mondego 

em baixa para os Moinhos, a ligação para Tábuas, Espinho, Chapinha, Cadaixo e toda aquela, 

ainda é abastecida por captações próprias; Vila Nova, tanto pode vir da serra, como poderá 

ter que ser bombada, portanto há aqui uma série de decisões que estão a ser tomadas para 

avançar com essas obras. -------------------------------------------------------------------------------------   

Depois temos muitos reservatórios que precisam de reabilitação, alguns deles com 

urgência. Estamos a falar de um grande investimento em termos de abastecimento de água e 

saneamento que a Câmara não tem nitidamente capacidade financeira para fazer neste 

mandato tudo o que está para fazer, são muitos milhões de euros que é preciso gastar. Claro 

que, com apoio financeiro a nível comunitário será mais fácil realizar esses investimentos. ----  

Registei também aqui a indicação da necessidade de um ponto de água e instalações 

sanitárias do Senhor da Serra. --------------------------------------------------------------------------------  

A questão das guardas de segurança do Senhor da Serra para Semide também registei, 

sendo certo como disse e bem, não é só ali que faltam guardas de segurança, há outros troços 
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de estradas municipais no concelho onde é importante colocar guardas de segurança, além de 

outras situações que estamos a sinalizar e que é preciso resolver. -----------------------------------  

Depois fez referência também à falta de limpeza de caminhos florestais, e aqui 

permita-me que lhe diga que não concordo em pleno com o que disse. -----------------------------   

Concordo que efetivamente é fundamental ter os caminhos florestais todos 

devidamente limpos, mas também nós não podemos limpá-los todos de uma vez, e já tivemos 

as máquinas, um bulldozer e uma motoniveladora, a dar a volta a todas as freguesias durante 

cerca de um mês e meio e esperamos agora no mês de julho tê-las cá mais algum tempo. -----   

Claro que os Senhores Presidentes de Junta que estão aqui, gostavam era de ter já 

todos os caminhos florestais limpos, mas certamente nesse mês e meio não dava para limpar 

a freguesia de Semide toda, e Lamas, Vila Nova e Miranda ficavam sem nada. --------------------   

Portanto, aquilo que fizemos em colaboração com os Senhores Presidentes de Junta, 

foi identificar aqueles que eram, para já, mais importantes, mas estão ainda muitos por 

limpar. Vamos tentar dar o melhor agora ainda no mês de julho, limpar mais alguns caminhos 

e no próximo ano ver se conseguimos ter esta rede toda de estradões florestais, estradas 

florestais, todas devidamente limpas, porque isso é importante para o combate a incêndios. --   

Não foi perguntado, mas a questão dos pontos de água, está a avançar e esperamos 

ter os três pontos de água concluídos até 31 de agosto. Para os dois primeiros, deverá ser 

assinado o contrato de consignação da obra na segunda-feira, e o de Semide, que se 

conseguiu um terreno muito bem localizado, eu gostaria de aproveitar para agradecer aqui 

publicamente em nome do Município a cedência do terreno por parte do Senhor João 

Carvalho, um gesto nobre, que cedeu a área necessária para a construção do ponto de água, 

num sítio muito bom, de acordo com as entidades ligadas à proteção civil, e já foi feita uma 

consulta e está em vias de ser consignada a obra a uma empresa de Miranda do Corvo. ---------  

Também deu destaque à questão da JSD e da Expo Miranda, que de resto eu já 

respondi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a Rádio Dueça, dos seus 30 anos, da necessidade da sede e de outras coisas 

mais, já há pouco aqui falei da Rádio Dueça, mas dizer que tem 30 anos, mas já teve 29, 28, 

27, 26 e este problema já existe há tantos anos e isto é um pouco como as estradas florestais, 

nós não as conseguimos limpar todas de uma vez e os problemas que a rádio tem, nós não 

podemos ajudar a resolver todos de uma vez, estamos paulatinamente a tentar ajudar a rádio 

a resolver os seus problemas. --------------------------------------------------------------------------------   

A questão do emissor está resolvida, faltando tratar da questão da sede, encontrar 

uma solução adequada e também de algum modo colaborar com eles em termos de 

publicidade, para que tal possa constituir uma receita para a Rádio. --------------------------------  
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O Senhor Deputado Luís Martins apresentou aqui uma moção, que também foi 

subscrita pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelo Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Semide e Rio de Vide sobre os claustros do Mosteiro de Semide e da sua 

importância enquanto património cultural. ---------------------------------------------------------------   

Concordo que é imperioso que a obra avance, fiz as démarches que havia a fazer. A 

Senhora Diretora Regional da Cultura, Dr.ª Celeste Amaro partilhou comigo a mesma 

informação que a Senhora Deputada Fátima Ramos já partilhou connosco aqui há pouco das 

verbas para 2014/2015 no âmbito do atual QREN. Estamos fartos de estar à espera, todos. O 

compromisso que a Câmara assumiu, a verba está inscrita no orçamento, está disponível para 

que a Câmara suporta a parte da obra que lhe diz respeito. -------------------------------------------   

O que nós queríamos era que a obra começasse amanhã, ou melhor, que já estivesse 

realizada, para que, tal como aqui foi dito, não vá acontecer ao Mosteiro de Semide, o 

mesmo que aconteceu ao Castelo de Miranda no passado. Portanto, eu tento fazer contactos 

pessoais quando encontro a Dr.ª Celeste Amaro ou pelo telefone para ver como é que a 

situação está, mas a informação continua a ser a mesma, está para avançar. ---------------------   

Agora fala-se em setembro, vamos ver se honram os compromissos e se efetivamente 

até 2015 temos a obra pronta. Mas eu estou com uma esperança, como para o ano há eleições 

legislativas, talvez a obra avance mesmo e esteja pronta em 2015. ----------------------------------  

A seguir falou o Senhor Deputado João Paulo Fernandes que foca alguns aspetos, mas 

eu apontei a falta de limpeza das estradas municipais. -------------------------------------------------    

É verdade que as estradas estão muitas delas, fruto também da intensidade das 

chuvas, tem chovido muito, o que tem promovido o crescimento rápido da vegetação, e o que 

nós verificámos e um pouco o que já se sabia, os nossos meios humanos e equipamentos não 

têm capacidade de resposta para limpar as estradas municipais todas. Isto não está a passar-

se só em Miranda do Corvo, está a passar-se noutros concelhos aqui à volta com residentes 

com quem eu tenho conversado. ----------------------------------------------------------------------------   

Há esta dificuldade, termos meios humanos para de forma rápida conseguir limpar a 

rede que é sempre extensa. Pode não parecer, mas nós temos muito mais de 100 km de 

estradas, excluindo a parte dentro das aldeias, aquilo que já é da competência das juntas 

para limpar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Houve necessidade de abrir um procedimento, uma consulta a várias entidades 

externas para que fizessem esses trabalhos. Esse procedimento está na fase final de 

apreciação de propostas e para a semana deve ser adjudicado, pelo que vamos ter ai 

máquinas no terreno e homens a limpar as estradas um pouco por todo o concelho, e o prazo 
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é extremamente curto (não sei se é um mês e meio, dois no máximo) para que procedam à 

limpeza de todas as estradas e caminhos. -----------------------------------------------------------------   

A nossa ideia é no próximo ano abrir um procedimento anual para que garantam a 

limpeza ao longo de todo o ano, não só da vegetação, mas também dos órgãos de drenagem, 

aquedutos, valetas ao longo do ano. Fica-nos mais barato e há garantia de limpeza ao longo 

do ano todo. Mas para a semana conto ter já o processo numa fase de adjudicação para que 

se possa avançar com essas limpezas, que de resto reconheço que já deviam estar feitas. -----  

O Deputado Carlos Marta falou aqui de acessibilidades. Dar-vos nota que há pouco 

tempo foi encerrado um projeto que tinha a ver com as acessibilidades e foi aqui apresentado 

numa reunião com técnicos da autarquia e que dá enfoque a acessibilidades dentro de 

edifícios municipais, também de algumas ruas e avenidas e também foca a questão das 

infoacessibilidades com um trabalho sobre o site e também sobre a rede de transportes a 

nível concelhio. É um trabalho interessante que está fechado, está pago, de resto também foi 

financiado, porque entendo que é um tema muito relevante, eu estava na disposição, se esta 

Assembleia assim o entendesse, de convidar o Senhor Arquiteto e depois também articulava 

isso com os vereadores da Câmara, para que ele pudesse cá vir apresentar esse trabalho numa 

próxima Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

No que toca aos edifícios municipais, o caso do edifício da Câmara, estão 

identificadas dezenas de coisas que são necessárias, nomeadamente até aqui neste auditório, 

para que deficientes aqui possam entrar, a necessidade de um elevador, porque há pessoas 

que não conseguem subir as escadas, portanto, um sem número de intervenções; também no 

edifício das Piscinas Municipais; e tudo acompanhado da respetiva estimativa de custo da 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Esse dossier está preparado para que no âmbito do novo quadro comunitário de apoio 

se possam apresentar candidaturas, claro que acompanhadas pelas dos respetivos projetos de 

execução, são estudos que permitem avançar já para as candidaturas e depois acompanhadas 

dos respetivos projetos. ---------------------------------------------------------------------------------------   

No que toca às ruas, tudo está definido, quais são as árvores que estão a mais que 

têm de ser mudadas, sinais, os passeios, a sua largura, etc. -------------------------------------------   

Mesmo o acesso ao Alto do Calvário, também é uma questão importante que lá está 

estudada, a rede de transporte das paragens e o site da internet, a infoacessibilidade, são os 

vários tópicos desse estudo muito vasto feito sobre o concelho. --------------------------------------   

Tudo isto assente numa plataforma, num sistema de informação geográfica que vai 

permitir aos nossos técnicos atualizar a informação conforme as intervenções vão sendo 
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feitas, mas também consultar em tempo real naquela rua, o que deve ser feito, quanto é que 

custa, qual é a estimativa. ------------------------------------------------------------------------------------   

É um trabalho que vem detrás, do anterior executivo, acho que foi uma excelente 

iniciativa e que nós estamos a abraçar e que julgo que vai ser muito importante em termos de 

concretização.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Fátima Ramos que questionou: ------------------------------------------------------------------------------  

“A principal questão que tenho prende-se com um assunto que já questionei numa 

outra Assembleia e que me preocupa. ----------------------------------------------------------------------   

No âmbito da Casa das Artes estava prevista a existência de dois espaços: um para 

Museu, o qual compreendo que esteja mais atrasado, dado que o restauro das peças pode 

demorar de um a dois anos até estarem concluídas; e o espaço vocacionado para as novas 

tecnologias, que é uma sala que temos logo na entrada, para o qual foram adquiridos 

equipamentos pela Câmara anterior. -----------------------------------------------------------------------   

Isto já foi no verão passado, e o espaço continua sem estar em funcionamento. --------   

É uma situação que pode trazer consequências para a Câmara, porque esses 

equipamentos que foram comprados pela Câmara anterior, foram comparticipados, pelo que 

urge colocar esse espaço em funcionamento. -------------------------------------------------------------   

Já tinha alertado o Senhor Presidente para isso, pelo que sugiro que o Senhor 

Presidente peça aos técnicos, ou pegue no processo da candidatura, e veja quais foram os 

nossos compromissos e as nossas obrigações, para que nada falhe e não existam problemas. ---   

A outra situação, e o Senhor Presidente acabou por explicar um pouco no ponto 

anterior, mas gostava de dizer que fico satisfeita pelo facto de o projeto “Rampa”, para o 

qual conseguimos uma verba e foi feita a adjudicação a essa equipa, estar a avançar. ----------   

É um projeto importante em termos de acessibilidades, especialmente se queremos 

ser um concelho solidário. ------------------------------------------------------------------------------------    

Recordo que o projeto do Calvário já foi feito por esses técnicos, mesmo o projeto 

aqui para a Rua José Falcão também foi feito por eles, bem como outros que foram 

executados na vila, mesmo na Rua Rosa Falcão que tanta polémica deu e que já tiveram a 

orientação dessas pessoas. São projetos importantes para a melhoria das acessibilidades, pelo 

que fico contente que estejam a dar-lhe continuidade. ------------------------------------------------  

A Câmara anterior tinha uma comissão que por vezes auscultava, que era composta 

por algumas pessoas com deficiência. O que é que eu sugeria? Pegando nessa comissão, ou 
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criando uma nova comissão, mas que chamasse algumas pessoas com deficiência para elas 

também se pronunciarem e discutirem o assunto com os próprios projetistas, porque como 

disseram só quem anda com um carrinho de bebé, ou com uma mala, ou com uma cadeira de 

rodas é que sente muitas vezes os problemas que felizmente os outros não sentem. -------------   

Esta é a sugestão que deixo, é um projeto que na altura lançámos e que eu ficarei 

contente e todo o executivo anterior, se ele correr bem. ----------------------------------------------  

Sobre o saneamento, carecemos aqui de alguma informação, uma já sabia por notícias 

que tinha tido das próprias Águas de Portugal. -----------------------------------------------------------   

De facto ficamos contentes, por um processo que tinha sido interrompido aquando da 

vinda da Troika, que se prendia com a construção das ETAR’s, face ao grande endividamento 

das Águas de Portugal. E por isso ficamos contentes por as Águas de Portugal, neste 

momento, estarem a avançar com essas obras, no caso de Semide e Moinhos. ---------------------   

Na altura conseguiu-se que elas fossem consideradas mais prioritárias, porque 

tínhamos feito redes de saneamento nesses lugares. Pelo que eu acredito que se o Senhor 

Presidente entretanto avançar com a situação de Vale de Açor, essa ETAR também será 

concretizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

De facto não podemos estar sempre à espera dos fundos comunitários, e nós próprios 

fomos avançando sem os fundos comunitários, situação que permitiu à Câmara atual receber 

mais de um milhão de euros de obras que tinham sido feitas e pagas de redes de saneamento 

sem fundos comunitários e que entretanto conseguimos que viessem os fundos comunitários.  

Portanto, quando temos um projeto com maturidade e realizado é mais fácil quando 

depois abre um sistema de candidaturas, conseguir dinheiro para esse mesmo projeto. ---------   

Acho que neste momento estão criadas as condições, na altura fomos muito 

criticados, mesmo na zona de Semide, por andar a fazer redes e sem existir a ETAR. ------------   

Hoje fico contente, porque de facto fizemos bem em ter construído as redes e é bom 

que a Câmara dê grande prioridade a este assunto, agora que fica com a parte da alta 

resolvida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara que referiu: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“Sobre o espaço multimédia e o núcleo museológico, este tem os problemas que 

sabemos (em termos de instalação vai demorar o seu tempo) atendendo à parceria que temos 

com o Rabaçal. Mas no que respeita ao espaço multimédia, de imediato transmiti essa minha 

preocupação à Senhora Vice-presidente, os equipamentos estão disponíveis, mas não podem 

ficar no pavimento. É o mobiliário que falta e há pouco esqueci-me de dizer que nesse 

procedimento de aquisição de mobiliário para a cafetaria, também já está incluído o 
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mobiliário para o centro multimédia. Portanto, muito em breve vamos ter mobiliário e vamos 

abrir o espaço multimédia. -----------------------------------------------------------------------------------  

Depois, no que respeita ao projeto Rampa, completar aqui com um aspeto que acho 

que é importante: a parte do estudo dos transportes públicos, a rede de transportes a nível 

concelhio que está nesse projeto, incide essencialmente sobre a acessibilidade nas paragens, 

a melhoria das paragens e a deslocalização das paragens de um sítio para o outro. --------------  

 Mas conjugando isto com o sistema do um miniautocarro, que é aquele que tenta 

suprimir a oferta de transportes nas pequenas aldeias que não têm carreiras ditas regulares 

da Transdev e outros operadores, existe agora uma iniciativa nova, que aliás foi esse o motivo 

pelo qual eu estive ontem na CCDRC, em que estava o Senhor Secretário, e que se prende 

com o sistema do porta-a-porta.-----------------------------------------------------------------------------   

Na minha opinião, devemo-nos preparar já para que depois na fase de candidaturas 

termos financiamento para esse efeito. --------------------------------------------------------------------   

Há já um sistema piloto que foi implementado na zona de Abrantes e que está a ser 

um grande sucesso e que é o chamado “Transporte a pedido”, e que basicamente consiste em 

que as pessoas nas pequenas aldeias, requisitam o transporte para o dia seguinte, sendo que 

depois existe uma plataforma informática que faz a gestão. ------------------------------------------   

Neste caso o transporte é feito através do recurso a táxi ou minibus. ---------------------   

A população está muito satisfeita e nós iremos também proceder à elaboração de um 

estudo para tentar também implementar este sistema. ------------------------------------------------  

Porque é que este projeto foi implementado neste local? Porque choca com as 

concessões de transportes públicos e com as carreiras que existem e a legislação que está 

para sair, vai no sentido desta competência dos transportes ao nível do município, passe para 

as Câmaras Municipais ou eventualmente no âmbito das Comunidades Intermunicipais. Este 

vai ser o futuro próximo no que toca aos transportes.” -------------------------------------------------  

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

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

às Juntas de Freguesia; -----------------------------------------------------------------------------  

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

que declarou o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------    

“Estive a ver este documento com alguma atenção e fiquei um pouco preocupado pois 

parece-me que a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide usufrui muito pouco com este 

apoio.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Verifico algumas coisas que devem ser feitas, outras estão muito atrasadas pelo que 

espero que quando for apresentado o próximo relatório já haja mais utilização. ------------------  



 

 

      

Ata 27-06-2014  
Nº 3  

55 

O Senhor Presidente de Câmara usou da palavra para referir o seguinte: -----------------  

“Certamente que noutros meses a situação pode ter sido ao contrário. Recordo 

deliberações que foram tomadas à pouco tempo, nomeadamente materiais para a Pedreira e 

que ainda não constam aqui. Assim como mais à frente iremos analisar no ponto 8, o subsídio 

referente aos meses de Janeiro e Fevereiro. --------------------------------------------------------------   

João Carvalho, manifestou a sua tristeza pelo facto dos seus pedidos estarem sem 

resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Da empresa AC-Clinica, a solicitar que seja revista a situação da decisão 

do tempo de estacionamento limitado em 15 minutos na Rua Dr. Fausto Lobo, 

junto ao Edifício da Caixa de Crédito Agrícola de Miranda do Corvo. Deliberação 

Camarária de 16-05.2014. -------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Verónica Simões que 

declarou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Depois da apreciação do requerimento feito pela AC Clinica e de analisarmos a 

proposta de passar o tempo de estacionamento de duração limitado de quinze minutos para 

um período entre trinta minutos a uma hora, a nossa bancada, apesar de não estar contra 

esta proposta, depara-se com uma dúvida que achamos muito pertinente uma vez que a AC 

Clinica não é o único estabelecimento comercial naquele local, pelo que gostaríamos de 

questionar o Senhor Presidente se os outros proprietários também foram auscultados nesse 

sentido, pois os interesses de todos eles deverão ser analisados pela mesma importância. -----  

Ainda no âmbito do que estávamos a falar há pouco das acessibilidades, gostaria de 

sugerir que caso esta proposta seja aprovada, ou seja, que o tempo limite seja aumentado, 

sugerimos que dos seis estacionamentos que lá estão, um deles passe a ser para deficientes 

de mobilidade reduzida. Relembro que existe apenas um lugar com estas condições nas 

imediações da piscina municipal o que nos parece insuficiente para a abrangência que tem. 

Este tipo de estacionamento também seria útil para a AC Clinica dada a metodologia 

da empresa e dos utentes que a frequentam.” -----------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado Hugo Cabral que referiu o seguinte:  

“Não obstante o parecer técnico que foi recolhido pela Câmara para proceder à 

aprovação em sessão de Câmara, partilho também da preocupação apresentada pela 

Deputada Verónica e um dos primeiros reparos que gostaria de fazer, não querendo 

inviabilizar de forma alguma ou ser um entrave neste processo, mas gostaria de saber se os 

outros negócios presentes concordam com esta alteração.---------------------------------------------  

Como sabem, um dos objetivos que se pretendem atingir com a limitação de 

estacionamento, é precisamente o fluxo e a recorrência de estacionamento, por exemplo, 
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para um tipo de atividade é benéfico aumentar para 45m ou para 1h, mas para um café ou 

para um banco, se calhar os 15m é o ideal. ---------------------------------------------------------------  

Depois, se analisarmos esta alteração na perspetiva de um todo, isto é, eu não 

conheço exatamente a realidade, mas poderemos estar a abrir uma exceção numa zona o que 

depois leva a que outros comerciantes também exijam. Partindo do pressuposto que se 

aprovamos num lado depois temos que aprovar no outro, corremos o risco de desvirtuar o 

objetivo fundamental do condicionamento do estacionamento. --------------------------------------  

Na minha opinião, era conveniente fazer um estudo prévio mais abrangente para todo 

o concelho, afim de realmente verificar as situações atuais e os objetivos que se pretendem 

com vista a proceder a uma alteração de fundo no que diz respeito nos estacionamentos no 

concelho todo. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

Dada a tipologia da atividade da requerente desta alteração, proponho também que 

dos seis lugares de estacionamento, se demarque um para deficientes com mobilidade 

reduzida.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado João Paulo, que declarou o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Na minha opinião, a pretensão da AC Clinica faz algum sentido, mas e o Hugo acabou 

de fazer uma análise perfeitamente correta e é preciso ver a situação dos outros 

comerciantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naquela zona comercial há seis estacionamentos de duração limitada, mas os 

comerciantes daquela zona são obrigados a estacionar os carros na zona de estacionamento 

de outros comerciantes quando têm lugares à porta dos deles. Há aqui uma certa injustiça, ou 

seja, há ali seis lugares, mas noutras zonas não há. -----------------------------------------------------  

Eu pessoalmente sou a favor que haja lugares de estacionamento de duração limitada 

em todos os lados, mas também concordo que se faça um estudo de onde aplicar esses 

lugares e de que forma. ---------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra o Deputado José Taborda que referiu o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

“Eu estou de acordo com todas as intervenções, mas acho fundamental o seguinte: é 

fundamental criar um lugar de estacionamento para uma pessoa com mobilidade reduzida, 

mas não vejo vantagem em aumentar o tempo. ----------------------------------------------------------  

O Deputado Hugo disse que aumenta a rotatividade em 15 minutos e nada garante a 

um cliente da AC Clinica, se aumentarmos para 60 minutos, ter ali um lugar. Depois também 

temos que entender a zona onde está enquadrado. -----------------------------------------------------   
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Nós temos muito estacionamento no Mercado Municipal, em frente às piscinas 

municipais, nas escolas e estamos a falar num espaço de 50 a 100 metros pelo que temos que 

ponderar muito bem sobre o que vamos decidir.” -------------------------------------------------------  

De seguida interveio a Deputada Fátima Ramos, tendo declarado o seguinte: ----------    

“Gostaria de sugerir à atual Câmara para consultar o processo, pois uma boa parte 

daquele terreno foi cedido pela Caixa de Crédito Agrícola. Na altura o entendimento a que se 

chegou para que essa cedência fosse efetuada, foi o de limitar o estacionamento aos tais 15 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Compreendo a questão da AC Clinica pois pode ter clientes com mais deficiências e 

com mais problemas e que tenham dificuldade em se deslocar, pelo que sugiro que talvez 

uma forma de resolver o assunto rapidamente pois se estamos à espera de um estudo irá 

demorar muito tempo, mas se todos estivermos em sintonia, sugiro a criação de um 

estacionamento para as pessoas com mobilidade reduzida. Essas pessoas ficavam 

salvaguardadas, tinham o tempo necessário para a consulta e as outras pessoas se necessário 

for, deslocam-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Será alguma condicionante que até nos crie entraves ou que até se tenha criado uma 

expectativa que agora contrarie essa mesma expectativa.” -------------------------------------------   

De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal interveio declarando o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

“Compreendo os argumentos invocados, nomeadamente a questão da rotatividade e 

da igualdade de tratamento para com todos os comerciantes, bem como a possibilidade de ter 

ali um estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida e recuperando aquilo que disse 

o Deputado Hugo Cabral sobre aquela ideia de ser feito um estudo de mobilidade que dê foco 

ao estacionamento automóvel, penso que é uma ideia interessante e que devemos ter em 

consideração, desde que esteja dentro das possibilidades financeiras da autarquia. -------------  

Neste contexto, aceito que se retire a proposta e que volte à Câmara para pelo menos 

contemplar um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida e encontrar 

uma solução justa e que incida em várias zonas do concelho, nomeadamente nas sedes de 

freguesia.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade, retirar o ponto, voltando a uma 

próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Deputado João Carvalho 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. --------------------------------  
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Ponto 8 - Proposta nº 22/P/2014, do Senhor Presidente da Câmara, Miguel 

Baptista, relativa à Freguesia de Semide e Rio de Vide. ----------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente de Câmara que 

declarou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------   

“Esta proposta está um pouco relacionada com os acordos de execução, aprovados na 

última Assembleia Municipal e que entraram em vigor a 1 de março, à luz da nova lei das 

autarquias locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Recordo que em 2013, foi aqui aprovado que enquanto não entrassem em vigor os 

acordos de execução, a União de Freguesias de Semide e Rio de Vide, visto que tinham os 

funcionários e que continuavam a dar cumprimento ao protocolo anterior, que esses meses 

fossem pagos ao abrigo desse mesmo protocolo. E assim foi. Fez-se o pagamento à União de 

Freguesias de Semide e Rio de Vide até 31 de Dezembro de 2013. -----------------------------------  

Contudo, à época, havia a ideia que se conseguia ter os acordos de execução para 

entrar em vigor a 1 de janeiro, mas tal não foi possível devido a questões de ordem legal e 

esclarecimentos da Associação Nacional de Municípios Portugueses e de outras entidades que 

tardaram em chegar e que só tornaram possível a operacionalização e entrada em vigor dos 

acordos de execução a 1 de março. -------------------------------------------------------------------------  

Dito isto, enquanto que no caso da Freguesia de Vila Nova, Lamas e Miranda do Corvo, 

que não tinham protocolo com a Câmara Municipal, ou seja, começaram no dia 1 de março e 

estão a receber desde 1 de março, no que respeita às freguesias de Semide e Rio de Vide, 

subsiste esta situação que é preciso resolver em relação aos meses de janeiro e fevereiro. 

Como sabemos têm os funcionários e continuaram a dar cumprimento ao protocolo antigo. ----  

Neste contexto, a Câmara Municipal aprovou esta proposta, que mais não é do que 

fazer o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro, tendo em conta os valores do antigo 

protocolo à União das Freguesias de Semide e Rio de Vide. --------------------------------------------  

Portanto os 2.012,34 euros correspondem a dois meses de protocolo da freguesia de 

Semide e Rio de Vide.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida solicitou o uso da palavra a Deputada Fátima Ramos, tendo declarado o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Concordo totalmente com este processo. Aliás é da mais elementar justiça, eles 

fizeram o trabalho e têm que ser ressarcidos por esse trabalho. Aliás já noutras câmaras 

aconteceram situações similares aquando da mudança de protocolos, pelo que é 

perfeitamente correto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A única coisa que me surpreende é o seguinte: a Câmara fez protocolo com as juntas 

de freguesia para limpar os lugares. Com isso libertou funcionários da Câmara, que 
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antigamente criticava a Câmara anterior quando tinha que contratar algum serviço fora, 

ainda diz aqui que vai contratar serviços fora. -----------------------------------------------------------  

Portanto fico contente nesse sentido, mas não posso deixar de referir que estamos a 

gastar em dobro. Estamos a gastar com as juntas e estamos a gastar com os serviços fora.”.     

A Assembleia Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta n.º 

22/P/2014, do Senhor Presidente da Câmara, Miguel Baptista, relativa à Freguesia de Semide 

e Rio de Vide. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------  

O Deputado João Carvalho regressou aos trabalhos. -------------------------------------------  

Ponto 9 - Orçamento Participativo Jovem - Comissão de Análise Técnica: Presente 

deliberação de Câmara que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------  

"PROPOSTA 24/P/2014 -------------------------------------------------------------------------------  

Orçamento Participativo Jovem --------------------------------------------------------------------  

Dado que nas Normas do Orçamento Participativo Jovem em vigor, consta no seu art.º 

4.° n.º 4 que "O Executivo Municipal delibera anualmente sobre as regras de funcionamento 

do Orçamento Participativo", propomos a esta câmara municipal que: ------------------------------  

1- As normas de Orçamento Participativo Jovem se mantenham em vigor, afim de 

serem avaliados os projectos que deram entrada no decorrer do ano de 2013, sofrendo apenas 

uma única alteração ao previsto no art.º 10.° no que diz respeito à composição da Comissão 

de Análise Técnica, sendo que: ------------------------------------------------------------------------------  

Onde consta que: -------------------------------------------------------------------------------------  

A Comissão de Análise Técnica é composta por 5 elementos. Sendo 2 deles nomeados 

pela Assembleia Municipal, 2 pela Câmara Municipal e 1 Técnico da Autarquia; -------------------  

Deverá passar a constar que: -----------------------------------------------------------------------  

A Comissão de Análise Técnica é composta por 5 elementos. Sendo 3 deles nomeados 

pela Assembleia Municipal, 2 pela Câmara Municipal, sendo 1 elemento do executivo e 1 

Técnico da Autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2- E nesse seguimento propomos a esta câmara municipal que sejam nomeados: -------  

A Vice-Presidente - Ana Maria dos Santos Marreco e Rosa de Gouveia ----------------------  

A Técnica Superior - Ana Cristina Amaro Figueiredo -------------------------------------------  

Mais, relativamente aos três membros nomeados pela Assembleia Municipal, deverá o 

mesmo ser sujeito à apreciação da próxima Assembleia Municipal.  ----------------------------------  

Paços do Município de Miranda do Corvo, 17 de Junho de 2014 ------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal, António Miguel Costa Baptista (a) ---------------------  
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O Vereador da Coligação PSD/CDS Miranda Não Pode Parar, Sérgio Luís Rodrigues Seco 

(a)." 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e remeter à Assembleia 

Municipal para nomeação dos três membros da Comissão de Análise Técnica.” --------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente de Câmara, que 

declarou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------    

“Gostaria de apresentar esta proposta, que de resto não é uma proposta só minha, 

mas também do Vereador Sérgio Sêco e que resultou de um processo de discussão na Câmara 

Municipal e acabámos por fazer uma proposta conjunta. -----------------------------------------------  

Posto isto, gostaria de referir que chegámos ao entendimento de em vez de ter dois 

elementos da Câmara Municipal, dois elementos da Assembleia Municipal e um técnico da 

autarquia, sendo que o técnico mantém-se o mesmo, mas depois entendemos passar para o 

modelo 1-3-1 e porquê? Porque esta Assembleia Municipal tem três grupos e entendemos que 

era importante abdicar na Câmara Municipal de um elemento para poder nomear três 

elementos da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

A técnica superior, tal como consta na proposta, foi indicada assim como o elemento 

da Câmara Municipal que será a Senhora Vice-Presidente Ana Gouveia. -----------------------------  

Como compreendem, isto também se traduz numa alteração às normas do Orçamento 

Participativo Jovem que ao invés de 2-2-1, passa a ser 1-3-1. -----------------------------------------  

Esta aprovação é importante na medida em que eles têm que analisar as propostas 

para que se possa dar seguimento à escolha que a comissão fizer sobre as propostas 

apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eu entendo que esta comissão deverá manter-se em funções no próximo ano. Portanto 

era esse o espírito, que esta comissão tivesse como missão de selecionar os projetos à luz das 

normas, mas depois apresentar sugestões, melhorias no âmbito do Orçamento Participativo 

Jovem para os próximos anos. ” -----------------------------------------------------------------------------          

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade, a nomeação dos seguintes 

Deputados: Hugo Pedro Cabral Fernandes, José Miguel Lucas Simões, Celeste Pereira Dias 

Cardoso e como suplentes: Dulce Carolina Camilo Caetano, Verónica do Nascimento Simões e 

Carlos Alberto Marta Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------    

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------  

Ponto 10 - Alteração dos Estatutos: Pedido de revogação dos art.º 25 e 26 do 

Regimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, deliberou, por unanimidade, retirar o ponto em virtude do 

subscritor não se encontrar presente. ----------------------------------------------------------------------   
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Ponto 11 - Metro-Mondego. ------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal, deu a palavra ao Presidente de Câmara, tendo 

declarado o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“Este assunto, como sabem, é recorrente e por isso está agendado para esta reunião.  

Atrevia-me a deixar aqui um aviso ao Presidente da Assembleia Municipal. Dando 

cumprimento ao que está previsto no novo Regimento, proponho a realização de uma sessão 

temática sobre o assunto do Metro-Mondego, convidando os Presidentes da Assembleia 

Municipal dos concelhos vizinhos, das Câmaras Municipais e outras entidades. --------------------  

Com a conversa que tive ontem com o Senhor Secretário de Estado, onde também 

estava presente o Dr. Manuel Machado e o Dr. Luís Antunes da Lousã, fiquei ainda mais 

preocupado uma vez que o Governo está a ter algumas dificuldades em encontrar as tais ditas 

“gavetas” para ter o financiamento no âmbito da negociação do novo quadro comunitário. ----  

Já é reconhecido que a obra só avança com fundos comunitários, no entanto o Senhor 

Secretário de Estado está empenhado em encontrar as “gavetas” para ir buscar o dinheiro 

necessário para que a obra avance. -------------------------------------------------------------------------  

Surgiu também, mais uma vez, a questão dos SMTUC do valor que representa todo o 

património da baixa de Coimbra. Uma vez que na nossa Assembleia existe esta possibilidade 

de fazermos uma reunião só sobre o Metro-Mondego endereçando convites a diversas 

entidades, deixava aqui o desafio ao Sr. Presidente para que Miranda do Corvo pudesse 

assumir essa iniciativa.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Fátima 

Ramos, tendo declarado o seguinte: ------------------------------------------------------------------------    

“Numa das últimas conversas que tive com o Senhor secretário de Estado, ele fez-me 

sentir que seria importante encontrar uma fonte de financiamento que reúna a componente 

do ambiente em termos nacionais, mas também uma componente do regional. -------------------  

Portanto, uma vez que temos uma nova presidente na comissão, é importante que se 

faça sentir a importância do regional que tem verbas significativas. ---------------------------------  

Ele disse que se fosse repartido com a componente de Coimbra poderia avançar, mas 

que se da região não houvesse componente já seria mais complicado.” -----------------------------   

De seguida interveio o Deputado Carlos Marta, tendo declarado o seguinte: ------------  

“A maior parte das vezes, fala-se muito sobre quem foi o culpado desta situação. O 

que é facto é que nós continuamos sem o ramal e a solução parece-nos cada vez mais longe, 

cada vez mais difícil, mas há um outro aspecto que se tem falado pouco aqui e que é 

perceber o que é que o Conselho de Administração da Metro-Mondego faz, onde gasta o 

dinheiro, quem é responsabilizado pelo gasto do dinheiro, que dinheiro já foi gasto? ------------  
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Há relatórios e ninguém questiona isso. Eu acho que deveríamos questionar sobre os 

nossos impostos, a menos que as pessoas não se preocupem com isso. ------------------------------  

Essas pessoas têm que ser responsabilizadas independentemente de serem dos nossos 

partidos ou não. Eu considero espantoso que nunca ninguém coloque esta questão. -------------  

Não está ninguém do meu partido no Conselho de Administração, até poderia estar e 

se estive eu ainda estaria mais preocupado porque era alguém que supostamente era da 

minha confiança. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Isto é um caso importante de mais, mexe connosco, consegue irritar-nos, mas é bom 

que nós também nos consigamos irritar por este aspeto. Não é só a falta do comboio, a falta 

de ligação a Coimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Imaginem que de repente é aprovada a verba para o Metro e o Metro é concluído! 

Muito bem, então e o outro dinheiro? Foi gasto em quê?” ----------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu que tem sido grande a 

preocupação sobre a falta de acessibilidades no concelho. De facto, todos estes problemas em 

termos de acessibilidades começaram a partir do Metro. -----------------------------------------------  

As estradas são cada vez mais necessárias, nós sentimos essa necessidade e o Metro 

foi uma situação que polinizou uma situação de grave dificuldade. ----------------------------------  

Eu assim como muitas outras pessoas, devemos muito ao comboio porque se não fosse 

o comboio não tinha tido possibilidade de ir estudar para Coimbra. O que quero dizer é que 

devemos lutar com todas as nossas forças, que haja união. Ou seja, o metro é mais um motivo 

para nos unir, do que para nos desunir. --------------------------------------------------------------------  

Será que não há outros interesses por trás? Será que Coimbra quer o Metro? -------------  

O Senhor Presidente fez uma sugestão que por acaso, quer eu, quer a mesa, já 

tínhamos pensado. Eu acho que devem estar presentes várias individualidades. Vou convocar 

os líderes das bancadas, mas como iremos ter reunião da Assembleia Municipal em Setembro, 

provavelmente será marcada para Outubro.” -------------------------------------------------------------  

De seguida interveio a Deputada Fátima Ramos que declarou o seguinte: ----------------     

“Eu sugiro que se convide entre outros, quer o atual presidente da Metro, quer os 

antigos Presidentes da Metro e porquê? As câmaras também fazem parte dos órgãos, e as 

Câmaras que têm estado nos órgãos sabem e não estou aqui a defender ninguém, mas muitas 

vezes o processo tem estado sucessivamente parado porque os sucessivos governos não 

tomam decisões e todo o dinheiro que eles têm gasto tem sido na sequência de orientações 

dos sucessivos governos.---------------------------------------------------------------------------------------    
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Eu acho que deve ser convidado o Eng.º Rebelo, o Eng.º Álvaro Seco e eventualmente 

os presidentes anteriores se eles estiverem disponíveis para que cada um deles diga porque é 

que o processo não andou para a frente.” -----------------------------------------------------------------   

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu o seguinte: --------------------  

“Eu não tenho legitimidade para convocar os ex-presidentes dos conselhos de 

administração que já não estão em funções. Só posso convocar aquele que neste momento 

está em funções. Ou seja, o atual presidente do Conselho de Administração, de acordo com a 

lei, não pode negar a presença.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

E sendo vinte e três horas e cinco minutos, o Presidente da Assembleia Municipal, 

declarou encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída 

a todos os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. ----------------------------  
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