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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 27-04-2017  

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete 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 27.02.2017 -------------------------  

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 - Da CIMRC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a enviar a 

minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Autoridade de 

Transportes. Deliberação Camarária de 17 de março de 2017 --------------------------------------  

Ponto 7 - Abertura de Procedimento de aquisição para fornecimento de energia 

elétrica, durante 24 meses ao abrigo do Acordo Quadro da CIM-RC (ref.ª CIMRC - AQ 

02/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Minuta de Protocolo de Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide 

para Construção de Lar para Idosos. Deliberação camarária de 21 de abril de 2017 ----------  

Ponto 9 - Alteração do Anexo I ao contrato de concessão da distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, celebrado entre o Municipio e a EDP Distribuição em Miranda do 

Corvo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10 - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2017 ------------------------  

Ponto 11 - Prestação de Contas de 2016 -------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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 do n.º 3 do art.º 30.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.02.2017 -------------------------  

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

Foi a ata colocada à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----------  

Os Deputados José Miguel Simões Correia, Lídio Lourenço Gonçalves e Paulo Jorge de 

Jesus Rodrigues não participaram na votação da ata uma vez que não estiveram presentes na 

referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Nelson Anjos, que 

depois de cumprimentar os presentes, apresentou a seguinte declaração: -------------------------  

“A nossa vinda hoje aqui tem por objetivo denunciar mais uma vez a total ausência de 

uma política de comunicação com as comunidades locais, por parte do atual executivo, 

nomeadamente com as associações populares de cultura e recreio. ---------------------------------  

No que se refere a ARCDSS, e apenas a título de exemplo, ocorre-nos referir: -----------  

Das inúmeras cartas por nós enviadas à Câmara, umas não têm resposta, e outras 

conseguem apenas respostas “administrativas”, como quem assina o despacho e dá por 

concluída aí a sua tarefa. Todas elas conseguindo contudo o supremo objetivo de não resolver 

problema algum, dos que se pretendiam resolver. Senão, vejamos:----------------------------------  

Uma sessão de esclarecimento destinada a informar a população sobre as questões 

relacionadas com a rede de esgotos, solicitada pela primeira vez em 9 de fevereiro de 2016, e 

posteriormente lembrada pela enésima vez, continua por realizar; ----------------------------------  

Sobre a necessidade de colocação de lombas de limitação de velocidade, na via 

principal que atravessa o lugar, igualmente por nós solicitado, embora a instalação da rede de 

saneamento não se encontre ainda concluída, não temos qualquer notícia; ------------------------  

Sobre a participação para obras de beneficiação nas instalações da Associação, 

visando melhorar as condições de ensaio do “Grupo de Cordas e Cantares do Senhor da 
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Serra”, foi-nos prometido pelo Senhor Presidente um subsidio de 1500€, do qual não 

vislumbramos ainda um euro, muito embora o longo rosário de eloquentes promessas feitas; 

De um célere plano estratégico para Miranda, para o lançamento do qual até fomos 

convidados, com a promessa de resultados relativamente breves, mas de cuja longínqua data 

já nem sequer nos lembramos, nada sabemos; -----------------------------------------------------------  

E até de coisas tão simples e baratas como um simples CD, contendo os aspetos 

principais do evento que comemorou o Foral do concelho, em que participamos, que nem 

sequer pedimos mas que nos prometeram, supomos que se encontre perdido algures nas caves 

profundas do esquecimento dos Paços do Concelho. -----------------------------------------------------  

Ainda na sequência da celebração do foral, o que no simpático agradecimento que nos 

foi dirigido pela Vice-Presidente tomamos por interesse em aproveitar a dinâmica gerada pelo 

evento, levou-nos, em coro com outros, a defender a criação de uma comissão para a 

dinamização cultural no concelho, com base nas associações culturais e recreativas locais. O 

silêncio que até hoje se seguiu sobre o assunto, ilustra quão ingénua foi a nossa esperança. 

É por isso que aquilo que hoje aqui fica dito se destina antes à agenda de algum 

potencial integrante do próximo executivo, que se encontre presente. Porque deste, já 

desistimos, para não termos que desistir de nós.” -------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Mário 

Sol, que apresentou a seguinte declaração: ---------------------------------------------------------------  

““Eu Tenho um Sonho" -------------------------------------------------------------------------------  

E assim, numa analogia ao discurso proferido pelo ativista político norte-americano, o 

pastor Martin Luther King a 28 de Agosto de 1963, Carlos Marta iniciou, nesta sala, a sua 

intervenção no decorrer da sessão comemorativa dos 43 anos do 25 de Abril de 1974. -----------  

Falou com mestria e somente do que sabe e conhece, dos seus sonhos, anseios, 

perspetivas para o futuro, deixando-nos pistas para a sua solução. Seguindo-as pode Miranda 

do Corvo e os seus autarcas recuperar o tempo e soluções perdidas num, de má memória, 

passado recente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que diriam os nossos antepassados relativamente ao “Ramal da Lousã”? ------------------  

Não quero, neste âmbito, alongar-me mais do que o devido, evitando assim desvirtuar 

a intervenção proferida por Carlos Marta que de “PER SI” é suficiente para não necessitar de 

mais encómios. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Meu amigo camarada, conterrâneo Mirandense. PARABÉNS. Elevaste muito alto a 

fasquia da qualidade com que o debate político dever ser feito neste lugar, aguardo 

expectante que outros tenham a capacidade para dar a devida resposta ao repto que 

implicitamente lançaste. --------------------------------------------------------------------------------------  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
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No decorrer da referida cerimónia tomei também conhecimento através da 

intervenção do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Miguel Batista, da homenagem prestada, na 

Câmara Municipal da Meda ao Sr. Presidente desta Assembleia, Dr. João Mourato, a quem 

quero publicamente expressar a minha maior satisfação pelo facto e a ela me associar com a 

fraternidade de um abraço. ----------------------------------------------------------------------------------  

De realçar que durante o seu ministério, naquela autarquia e disso fui testemunha, 

sempre pugnou com visível empenho e indisfarçável satisfação em bem-receber e apoiar os 

seus conterrâneos e coletividades da sua terra natal, que orgulhosamente e em inúmeras 

ocasiões convidava, exigindo, a sua presença naquela comunidade. ---------------------------------  

Mirandenses! São assim. -----------------------------------------------------------------------------  

Muito obrigado, Dr. João Mourato. ----------------------------------------------------------------    

No entanto o reverso da medalha também, nesta casa, se fez sentir no dia 25. ---------  

Pela voz do líder da bancada do Partido Socialista, Dr. José Mário Gama, fomos 

brindados com a vã tentativa de ressurreição do defunto e malfadado “metro” que 

teimosamente vai atormentando as mentes dos que ainda esperam ver no canal do Ramal da 

Lousã o meio de transporte, cujo projeto esteve na origem da sua destruição e a causa dos já 

inumeráveis prejuízos causados às pessoas, às empresas e por conseguinte á nossa região. -----  

Creio, ingenuamente, ter configurado esta intervenção, um distraído devaneio 

protagonizado pelo líder José Mário. No entanto creio também que o desrespeito 

demonstrado para com os cidadãos seus conterrâneos que esforçadamente e de forma 

altruísta lutam, desde a primeira hora, pela reposição do comboio, fazendo também letra 

morta da decisão, tomada nesta assembleia, a pedido do MDRL proposta pelo grupo 

parlamentar do PCP e no imediato interpretada como boa e anuída pelo Sr. Presidente desta 

Assembleia no sentido das referências á “metro mondego” e ao metro passarem a “Ramal da 

Lousã” e ao comboio no texto das convocatórias futuras, passando como é óbvio toda a 

discussão, versar as referências ao ramal e seu comboio. ----------------------------------------------  

Foi de imediato, salvaguardando qualquer lapso de memória, aprovada por 

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

Acresce ainda o facto de na intervenção a que me refiro, nada ter sido dito 

relativamente ao “Ramal da Lousã” ou ao seu comboio. -----------------------------------------------  

Creio não configurar esta ação mais do que um simples lapso de memória que, todos 

os mirandenses defensores do ramal e da nossa região desejam ver devidamente esclarecido, 

mesmo que sem a consequente e desejada explicação. -------------------------------------------------  

Relativamente á Rádio Dueça quero aqui expressar o meu pedido de desculpas ao 

executivo municipal no que respeita a uma afirmação proferida nesta sala no 25 de Abril, 
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onde se disse que a rádio ainda não dispunha de instalações condignas por esta Câmara nada 

ainda ter feito para tal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Assim e como considero ter a principal quota-parte na culpa de não divulgação, por 

todos os elementos da direção da rádio, da nova realidade. Dizendo ainda que é graças á ação 

do executivo no encontrar de uma solução, através da execução de um protocolo entre o 

Município, a Rádio Dueça e outra entidade que me eximo agora de mencionar, que o processo 

tem o devido e desejado incremento. ----------------------------------------------------------------------  

Pelos motivos expostos reitero o meu pedido de desculpas, em nome da Rádio Dueça, 

ao Executivo Municipal e em especial ao seu Presidente.-----------------------------------------------  

Mário Sol Verdial Ferreira da Silva -----------------------------------------------------------------  

Miranda do Corvo (a)” --------------------------------------------------------------------------------    
De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Munícipe Maria José 

Vicente, que depois de cumprimentar os presentes referiu que a sua intervenção seria um 

alerta para duas questões, uma vez que caso aconteça algo mais grave, não quer ter 

problemas de consciência. Referiu que toda a gente sabe onde reside, ou seja, por trás dos 

correios, a qual é circundada por uma estrada e que quando para ali foi morar, era apenas um 

caminho onde passava um carro de mão e pouco mais. Disse que viveu alguns anos com a 

poeira de verão e a lama de inverno até que mais tarde foi alcatroada. ----------------------------    

Referiu que há alguns anos caiu um muro que agora é propriedade da Câmara “A Casa 

Amarela”, e que depois de um telefonema alguém foi retirar a parte caída. Referiu a 

existência de um telheiro por cima de um portão que tem uma trave que está prestes a 

partir. Disse ainda que neste local existe um recanto que serve de urinol. Referiu que receava 

que aquilo caia e atinja alguém que está la debaixo ou atinja quem vá a passar pois é uma 

estrada onde passam muitas pessoas a pé. Disse que deixava esse alerta para demolirem antes 

que a trave que está a sustentar parta. --------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que aquela rua é estreita e que por exemplo uma carrinha de caixa aberta 

tem alguma dificuldade a passar, pelo que não compreende como é que naquela rua o 

trânsito não é limitado apenas a um sentido. Disse inclusivamente que já enviou uma carta 

para a câmara não tendo obtido ainda resposta. Neste sentido deixou o alerta sugerindo mais 

uma vez a colocação de um só sentido de trânsito. ------------------------------------------------------      

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe Álvaro 

Francisco, que depois de cumprimentar os presentes agradeceu a presença de todas as 

pessoas presentes as quais têm lutado para a reposição do comboio na linha da Lousã. ---------  

Depois referiu que é conhecido que a palavra Metro tem muitos interesses e que há 

muita gente com interesses nesta palavra. Disse que é preciso mudar os interesses e as 
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politicas para as pessoas, muitas delas estavam presentes, e que votaram para as pessoas que 

estão na Mesa. Disse que os nossos autarcas têm muita responsabilidade para com as pessoas 

que estão privadas do transporte. Disse que há um transporte que é um fraco remedeio e que 

houve pressa para desmantelar e que agora é só dificuldades, umas atrás das outras. -----------  

Depois disse que gostaria de saber informações sobre as obras que criaram alguns 

constrangimentos. Disse que é do conhecimento da câmara e que já se arrasta há vários anos 

que não deveria acontecer assim como também não deveriam ter arrancado os carris e que 

agora para repor é só dificuldades. Referiu que hoje há dinheiro para fazer as obras. Disse 

que a Assembleia da República deliberou a reposição da ligação do Ramal da Lousã, mas como 

há demasiados interesses instalados, continua tudo na mesma. Referiu que se não existir uma 

forma de luta mais forte a solução continua com um desperdício de milhões e que foram 

gastos cinco vezes mais do que aquilo que era preciso. -------------------------------------------------   

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

que depois de cumprimentar os presentes começou por prestar os esclarecimentos solicitados. 

Em relação ao Munícipe Álvaro Francisco referiu que é um assunto recorrente ao longo dos 

anos e que também foi abordado pelo Munícipe Mário Sol. Referiu que todos os presentes e 

todos os Mirandenses subscrevem as palavras do Munícipe Álvaro Francisco. Sobre o processo, 

referiu que a informação que tem, no seguimento de uma reunião que participou com os 

outros autarcas dos concelhos vizinhos, é a de que o governo irá no próximo mês, apresentar 

uma solução e uma eventual calendarização para essa solução. Referiu que cá estarão para 

analisar e para responder a essa solução, sendo certo que todos os autarcas (pelo menos 

Miranda do Corvo e Lousã) têm vincado que em primeiro lugar gostariam de ter uma solução 

ferroviária, ou seja, a que estava prometida quando a linha encerrou. Informou que irão 

aguardar com serenidade os desenvolvimentos das próximas semanas para depois nos órgãos 

próprios e em conjunto com a população tomarem medidas nesse aspeto. Agradeceu mais 

uma vez o empenho do Munícipe Álvaro Francisco e do movimento nesta luta, pois tem sido 

muito importante para o Governo dar uma maior celeridade a este processo. ---------------------  

Sobre a intervenção da Dr.ª Maria José, agradeceu o tom cordial e educado com que 

fez a sua intervenção, à semelhança das intervenções dos Munícipes Álvaro Francisco e Mário 

Sol. Agradeceu os alertas que deixou e informou que iria alertar os serviços nomeadamente na 

questão do sentido único. Informou que acabou de receber um sms do Senhor Vereador que 

lhe deu nota que estava programada uma intervenção nessa rua e que tem a ver com a 

melhoria em termos de escoamento das águas, ou seja, em termos de drenagem e também de 

arranjo do pavimento que está em mau estado. Informou que acresce aquilo que a Dr.ª Maria 
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José referiu na propriedade da Câmara Municipal atualmente e também de ser estudado a 

introdução de um sentido único. ----------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Munícipe Nelson Anjos e sobre as lombas redutoras de 

velocidade, informou que certamente irão ser instaladas após a conclusão da obra de 

saneamento que é um dos maiores investimentos que a Câmara está em vias de concretizar no 

concelho e que a população do Senhor da Serra deve estar muito grata por este investimento. 

Informou que sobre o subsídio, já tinha recebido alertas sobre esse atraso e que certamente 

esse apoio será aprovado na Câmara Municipal. Sobre o Plano Estratégico, informou que 

também está em vias de aprovação final. Informou que irá ver o que se passa com a questão 

do CD do evento Mirandus, recordando que foi um evento que envolveu grande parte das 

associações culturais e recreativas do nosso concelho bem como a população em geral, 

salientando que foi uma excelente experiencia e que se poderá começar a pensar em repetir. 

Sobre a comissão que referiu, informou que não é uma ideia nova, mas que depende acima de 

tudo da vontade das associações culturais e recreativas do nosso concelho. Sobre a 

intervenção inicial que fez sobre o funcionamento da Câmara e principalmente sobre a última 

frase que deixou, referiu que tal como o Senhor Engenheiro Nelson Anjos tem a liberdade 

para dizer o que lhe vai na alma também ele tem. Disse que lhe custa a acreditar que tal 

como o Munícipe referiu no inicio, que falava em representação da Associação Recreativa, 

Cultural e Desportiva do Senhor da Serra, que todos os sócios se revejam na última afirmação 

que fez. Disse que foi uma afirmação de cariz político e que isso não cai numa associação de 

cariz cultural, no entanto referiu que iria aceitar o repto e que iriam agendar uma sessão de 

esclarecimentos para se poder verificar junto com a população do Senhor da Serra, se todos 

concordam com a afirmação. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Regimento -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Luís 

Filipe Martins que depois de cumprimentar os presentes apresentou a seguinte declaração: 

“Boa tarde,---------------------------------------------------------------------------------------------  

Cumprimento: o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e a respetiva Mesa da 

Assembleia, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores 

Deputados, funcionários desta autarquia, representantes da comunicação social, público em 

geral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta minha intervenção pretendo abordar dois assuntos: -----------------------------------  
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1º - No passado dia 18 de Abril, comemorou-se o Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios. Esta efeméride motivou uma reportagem da RTP transmitida no programa Portugal em 

Direto sobre o Mosteiro de Santa Maria de Semide. ------------------------------------------------------   

Da reportagem que serviu, e bem, para divulgar aquele que continua a ser a mais 

importante referência do concelho de Miranda do Corvo no que diz respeito ao património 

edificado de cariz religioso. ----------------------------------------------------------------------------------  

Simultaneamente, ficou provado uma vez mais o valor e importância deste complexo 

monástico não só para o concelho, como para a região, que importa continuar divulgar e 

proteger. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O momento é também de enaltecer o esforço que o Executivo realizou nas últimas 

obras que decorreram neste imóvel. De referir: Reabilitação do Claustro Quinhentista e 

Reabilitação do Altar-mor da Igreja Matriz. Esta última inaugurada no passado dia 9 de Abril. 

Aproveito para endereçar os parabéns à empresa responsável pelo trabalho. Ficou, sem 

dúvida, um excelente trabalho. ------------------------------------------------------------------------------  

Tal como ficou evidente na reportagem, para além da obra realizada, existe ainda um 

longo caminho a percorrer no sentido da reabilitação completa do Mosteiro, e não nos 

podemos desviar e muito menos desistir desse objetivo. É imperativo que se dê continuidade 

ao trabalho até aqui realizado, para não correr o risco de se perder o investimento já 

efetuado e perder ainda mais património. É com grande mágoa que olhando para aquele que 

era, outrora, um extenso património arquitetónico e artístico e que fazia parte do Mosteiro 

hoje se vê substancialmente reduzido, pelas mais variadas razões. É tempo de dizer basta! 

É imperativo que se altere a classificação do Mosteiro, e que passe a ser Monumento 

Nacional, é imperativo que se avance rapidamente para a 3ª e última fase do projeto de 

reabilitação, é imperativo que se avance para concretização do projeto de reabilitação do 

Passal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No imediato, solicito ao Sr.º Presidente, com a brevidade que lhe seja possível e com 

os meios que tenha disponíveis, proceder à reparação da iluminação exterior do Mosteiro e 

manutenção dos Claustros Quinhentistas, os quais já possuem elementos vegetais a invadir o 

espaço, existindo também, na ala Norte uma infiltração de águas pluviais. ------------------------  

2º - Ainda dentro da temática do património edificado, quero felicitar o Executivo 

pela candidatura da aldeia do Gondramaz às 7 Aldeias Maravilha de Portugal, sendo que a 

fase de seleção já decorreu e Gondramaz foi eleita como uma das 7 finalistas na categoria de 

Aldeias Remotas.------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Gondramaz possui características que a tornam num ponto de interesse e um local a 

visitar: a paisagem da serra e a envolvente natural das edificações de xisto dão-lhe um aspeto 

distinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, todos esperamos, que no próximo dia 3 de Setembro de 2017, Gondramaz 

conquite este galardão, que servirá decerto para fomentar e divulgar o turismo e o 

património do nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

Independentemente do resultado que se alcance com esta candidatura, fica patente 

que o nosso concelho é bastante rico e eclético no que diz respeito ao património, que possui 

monumentos e sítios distribuídos por todo a território. Não é necessário e não é recomendável 

concentrar todas as ofertas num só espaço. Sempre que possível o património e os pontos e 

motivos de interesse devem permanecer nos seus locais de origem. Só assim se consegue 

desenvolver e divulgar todo o território concelhio. ------------------------------------------------------  

Muito obrigado.----------------------------------------------------------------------------------------  

Luís Filipe Martins (a).” ------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Margarida 

Rodrigues que depois de cumprimentar os presentes, apresentou a seguinte declaração: ------  

“Na sequência do requerido na Assembleia Municipal de 27-02-2017, com os 

argumentos de facto e direito já melhor explicitados na mesma, e porque até ao momento 

não me foi comunicada qualquer resposta ao aludido requerimento nem correção da ata da 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de 30-06-2016, sendo que a que está publicada no 

site do Municipio de Miranda do Corvo não foi objeto de qualquer alteração, proponho a 

correção do erro em causa, substituindo o seguinte excerto: ------------------------------------------  

«De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu ter algumas dúvidas sobre a 

proposta apresentada, no entanto, entendeu suscitar a discussão desta adesão, ou não, uma 

vez que na sua opinião, a Assembleia Municipal não deverá aderir a esta associação, pelo que 

apresentou a seguinte proposta de adesão: ---------------------------------------------------------------  

“Tendo sido convidado a integrar a Associação Nacional de Assembleias Municipais, 

criada recentemente, venho propor a esta assembleia que esta adesão, que podendo ser a 

título pessoal e individual, de acordo com os atuais estatutos, se faça na qualidade de 

Presidente da Assembleia Municipal, a fim de garantir que futuras possíveis alterações nos 

atuais estatutos, mantenham a qualidade de associado/fundador e todos os Presidentes da 

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo com todos os direitos de atual condição. -------------  

Concluiu que a proposta deve ser de que a Assembleia Municipal autorize o atual 

Presidente da Assembleia a fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias Municipais. 
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A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta do Presidente da 

Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo seguinte texto: ----------------------------------------------------------------------------------  

“De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu ter algumas dúvidas sobre a 

proposta apresentada, no entanto, entendeu suscitar a discussão desta adesão ou não, uma 

vez que na sua opinião, a Assembleia Municipal não deverá aderir a esta associação. ------------  

Concluiu que face às dúvidas suscitadas, deveria propor a retirada do Ponto 7 da 

ordem de trabalhos e, apenas, dar conhecimento à Assembleia Municipal de que enquanto 

Presidente da Assembleia Municipal vai fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias 

Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta do Presidente da 

Assembleia Municipal de retirar o ponto 7 da ordem de trabalhos.”----------------------------------  

Ou subsidiariamente, caso a tal alteração não seja aprovada, proponho a substituição 

do texto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Concluiu que a proposta deve ser de que a Assembleia Municipal autorize o atual 

Presidente da Assembleia a fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias Municipais. 

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta do Presidente da 

Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo seguinte texto: ----------------------------------------------------------------------------------  

“Concluiu que a proposta deve ser de que a Assembleia Municipal autorize o atual 

Presidente da Assembleia a fazer parte desta Associação Nacional de Assembleias Municipais. 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, a proposta do Presidente da Assembleia 

Municipal, com o voto contra da Deputada Margarida Rodrigues.” ------------------------------------  

A Deputada Municipal --------------------------------------------------------------------------------  

Margarida Isabel da Costa Rodrigues (a).” -------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado João 

Branco, que depois de cumprimentar os presentes, felicitou o agrupamento de Escolas de 

Miranda do Corvo pelo facto de ter estado representado no campeonato mundial de natação 

no desporto escolar na Hungria – Budapeste, que decorreu de 19 a 25 de abril. -------------------  

Felicitou ainda a Casa do Povo de Miranda do Corvo pelos quatro atletas selecionados 

pela seleção de futsal da Federação distrital de Coimbra e que foram representar o distrito no 

torneio interassociações organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e que decorreu de 

4 a 8 de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim felicitou a Freguesia de Vila Nova pela fase final de conclusão da represa, 

salientando que é um espaço de beleza que orgulha a freguesia a qual tem tido muito cuidado 
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com ele. Referiu que para além da represa em si, estão perante um local ao qual se pode 

chamar uma pequena praça de onde partiram os trilhos da freguesia para a serra. Referiu que 

é uma aposta no turismo e que a Junta de Freguesia está atenta ao potencial turístico da 

serra e que por isso merce os parabéns. -------------------------------------------------------------------  

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

Couceiro, que depois de cumprimentar os presentes referiu ter algumas preocupações da sua 

bancada para elencar. Mencionou a falta de iluminação no exterior do Mosteiro de Santa 

Maria em Semide que continuava praticamente às escuras. Em relação á estradão do Senhor 

da Serra ao Alto Vale Abençoa referiu que a população gostaria de ser informada sobre o 

alargamento e que caso estas obras já se encontrassem concluídas teriam beneficiado a 

população em virtude das obras de saneamento dessa localidade. -----------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Mário Gama, que depois de cumprimentar todos os presentes congratulou-se com a Junta de 

Freguesia de Miranda do Corvo pelas obras de beneficiação que estão a decorrer no 

Carapinhal, na fonte e no lavadouro, nomeadamente com a pintura e limpeza. Referiu ainda 

as obras que decorrem no parque de merendas, nomeadamente os acessos aquele local. -------  

Deixou ainda uma palavra de enaltecimento ao executivo pela realização de mais uma 

Feira Medieval, salientando o facto de ter mobilizado centenas de pessoas o que é um grande 

fator de dinamização do ponto de vista económico, quer seja para os restaurantes, cafés, etc. 

Por fim referiu que estas medidas são de louvar pois são de certa forma catalisadoras 

para promover o turismo no nosso concelho. --------------------------------------------------------------    

Enalteceu ainda o facto da visita da Sua Santidade o Papa, a Portugal, o que de 

alguma forma motivou a deslocação da equipa de cricket do Vaticano ao nosso concelho para 

estarem presentes no torneio desta modalidade. Salientou que este acontecimento, foi 

noticiado nacional e mundialmente o que a todos deve orgulhar, não deixando de referir que 

esta infraestrutura foi uma aposta ganha e que pode ser uma peça catalisadora e fundamental 

para o turismo no regional e local. --------------------------------------------------------------------------    

Felicitou ainda a Fundação ADFP, ou Fundação Jaime Ramos pela inauguração do 

Templo Ecuménico sendo mais uma infraestrutura importante, cujas obras se encontram 

concluídas pelo que já poderá ser visitado. ---------------------------------------------------------------      

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos 

Santos, que depois de cumprimentar todos os presentes, congratulou o Municipio pela 

organização da semana gastronómica em Miranda do Corvo, bem como o foco gastronómico, 

turístico e cultural. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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Disse que ficava muito satisfeito pela adesão de alguns restaurantes a este evento, os 

quais trabalharam com bastante qualidade no sentido de dar a conhecer a nossa chanfana e a 

sopa de casamento, bem como todos os outros pratos típicos do nosso concelho. Informou que 

está previsto a vinda de mais de 1500 visitantes à mostra da chanfana, o que prova que este 

evento foi uma aposta grande deste executivo. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Rúben Fernandes, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, congratulou a Câmara por mais uma 

presença na BTL, a maior feira de turismo do país, com o seu tão criticado stand a promover 

Miranda do Corvo, como um destino de excelência para os apaixonados pela natureza e 

desportos de montanha, património natural e histórico, bem como pela gastronomia onde se 

puderam provar os vários produtos endógenos. Referiu que o sucesso foi tanto que foram 

constantes as filas à volta do stand, as quais se prolongaram por vários metros. ------------------   

Congratulou ainda o facto de terem convidado a estar presentes nesta feira, os vários 

agentes turísticos do nosso concelho, bem como as confrarias, os alunos do agrupamento de 

escolas e da CEARTE, o que criou também uma grande envolvência com todos os stands 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Referiu ainda que foi também visível a promoção ao Parque Biológico, bem como os 

eventos que vieram a acontecer posteriormente, tais como a Feira Medieval e a Semana da 

Chanfana o que culminou com a presença do Exmo. Senhor Presidente da República a visitar o 

nosso stand, tendo sido recebido pelo nosso Presidente da Câmara, Dr. Miguel Batista, bem 

como por outros autarcas que estavam presentes. -------------------------------------------------------   

Congratulou ainda a reportagem em direto, transmitida na RTP, a qual já nos vem 

habituando à presença de Miranda na comunicação social por bons motivos. ----------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste Cardoso que 

depois de cumprimentar todos os presentes, deixou uma palavra de apreço e parabéns pela 

organização da Feira Medieval, no entanto, salientou que é pena que este evento se tenha 

sobreposto com outros como por exemplo, o espetáculo do Mário Mata. Referiu que esta 

coincidência é muito má e aconselhou a autarquia a preocupar-se um bocadinho mais com 

este tipo de questões. -----------------------------------------------------------------------------------------    

De seguida deu os parabéns para a sessão solene comemorativa do “25 de Abril”, em 

especial porque se conseguir ter uma tarde maravilhosa, sobretudo na audição das crianças 

de Vila Nova, seguida do magnífico espetáculo do Grupo Recreativo Mirandense na bonita e 

magnifica Praça José Falcão. ---------------------------------------------------------------------------------   

Referiu ter que abreviar pois tencionava falar numa questão ligada à 

representatividade na CPCJ. Disse que iria pedir para ser eleito um novo membro em sua 
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substituição, mas como isso implicaria uma eleição, iria deixar esse assunto para uma próxima 

reunião da Assembleia Municipal. Referiu que já tinha informado que se as reuniões da CPCJ 

continuassem a ser marcadas em horário laboral, em que é impossível as pessoas estarem 

presentes, iria solicitar essa alteração. Informou que mais uma vez a última reunião foi 

marcada para horário laboral pelo que não se sente bem a continuar a representar a 

Assembleia Municipal, pois não está a desempenhar essas funções. ----------------------------------  

Informou que também se encontrava pendente a eleição de membros para a revisão 

do Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Disse que relativamente à intervenção politica, deve ser providenciado o mais 

rapidamente possível o arranjo do pavimento da estrada do Senhor da Serra, bem como a 

colocação dos rails de proteção e sobretudo sinalização horizontal. Referiu que é assustador 

transitar por aquelas ruas. Disse que a população do Senhor da Serra e populações limítrofes 

reivindicam a abertura de uma estrada florestal, pelo que também solicitou informações 

sobre o ponto de situação acerca desta situação, questionado se sobre o ponto de vista 

técnico é viável ou não. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Informou que no dia vinte de abril se realizou a Assembleia Intermunicipal, onde 

esteve também presente o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e o Senhor Deputado 

Paulo Silva e que nesta reunião foram aprovadas duas recomendações: uma sobre a 

regionalização e a outra sobre o Ramal da Lousã, onde foi também aprovado, não por 

unanimidade porque houve abstenções por parte dos eleitos da Assembleia Municipal de 

Coimbra. Referiu que esta recomendação é no sentido da eletrificação e reposição do 

comboio. Por fim, referiu ter uma recomendação muito breve que passou a ler: -----------------  

“Considerando que os eleitos da CDU, já por diversas vezes abordaram a questão da 

necessidade de articulação das coletividades do concelho; --------------------------------------------  

Considerando que o Senhor Presidente de Câmara nas diversas assembleias em que o 

assunto foi abordado tem demonstrado concordância com essa necessidade; ----------------------  

Considerando que se torna premente conhecer as valências das coletividades do 

concelho fomentando, se possível, o intercâmbio entre as mesmas e elaborando uma listagem 

quer das coletividades quer das suas áreas de intervenção e, bem assim, respetivos dirigentes 

e contactos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que essa articulação deverá ser realizada através de um 

fórum/encontro de coletividades, a organizar sobre a égide da Câmara Municipal; ---------------  

Recomenda-se que o executivo providencie a marcação de tal fórum/encontro de 

coletividades, podendo, para o efeito constituir uma comissão com elementos da Assembleia, 

executivo e coletividades por exemplo. --------------------------------------------------------------------  
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Assembleia Municipal, 27 de abril de 2017 -------------------------------------------------------  

A CDU de Miranda do Corvo -------------------------------------------------------------------------  

Celeste Cardoso (a) Carlos Marta (a)” -------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Carlos Marta, que 

depois de cumprimentar todos os presentes, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 

esclarecimentos em relação á distribuição do correio, uma vez que ultimamente tem havido 

muitas reclamações por esta estar centrada na Lousã, e por isso passam os prazos causando 

muitos problemas e constrangimentos às pessoas. Solicitou também, a ser possível, que a 

Câmara pedisse esclarecimentos, uma vez que se tratava naturalmente de uma empresa 

privada, e diligenciasse nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------  

Em relação à sugestão tem a ver com a rua que dá acesso á Fundação ADFP e ao 

Mercado Municipal pela Moita, no sentido de que em dias de mercado, à quarta-feira, se 

pudesse resolver o problema do estacionamento, uma vez que este se estava a fazer de modo 

completamente anárquico apesar de haver ali um ou dois estacionamentos e a sugestão veio 

no sentido de, uma vez que apenas vivem ali quatro ou cinco pessoas e normalmente não têm 

o carro na rua à quarta-feira de manhã, fosse colocado ali paragem proibida uma vez que as 

pessoas têm estacionamento na Alameda das Moitas e havendo ali o perigo de um dia 

acontecer ali uma tragédia seria impossível as viaturas dos bombeiros passarem ali. ------------   

E por último em desabafo, referiu que na Assembleia Municipal estávamos sempre a 

dar os parabéns à Câmara pelos eventos que estão a ser organizados. Recordou que os eventos 

que estão a ser bem organizados por este executivo, já vêm do executivo anterior, portanto, 

considera isso quase uma gestão corrente, e que mal seria que deixassem de ser organizados 

ou se descurasse a sua organização. Disse ainda que, preferia dar os parabéns á Junta de 

Freguesia pela extraordinária atuação pelo coro de miúdos, que parece uma coisa sem 

importância nenhuma mas é uma inovação, referindo que existem coisas que já não são 

inovação e cabe à nossa obrigação como Vereadores da Câmara e Executivo Municipal manter 

esses eventos e se possível inovar a sua capacidade e atrair mais gente, isso seria muito bom. 

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio Gonçalves, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, confessou que foi com satisfação que a 

bancada do PSD/CDS-PP viu nessa assembleia uma maior presença de munícipes a defenderem 

e reivindicarem inúmeras situações que os preocupam porque lutam por melhores condições 

de vida dos seus concidadãos. Apelou ao executivo da Câmara Municipal para analisar e 

ponderar as situações pedidas e dentro do possível satisfazer as pretensões e ultrapassar as 

preocupações referidas em tempo útil. --------------------------------------------------------------------   
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Para terminar, fez o reparo e a correção à intervenção da bancada do Partido 

Socialista, que seria justa, mas que de facto não correspondia, de todo á realidade, porque 

no Concelho não existia uma Fundação Jaime Ramos, mas sim uma fundação que por acaso 

tinha como presidente do Conselho de Administração o Sr. Dr. Jaime Ramos. Referiu que na 

sua opinião, não é que fosse desmerecido se por acaso se chamasse Fundação Jaime Ramos. 

Mas chamasse Fundação ADFP e os seus propósitos são para o desenvolvimento e formação 

profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Deputada Madalena Barbeiro, 

que depois de cumprimentar todos os presentes, começou por se dirigir ao Senhor Deputado 

Carlos Marta para lhe dizer que iria felicitar novamente o Executivo e que o fazia porque não 

ficaria bem se não o felicitasse pessoalmente e em nome da bancada do Partido Socialista. E 

felicitá-lo na pessoa do Senhor Presidente pelo apoio prestado ao filme “Fátima”. “O filme 

vai ser hoje estreia nacional e vai ser de forma inédita estreado em Miranda do Corvo. Foi 

uma bela aposta, parabéns. A cultura é sempre uma boa aposta. Esta noite terá a sua estreia 

na Casa das Artes. O concelho está mais uma vez documentado num suporte muito 

importante. O filme é um suporte importante pois será visto nacionalmente e 

internacionalmente tenho a certeza! Canijo é uma marca do cinema português. Ele será visto 

por milhares de pessoas e, Miranda do Corvo, porque eu tenho a certeza que Canijo fez essa 

homenagem, será vista internacionalmente. Ela será um valor para Miranda do Corvo. Canijo 

rodeou-se também dos melhores atores quer da velha guarda quer da nova vaga. Tenho a 

certeza que este evento é uma mais-valia para todos nós, a título pessoal dizer-lhe que foi e 

é uma aposta ganha no que ao turismo e à cultura diz respeito. Miranda do Corvo é cada vez 

mais um trajeto escolhido por aquelas gentes, as gentes que vêm de Trás-os-Montes. Mais 

uma vez parabéns e obrigada, a cultura é sempre a mais importante aposta numa sociedade” 

De seguida a Primeira Secretária, Etelvina Luis, deu a palavra ao Presidente da 

Assembleia Municipal que começou por cumprimentar a Mesa, o Senhor Presidente da 

Câmara, os Senhores Deputados Municipais, o público e iniciou por congratular-se com o filme 

que todos iriam assistir. Referiu o facto de João Canijo ser uma referência e embora fosse 

impensável esta estreia acontecer em Miranda do Corvo, a verdade é que isso aconteceu e ele 

cá estava para dar o aval a esta manifestação de cultura. ---------------------------------------------  

A segunda referência foi para as comemorações do 25 de abril. Iniciou por dizer que o 

25 de abril já nos habituara a ser um dia festivo para todos os portugueses e que em Mirando 

do Corvo também foi, considerando que foi uma tarde bem passada embora se tivesse de 

repartir, e por isso agradeceu também ao Senhor Mário Sol as palavras simpáticas que teve 

para consigo. Continuou referindo que o 25 de abril representa também o poder local, aquilo 
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que há de bom no nosso país, serviço nacional de saúde, educação, cultura, tantas coisas boas 

que a Constituição de 76 nos trouxe. E por esse motivo deveríamos estar também agradecidos 

por isso, dizendo que nunca é de mais repetir-se abril no dia 25 de abril. --------------------------  

 Um outro ponto também já aqui a Deputada Celeste fez referência, informou a 

Assembleia que tinha assistido a uma reunião da CIM com o Deputado Paulo Silva, e que de 

facto tinha sido aprovada uma moção sobre a reativação do comboio para a linha Lousã e 

também o comboio para Cantanhede que também foi desativado foi aprovada com algumas 

abstenções, julgo eu, mas a moção por eles apresentada tinha sido aprovada por todos os 

deputados de Miranda do Corvo, independentemente do partido. Considerou esse facto muito 

importante e congratulou-se pelo voto único independentemente dos partidos para bem do 

Concelho e que a CIM tem sido um bom exemplo. -------------------------------------------------------  

Em relação aos fundos comunitários, referiu que as informações não são todas boas, 

já que esses serão muito reduzidos, pois eles serão repartidos entre a CCDR e a CIM.  -----------   

Partilhou com a Assembleia uma novidade que diz respeito a autoridade da rede viária 

e tudo o que é matéria de mobilidade e transportes. Disse que esta matéria iria passar para a 

esfera das Câmara Municipais, que a nossa Câmara iria ter algumas responsabilidades 

acrescidas mas que certamente as iria delegar na CIM porque não temos capacidade para 

redefinir as redes uma vez que tem de ser um trabalho conjunto com os outros Concelhos. 

Referiu que são tudo novidades que teríamos de nos adaptar pois Coimbra tinha a sua própria 

rede de transportes e todos os restantes concelhos iriam ter de formar uma nova entidade. 

Dirigiu-se também á Senhora Deputada Margarida, informando-a de que tinha 

recebido o projeto dos estatutos da Associação Nacional das Assembleias Municipais e de fato 

pretendia penitenciar-se pois primeiramente tinham-lhe dito que o Sr. Presidente da Câmara 

podia por sua alta recriação, ele próprio representar-se. Era uma intenção que tinham mas 

não ficou nos estatutos, e aqueles dizem que só podem ser associados os municípios 

representados pelos respetivos Presidentes da Assembleia Municipal cujas Assembleia 

Municipal hajam deliberado a sua adesão a esta associação. Disse ainda que a Senhora 

Deputada em parte tinha razão mas também tinha sido deliberado algo, que na sua forma de 

ver, não estava em consonância com aquilo que vinham nos estatutos da ANAM. Iria juntar a 

proposta da Senhora Deputada ao processo e voltaria a levá-lo novamente na próxima reunião 

da Assembleia Municipal à discussão. Se fosse necessário revogar algumas deliberações 

tomadas anteriormente seriam revogadas e iria apresentar os novos estatutos que já tinham 

inclusivamente a escritura pública. -------------------------------------------------------------------------   

Disse que achava que essa decisão também agradaria á Senhora Deputada que tinha 

lutado para isso, e que de todo o modo mesmo que isso não tivesse acontecido ele mesmo 
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teria de trazer para que os Senhores Deputados tivessem conhecimento daquilo que se 

passou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informou a Assembleia Municipal que a proposta da Senhora Deputada iria ser incluída 

na próxima reunião, uma vez que o próprio não podia ser representante porque essa 

representação é da competência dos municípios, logo, esta decisão tinha de ser revogada. E 

por fim realçou a importância do Concelho de Miranda do Corvo pertencer a esta associação. 

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

Presidente de Câmara que pela ordem das intervenções, salientou os pontos principais da 

intervenção do Senhor Deputado Luís Martins, sobre o Mosteiro de Santa Maria de Semide, 

referindo que todos partilhavam do seu pensamento sobre aquilo que tinha dito. ----------------  

Agradecia o facto de o Senhor Deputado ter realçado a intervenção que foi feita em 

termos da reabilitação do altar-mor e do teto, salientando o facto de a Câmara Municipal ter 

suportado na integra a reabilitação do altar-mor, mas que todavia, a beleza de toda aquela 

intervenção que incidiu também sobre o teto tinha sido um investimento significativo 

suportado pela paróquia, pela população, e que só a conjugação de todos esses contributos, 

da Câmara Municipal mas também não menos importante e fundamental, das pessoas da 

paróquia de Semide e da sua população tornou possível esta reabilitação, que era urgente, 

mostrando a beleza que aquela igreja tem, por isso a paróquia, a freguesia de Semide estava 

de parabéns assim como o Senhor Presidente de Junta também, que colaborou no dia da 

inauguração e gostaria de saudar a freguesia de Semide por esta intervenção a que a Câmara 

Municipal se associou como não poderia deixar de ser, em termos de financiamento, mas 

também não poderia deixar de dar uma palavra de alguma insatisfação pelo facto de uma 

intervenção deste género não ter tido nenhum enquadramento não ter tido a possibilidade de 

ter sido financiada porque achava que merecia. Aquela intervenção no valor de setenta ou 

oitenta mil euros, no global das duas empreitadas, merecia um financiamento, mais não 

fosse, direto do Ministério da Cultura porque estava a falar de um património muito muito 

importante que existia no nosso concelho e na freguesia. Sobre o Mosteiro de Santa Maria de 

Semide era tudo aquilo que todos já sabíamos e que ali tinha sido dito; é de que a Câmara 

Municipal esteve sempre disponível, e que enquanto Presidente do Município não se tinha 

cansado de defender junto da Comunidade Intermunicipal a inclusão no mapeamento das 

obras a serem financiadas da terceira fase da reabilitação do Mosteiro de Santa Maria de 

Semide para o qual já existia projeto por parte da Direção Regional da Cultura e referiu que a 

Câmara até estaria na disposição de suportar os 15% da obra, que na segunda fase, a parte 

não financiada foi suportada pela Câmara Municipal e pela Direção Regional da Cultura, já o 
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havia dito, que se não tivesse dotação a Câmara assumiria isso, assumiria os 15 %, para que a 

obra fosse feita por parte da Direção Regional da Cultura. ---------------------------------------------  

 Sobre a iluminação, que foi um assunto referido não só pelo Senhor Deputado Luís 

Martins mas também pelo Senhor Deputado Reinaldo Couceiro, disse que já tinha dado 

indicações aos serviços para que mais uma vez fosse reparada a iluminação da fachada 

principal do Mosteiro.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

No que toca ao outro assunto referido pelo Senhor Deputado Luís Martins, sobre a 

candidatura da nossa aldeia do xisto do Gondramaz, ao concurso da Sete Maravilhas das 

Aldeias que irá decorrer até final do Verão na RTP, disse ter sido uma candidatura bem 

sucedida, um trabalho de continuidade que recordou, se iniciou, no inicio da década de 2000, 

já há cerca de 15 anos com a Câmara Municipal a levar a cabo na altura intervenções no 

Gondramaz, obras candidatadas, e todo esse trabalho feito a que este executivo tem dado 

continuidade, portanto, permitiu este excelente resultado que é uma das sete aldeias na sua 

categoria, dizendo que supõe que são quatro no continente e três nas ilhas, que estão nesse 

lote das aldeias remotas, em que o Gondramaz está inserido. Disse ainda que estavam a 

trabalhar para divulgar ainda mais o Gondramaz para que depois na fase das votações que 

pudéssemos, pelo menos, alimentar o sonho de vencer mas se não vencêssemos, o resultado 

que temos, já era uma vitória, tínhamos a aldeia do Gondramaz numa das sete finalistas e por 

isso estávamos de parabéns. Todos os que tinham iniciado os trabalhos, a Câmara Municipal à 

época, todos nós estávamos de parabéns, todos os mirandenses por termos o Gondramaz 

neste programa e que ia dar mais uma vez na televisão visibilidade a Miranda do Corvo, isso 

era muito importante, porque vendia a imagem de Miranda do Corvo, assim como, o Mosteiro 

de Santa Maria de Semide. Mencionou o facto de termos tido uma reportagem sobre no dia 

dos Monumentos e Sítios e aproveitou para agradecer também a Liga dos Amigos do Mosteiro 

de Semide por todo o trabalho que tinham feito na defesa do Mosteiro de Santa Maria de 

Semide e que também teve uma participação ativa nessa reportagem da RTP. --------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado João Branco, disse que também o próprio e a 

Câmara Municipal se associava aos seus votos de felicitação quer ao Agrupamento de Escolas 

quer a equipa de futsal da Casa do Povo, quer também à Junta de Freguesia de Vila Nova, 

pelas obras levadas a cabo na represa de Vila Nova. Mas que nesse contexto gostaria de 

realçar esse tipo de intervenções que têm sido feitas em todas as freguesias, no Carapinhal, 

em Lamas, também em Semide e Rio de Vide, essas recuperações, reabilitações de lavadouros 

de fontanários, e de outros locais que têm a ver com o património das aldeias e que tem sido 

recuperado estava a funcionar de outra forma e isso as juntas de freguesia nesse aspeto 

tinham feito um trabalho extraordinário e por isso queria mais uma vez renovar o seu 
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agradecimento em nome da Câmara Municipal às juntas de freguesia por esse trabalho que 

tão bem têm feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Dirigiu-se ao Senhor Deputado Reinaldo Couceiro, informando-o que em relação a 

questão da iluminação, mais uma vez se iria reparar, esperando que desta vez se aguentasse 

por mais tempo do que da última, que como todos sabiam tinha sido reparada e esteve a 

funcionar bem mas que depois surgiram alguns problemas. --------------------------------------------    

Sobre a estrada Semide-Senhor da Serra que também já tinha sido referida pela 

Senhora Deputada Celeste Cardoso e que também já a Assembleia tinha referido mais vezes. 

Informou que estava em fase de concurso uma intervenção na estrada para o Espinho que 

estava em muito mau estado, uma boa parte do traçado, que tinha também algumas 

intervenções de algumas ruas aqui na vila a concurso, sendo empreitadas de menor valor, que 

estava a ser preparada também uma que é muito prioritária porque o pavimento estava em 

muito mau estado e perigoso que é a estrada das Canas, sendo que esta também estava 

sinalizada como prioritária mas não tanto como as outras que tinha acabado de referir e ainda 

outras a necessitar de intervenções no pavimento e ao nível da reposição da sinalização das 

pinturas e também de algumas guardas de segurança. Referiu que as verbas, as dotações 

orçamentais não eram suficientes para tudo, havia que definir prioridades sendo que 

efetivamente essa intervenção deveria ser feita este ano. Disse que espero que pudesse ser 

feita, neste mandato ou neste ano cívico, ou seja, até ao final do ano deveria ser 

concretizada. Sobre o alargamento do chamado estradão da serra da vila para o Senhor da 

Serra, disse que era uma via importante, nomeadamente, e já o foi comprovadamente, na 

questão do combate aos fogos florestais pela sua largura, pela sua extensão, por se localizar 

numa linha de cumeada todavia, em termos de pavimentação com betuminoso a informação 

de que dispunha dos serviços não formal, é de que com betuminoso só com uma autorização 

excecional de determinadas entidades porque está em zona de reserva ecológica nacional. 

Contudo, entendia que poderia ponderar-se uma pavimentação melhorada como se fez no 

acesso ao Templo Ecuménico, com pavimento em melhor estado, sendo que também não 

seria uma obra barata. Mas entre essa e a da reabilitação da estrada de Semide ao Senhor da 

Serra, achava que em primeiro lugar estaria aquela onde se deslocam centenas de utentes 

todos os dias entre Semide e Senhor da Serra. Considerou que aquela é uma prioridade em 

termos de investimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do Senhor Deputado José Mário Gama, que fez referência à 

questão da intervenção em termos de requalificações levadas a cabo pela Junta de Freguesia 

de Miranda do Corvo, quando referiu as outras juntas de freguesia, agradeceu-lhe as suas 

palavras de felicitação à Câmara Municipal, não só pelo evento da Feira Medieval, que ao 
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contrário do que disse o Senhor Deputado Carlos Marta com o devido respeito, vai na sua 3ª 

edição, é deste executivo, é um evento novo, assim como a aposta no criquet, também foi 

uma aposta na altura criticada, com algum risco mas que paulatinamente tem vindo a 

comprovar que foi uma aposta ganha. Recordou, só para dar um exemplo, que na Câmara 

Municipal o Senhor padre que liderava a equipa de críquete do Vaticano, lhe havia dito e para 

quem estava presente e ouviu que a reportagem da presença do críquete do Vaticano havia 

sido visionada através de um site americano sobre críquete que só tem 20 milhões de 

seguidores, ou seja, o nome de Miranda do Corvo terá chegado a milhares de pessoas, que o 

nome Miranda do Corvo corre o mundo com uma aposta destas. Não só nesse país mas noutros 

onde este desporto é o desporto de eleição e toda a contribuição que isso dá a economia local 

a nível de restauração, comércio, ficam nos hotéis. Disse ainda que esse facto era bom para a 

economia local! -------------------------------------------------------------------------------------------------    

Em relação á intervenção do Senhor Deputado Carlos Santos que fez referência a um 

evento que temos apadrinhado, que temos dado continuidade, a questão da Semana 

Gastronómica Miranda Capital da Chanfana, disse que o modelo se tinha mantido, e que 

funcionava, o número de restaurantes tinha aumentado ligeiramente nos últimos anos, sendo 

que queria realçar o trabalho feito, mas não menos importante o trabalho que estava a ser 

feito pela Real Confraria da Cabra Velha na certificação dos restaurantes, no Grande Capítulo 

que iria decorrer nesse fim-de-semana e todo o trabalho que tem sido feito e que era mais 

uma confraria em conjunto com as outras que se tinha associado aos eventos levados a cabo 

pela Câmara Municipal não só em Miranda do Corvo mas também fora do concelho, em Lisboa 

na BTL, e noutros locais, as confrarias e outras entidades tinham-se associado à Câmara 

Municipal na promoção do nosso turismo. -----------------------------------------------------------------   

Disse que foi justamente o que foi referido pelo Senhor Deputado Ruben Fernandes, a 

BTL, era mais um exemplo de uma aposta bem sucedida na área do turismo em que, como já 

havia dito, participaram as confrarias, o agrupamento de escolas, o CEARTE entre outras 

entidades, mas não menos importante, Miranda esteve em direto na televisão mais uma vez. 

Á semelhança da questão da equipa de criquet, tivemos duas reportagens em dois canais de 

televisão também em horário nobre, não só na RTP mas também na TVI sobre a visita da 

equipa do Vaticano ao torneio de críquete. ---------------------------------------------------------------   

Dirigiu-se á Senhora Deputada Celeste Cardoso para lhe agradecer as suas palavras 

sinceras de felicitação, que sabia serem verdadeiras, porque todos participámos nestes 

eventos, e certamente subscrevíamos as suas palavras nomeadamente a questão da Feira 

Medieval que já ali tinha sido referida e da Sessão do 25 de Abril. Aliás, no que tocava á 

sessão do 25 de Abril, sugeriu que se deveria ponderar manter mesmo aquele horário. A 
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conclusão a que tinha chegado era de que pelo menos estando bom tempo, 

independentemente do dia de semana, estavam muito mais pessoas sendo a sessão á tarde, 

referindo que, noutros municípios já era á tarde. Essa era a conclusão a que tinha chegado 

conversando com outros colegas. Referiu que habitualmente tínhamos mantido aquilo que 

sempre tinha sido feito, de manhã, e não era tão participado. Disse que achava que 

deveríamos ponderar no próximo ano, a Câmara Municipal organizar a sessão solene e depois 

o concerto da filarmónica e outros eventos associados, eventualmente manter este modelo da 

tarde que é o mais atrativo para as pessoas se associarem á sessão solene. Sobre a questão 

das guardas de segurança da estrada do Senhor da Serra a que tinha feito referência, assim 

como ao estradão do Senhor da Serra, disse que registou assim como também a sugestão da 

comissão da revisão do regulamento para as coletividades. Declarou que a Câmara Municipal 

estava aberta a receber contributos e que assim fosse criada essa dita comissão. Prontificou-

se a falar com os colegas de vereação para se articular aquela questão da recomendação, 

dizendo não saber se iria ser votada a proposta de recomendação, e uma vez que chegasse à 

Câmara Municipal achava que deveria ser analisada e que do seu ponto de vista era uma 

iniciativa a apadrinhar e a avançar a questão do fórum, esse encontro de coletividades. -------     

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Carlos Marta, em relação a questão do 

estacionamento perto da ADFP, disse que iria solicitar aos serviços se em termos legais era 

possível essa alteração á questão do estacionamento uma vez que existem ali moradias. Disse 

que a questão dos eventos de algum modo também já tinha respondido. Sobre a questão do 

centro de distribuição, porque os correios continuam a funcionar na vila, já foi objeto de mais 

do que uma missiva que disse ter enviado ao Presidente do Conselho de Administração dos 

CTT, incluindo a questão das demoras que eram recorrentes, inclusive para os serviços 

camarários, assim como para a correspondência que enviávamos também já tinham surgido 

situações um pouco desagradáveis por culpa destes atrasos na distribuição. Disse ainda que 

seria uma questão de voltar a falar no assunto, e solicitou ao Senhor Deputado que se pudesse 

dar esses exemplos concretos, essa informação importante, para documentar as reclamações 

a enviar ao Senhor Presidente do Conselho de Administração dos CTT sem esquecer algo de 

grave que havia acontecido na sequência dessa decisão. Fez referência a um mirandense que 

sofreu um acidente grave e que se esta decisão não tivesse sido tomada, ele não teria tido 

este acidente. Mencionou o facto de o acidentado ter sido seu colega de escola e isso tocava-

o profundamente, que uma decisão tomada em cima tinha acabado por originar um acidente 

a caminho da Lousã, de um carteiro. Uma pessoa que estava internada e a recuperar no 

hospital mas num estado muito mau. E isso tocava-o profundamente e iria referi-lo nesse 

ofício; uma decisão de alguém que estava em Lisboa que depois tinha este tipo de 
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consequência. Disse ainda que depois até podiam dizer que também poderia ter tido um 

acidente noutro lado, mas se essa decisão não tivesse sido tomada ele não teria tido o 

acidente grave que teve e infelizmente não podia estar a trabalhar. --------------------------------   

Sobre a intervenção do Senhor Deputado Lídio Gonçalves, disse que registou a sua 

sugestão, mencionando que achava que era de elementar gestão e vivência democrática levar 

em consideração as sugestões e pedidos dos representantes e que dentro das possibilidades 

deveriam ser realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim fez mais duas notas em relação á intervenção da Deputada Madalena 

Barbeiro. Agradeceu-lhe as suas palavras sobre cultura e sobre o filme “Fátima” e que o 

tinham tocado profundamente, e que gostaria de as partilhar com todos os seus colegas da 

Câmara Municipal que aprovaram por unanimidade este apoio e com todos os colaboradores 

da Câmara assim como com todos os figurantes de Miranda do Corvo que participaram no 

filme e com os Bombeiros Voluntários que também colaboraram, com todas as entidades que 

colaboraram aquando da rodagem do filme, portanto, partilhava com todos as suas palavras 

de agradecimento, porque mais uma vez, tínhamos o nome de Miranda do Corvo, nesse caso, 

a correr o país e não só. ---------------------------------------------------------------------------------------   

Por fim numa última palavra em relação á intervenção do Dr. João Mourato e em 

relação á questão dos transportes que foi debatida no ponto 6, referiu que este ano foi um 25 

de abril diferente para ele. Diferente porque pode assistir ao reconhecimento, como já havia 

dito, durante a sessão do 25 de abril, no dia 25 de abril na parte da manhã na Meda do 

trabalho feito por um grande mirandense, o Dr. João Mourato, enquanto Presidente da 

Câmara Municipal de Meda durante 24 anos. Disse que tinha sido um momento que jamais 

esquecerá e que gostaria de publicamente, enquanto Presidente de Câmara, porque já o 

havia feito enquanto amigo, dizer-lhe que foi com particular emoção que assistiu a essa 

cerimónia que a população da Meda lhe fez. --------------------------------------------------------------    

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Mourato, agradeceu ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

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 questiona os Senhores Deputados se 

alguém se quer pronunciar sobre aquela matéria que está devidamente registada. Uma vez 

que não houve qualquer intervenção o Senhor Presidente da Assembleia deu o Ponto 5 por 

encerrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 6 - Da CIMRC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a enviar a 

minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Autoridade de 

Transportes. Deliberação Camarária de 17 de março de 2017 --------------------------------------  

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

Câmara que se dirigiu a todos numa questão que já tinha sido ali aflorada pelo Senhor 

Presidente da Assembleia e que tinha a ver com as competências que passariam a existir na 

área dos transportes, nomeadamente com os autocarros. Informou que as competências que 

foram entretanto para a Câmara Municipal tinham a ver, e a concretizar em termos de 

concurso público, supunha que até 2018 ou 2019 em termos de finalização dessas novas 

concessões. Referiu que só tínhamos uma linha em Miranda, intra concelhia, que era uma que 

vinha do Cardeal aqui para a vila. De resto, todas eram entre Concelhos. De Miranda do Corvo 

para Coimbra, para Condeixa, Poiares, Lousã portanto, que atravessavam vários Concelhos e 

que a competência dessas carreiras já era da CIM. Portanto o que estava, basicamente, em 

causa era a delegação de competências desta carreira ou outras intra concelhias que se 

viessem a identificar como potencialmente concursáveis no âmbito de um concurso global que 

a CIM iria levar a efeito. Disse ainda que o custo-benefício de o Município manter esta 

competência eram os custos que tínhamos, tecnicamente tinham sido explicados pelo 

secretário executivo da CIM, penso que está aí numa intervenção na ata, do Dr. Jorge Brito 

que tinha estado na Câmara a explicar, seriam muito superiores. Portanto para nós fazermos 

um concurso público só por uma carreira pelo que há toda a vantagem em delegarmos na CIM 

esta competência, portanto o que está em causa em termos de competência dos transportes, 

volto a referir, para a realidade local, é só uma carreira. Referiu que em vez de ser a Câmara 

Municipal com todas as burocracias que isso acarretava, até levar a cabo concurso para essa 

carreira era de passar a integrar o concurso da Comunidade Intermunicipal e basicamente era 

isso que estava em causa. Referiu também que todos os municípios da Comunidade 

Intermunicipal estavam a concluir essa delegação de competências na Comunidade 

Intermunicipal, e que a única exceção era o Municipio de Coimbra porque tinha os SMTUC. 

Mesmo a Figueira da Foz estava a fazer essa delegação, Oliveira do Hospital e outros 

concelhos maiores que têm mais carreiras intraconcelhias, delegaram ou estavam em fase de 

delegação dessas competências. Disse ainda que essa competência para delegar essas 

competências, passo a redundância, teria de ser aprovada não só na Câmara mas também na 

Assembleia Municipal, portanto, trazia a proposta, que de resto já tinha sido aprovada por 

unanimidade na Câmara Municipal que era de delegar estas competências, nos termos da Lei, 

na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. --------------------------------------------------   
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Deputada Celeste 

Cardoso que solicitou o pedido de palavra breve para dizer que o assunto tinha sido de facto 

abordado na última Assembleia Municipal, que o Senhor Presidente do Concelho 

Intermunicipal tinha tido a oportunidade em conjunto com o Senhor Secretário do Concelho 

fazerem uma apresentação até bastante longa sobre esta matéria, todavia esta questão dos 

transportes era uma questão muito sensível, é que era evidente que ninguém teria dúvidas 

nenhumas, e ela também não naquilo que tangia e dizia respeito aos transportes inter-

concelhos, já naquilo que dizia respeito ao transporte e à carreira do próprio Concelho de 

Miranda do Corvo, tinha algumas dúvidas que esta delegação de competências viesse a 

demonstrar-se uma boa solução. Disse ainda que, a forma como está desenhada a Lei 52/2015 

de 9 junho e da qual o governo era o único responsável nesta matéria, e que quanto às 

competências venha no futuro a ter alguma utilidade e a ser eficaz. Referiu que a sua questão 

não era propriamente no sentido de pedir explicações, já tinha ouvido explicações bastante 

longas sobre esta matéria era mais para emitir a Assembleia Municipal estas dúvidas e de 

certa maneira dizer desde já que não tinha naquele momento números suficientes para votar 

a favor, também não tinha números suficientes para votar contra e portanto naturalmente 

que o voto ia ser a abstenção. Mas ressalvou ter sérias dúvidas de que venha a ter eficácia 

esta delegação de competências. ---------------------------------------------------------------------------   

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

de Câmara que acrescentou que se mantivéssemos a competência que tínhamos de preparar 

um concurso por causa dessa carreira e de eventualmente outras intraconcelhias que 

identificássemos, poderia ficar deserta, seria até muito provável que ficasse deserta, assim 

indo num bolo global de todo o Distrito teríamos a garantia de que a carreira iria ser 

considerada, pelo menos essa, além de outras intraconcelhias e de que essa oferta de 

transporte público iria continuar a existir sendo isso o mais importante. Disse também que no 

princípio também teve dúvidas e por isso demoraram um pouquinho mais a decidir e que tal 

como Arganil também já decidiu delegar, sendo que só Coimbra não o iria fazer pela questão 

dos SMTUC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que existem leis 

feitas indevidamente, sendo esta uma delas, porque esta delegação de competências é de 

certo modo uma forma de ultrapassar uma lei que era de dar competências às Câmaras e as 

Câmaras tendo essas competências, delegavam-nas na CIM podendo perguntar-se porque não 

foi logo dada essa competência. -----------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por maioria com duas abstenções dos Deputados da 

CDU, o Ponto 6 - Da CIMRC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a enviar a 
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minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - Autoridade de 

Transportes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 - Abertura de Procedimento de aquisição para fornecimento de energia 

elétrica, durante 24 meses ao abrigo do Acordo Quadro da CIM-RC (ref.ª CIMRC - AQ 

02/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente de 

Câmara, que esclareceu que o processo já foi objeto de aprovação na Câmara Municipal e 

refere-se com um procedimento de aquisição para fornecimento de energia elétrica durante 

24 meses. Disse que se trata de um concurso que é feito ao Abrigo do Acordo Quadro da CIM 

da Região de Coimbra, mas porque se trata de compromissos plurianuais ele tem que 

obrigatoriamente, nos termos legais, vir a Assembleia Municipal para aprovação. Referiu que 

o que aqui está em causa é a aprovação dos encargos plurianuais associados a este 

procedimento. Informou que como se verifica nos documentos que foram distribuídos, 

preveem para 2017, 314.125 euros; para 2018, 538.500 euros e para 2019, 224.375 euros 

sendo este os encargos plurianuais previstos para estes 3 anos, sendo que este concurso irá 

permitir algumas poupanças á Câmara Municipal, é isso que se antevê com este 

procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Lídio 

Gonçalves questionou como se vai processar a conta da energia no do município de Miranda, 

a partir de agora e a que empresa. -------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente de 

Câmara que informou que o procedimento foi feito ao abrigo do Acordo Quadro da CIM, assim 

como noutros procedimentos, esses que não vêm á Assembleia porque são mais rápidos e que 

para efeitos de procedimento, recorremos a este Acordo Quadro da CIM, para levar a cabo o 

mesmo procedimento para depois ter em conta uma adjudicação que são tomadas com 

referência estas empresas, ou seja, o trabalho está facilitado a dois níveis: primeiro em 

termos burocráticos e legais e segundo porque já temos garantias de boas condições porque 

como eles concorrem a um “bolo maior”, os preços baixam. Disse que é um valor muito muito 

abaixo daquele que habitualmente pagamos de energia elétrica ao longo de um ano. -----------   

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, o Ponto 7 - Abertura de 

Procedimento de aquisição para fornecimento de energia elétrica, durante 24 meses ao 

abrigo do Acordo Quadro da CIM-RC (ref.ª CIMRC - AQ 02/16). ----------------------------------------  

Nos termos do previsto no n.º 1 do art.º 70.º do Código do Procedimento 

Administrativo, o Presidente da Assembleia Municipal e o Deputado Luís Filipe Martins, 

comunicaram o seu impedimento, em virtude de pertencerem aos corpos sociais da Santa 
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Casa da Misericórdia de Semide. A Assembleia Municipal aceitou os impedimentos. Assumiu a 

presidência dos trabalhos a 1.ª secretária Etelvina Luís. ------------------------------------------------   

Ponto 8 - Minuta de Protocolo de Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide 

para Construção de Lar para Idosos. Deliberação camarária de 21 de abril de 2017 ----------  

De seguida a Presidente da Assembleia Municipal em exercício, deu a palavra ao 

Senhor Presidente de Câmara que informou que relativamente à proposta de minuta de 

Protocolo de Apoio á Santa Casa da Misericórdia de Semide para a Construção do Lar, tem 

noção que já foram apresentadas várias propostas relativas à cedência de terrenos da Quinta 

da Botica, também do apoio global em termos financeiros previstos mas basicamente o que 

este protocolo tem de novo é traduzir de forma clara e objetiva as regras de atribuição e 

distribuição desse apoio ao longo de três anos, portanto, está devidamente clausulado e foi 

preparado pelos serviços e devidamente articulado entre as duas entidades, sendo que 

inclusivamente já foi objeto de aprovação na Câmara Municipal.-------------------------------------  

 Informou que acima de tudo, aquilo que todos desejamos, é de que esta valência em 

falta e tão importante para a Santa Casa da Misericórdia, desde que venha o apoio da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, algum financiamento bancário, com o apoio da Câmara e com 

alguns recursos próprios, a Santa Casa terá todas as possibilidades de concretizar este 

investimento importante, não só para a freguesia de Semide e Rio de Vide mas também para 

o concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Presidente da Assembleia Municipal em exercício deu a palavra da 

Deputada Celeste Cardoso que referiu que este projeto da Santa Casa da Misericórdia de 

Semide é um projeto muito meritório, é necessário para o concelho e em especial para as 

gentes de Semide. Disse que se trata de um projeto para a construção de um lar para sessenta 

camas, mas que está em causa a atribuição de um financiamento de 310.000 euros de apoio á 

construção do lar de idosos, é uma quantia razoavelmente alta mas evidentemente que para 

o projeto que está em causa, da forma como o contrato está redigido, com o apoio por parte 

do município e atendendo ao tipo de projeto que está em causa naturalmente que a nossa 

votação vai ser favorável. -------------------------------------------------------------------------------------  

 Os restantes membros aprovaram por unanimidade, o Ponto 8 - Minuta de Protocolo 

de Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide para Construção de Lar para Idosos. ----------  

O Presidente da Assembleia Municipal e o Deputado Luís Filipe Martins regressaram 

aos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Alteração do Anexo I ao contrato de concessão da distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, celebrado entre o Municipio e a EDP Distribuição em Miranda do 

Corvo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara que começou por referir que esta alteração ao anexo I do contrato entre o 

Município e a EDP agora já numa fase de renegociação através da Associação Nacional de 

Municípios, penso que também deverá estar concluído em 2019/2020 quando completa os 20 

anos da concessão. Recordo que a nossa Câmara Municipal arrecada todos os anos, de rendas 

da EDP da rede elétrica através deste contrato de concessão, que foi celebrado em 

1999/2000, antes do executivo a que pertenceu o Sr. Reinaldo Couceiro, portanto, foi nessa 

altura que a maior parte das Câmaras celebraram estes protocolos/contratos de concessão e 

que se traduzem numa receita significativa para os cofres do município. O que está aqui em 

causa é uma alteração do Anexo até ao final do contrato de concessão e que, segundo sei, 

tem a ver mais com ajustamentos tecnológicos, de luminárias e de armaduras, de LED e 

similares, ou seja, uma adaptação tecnológica, à tecnologia atual, digamos assim, que não 

existia à época, de forma a estabelecer bem as regras de quem paga o quê, quando é que é a 

EDP quando é que é a Câmara quando é que são repartidos os custos. Não tem qualquer 

interferência termos das tais receitas que a Câmara tem, nem para mais nem para menos. 

Elas são atualizadas anualmente, isso não está em causa. É uma aprovação que fizemos 

também já na Câmara Municipal por unanimidade que também tem que ser aprovado na 

Assembleia Municipal, do meu ponto de vista e dos Serviços. Sei que há Câmaras que não 

estão a fazer mas tem que ser aprovado na Assembleia porque tem a ver com um contrato de 

concessão que á época foi um contrato aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal e 

portanto qualquer pequenina revisão que se faça deve ser aprovada nos dois órgãos. Sei 

também que boa parte dos municípios já aprovaram esta alteração ao Anexo I a pedido da 

EDP como consta do processo. É um processo simples e que gostaria que esta Assembleia 

deliberasse nesses termos.  -----------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, o Ponto 9 - Alteração do Anexo I 

ao contrato de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, celebrado 

entre o Municipio e a EDP Distribuição em Miranda do Corvo. -----------------------------------------  

Ponto 10 - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2017 ------------------------  

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

da Câmara Municipal, que informou que a proposta de primeira alteração ao Mapa de Pessoal 

para o ano de 2017 surgiu na sequência de várias necessidades que tinham sido apresentadas 

pelos diversos serviços municipais e que estavam materializadas nesta proposta de alteração, 

pequenos afinamentos. Disse que também previa a contratação, de abertura de um lugar para 

posterior abertura de um concurso para um jurista, algo que ainda iria demorar e também 

para o estaleiro, um operacional para coveiro, uma necessidade que é prioritária e também 
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dois técnicos em áreas, uma que não temos, outra que convém reforçar no Urbanismo e 

Projetos. As outras situações seriam ajustamentos internos, em termos de intercarreiras de 

alguns trabalhadores adaptando-os às funções que eles efetivamente exercem. ------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Deputada Celeste 

Cardoso, que informou que seria apenas uma chamada de atenção para um lapso que existe 

nesta proposta, porque pode-se dizer “ A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

primeira alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2017, com três abstenções”. Portanto há 

aí um erro, quer dizer, deliberou por unanimidade e depois três abstenções dos vereadores do 

PPD/PSD- CDS/PP, na verdade não foi por unanimidade mas por maioria. --------------------------    

Disse também, que na verdade, em ano de eleições não são desejáveis estas 

alterações ao Mapa de Pessoal, e que também não se encontram devidamente explicitadas as 

razões para estes novos recrutamentos e portanto a CDU vai votar contra.-------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria, com dois votos contra da bancada da 

Coligação Democrática Unitária, oito abstenções dos Deputados da Coligação do PPD-

PSD/CDS-PP “Miranda Não Pode Parar” e catorze votos a favor dos Deputados do Partido 

Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, o Ponto 10 – 1.ª Alteração ao Mapa de 

Pessoal para o ano de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11 - Prestação de Contas de 2016 -------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra Presidente de Câmara 

que iniciou a sua intervenção referindo que os documentos da Prestação de Contas 2016 

tinham sido objeto de discussão e votação já na Câmara Municipal. Á semelhança do que era 

normal, tratava-se de um documento extenso, e que se porventura tivessem dúvidas a 

apresentar de índole político ou outras de índole mais técnico ele estaria à disposição dos 

Senhores Deputados para, na medida do possível, responder às questões que entendessem por 

bem colocar que não esquecessem que estavam ali integrados os documentos, para além de 

toda a componente preparada, em termos de prestação de contas pela área financeira, 

portanto o resumo da principal atividade, aquela que era mais visível, com mais destaque 

levada a cabo pela Câmara Municipal ou que a Câmara apoia. Achou por bem também realçar 

um aspeto que tem dado e já deu alguma polémica em termos de opinião pública que tinha a 

ver com a dívida, com o aumento da dívida. Gostaria de explicar, também em primeiro lugar, 

lembrar que foram conseguidas reduções muito, muito substanciais da dívida desde o início 

deste mandato e convinha não esquecer isso. A dívida que á tomada de posse excedia 

bastante os quatro milhões de euros atualmente estava em cerca de 2,7 milhões, sendo que a 

dívida á banca era inferior a um milhão de euros, era de oitocentos e tal mil euros. Portanto, 

tinha havido uma redução significativa da dívida. Mas o que interessava relevar de forma mais 
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importante e que constava do relatório, é que, para esse aumento de dívida tinham 

contribuído três aspetos fundamentais, três valores. O primeiro foi de pela primeira vez ter 

sido contemplado na Prestação de Contas o protocolo de apoio financeiro ao Grupo Desportivo 

dos Moinhos. Algo que já devia ter sido feito em 2013, e os serviços não o fizeram, já o 

deviam ter feito em 2014, 2015. Quis o Senhor Presidente com isto dizer que se tivesse sido 

contemplado na altura, agora isso não se traduzia nesse aumento de dívida, que teve que 

incluir nas contas porque esses valores são considerados na verdade uma dívida. Disse ainda 

que a Câmara tem um compromisso assumido de pagar ao longo dos anos um determinado 

valor em relação ao Grupo Desportivo dos Moinhos. Também a aquisição da viatura para os 

Bombeiros Voluntários, cujo compromisso financeiro global representa cerca de cento e 

quarenta e cinco mil euros. Assim, na sua opinião só havia duas hipóteses para isto não ser 

considerado dívida. Uma era não ter comprado a viatura que julga que os bombeiros 

precisavam e a outra era a Câmara ter pago logo tudo. Considerou que, podia tê-lo feito mas 

depois também faltava dinheiro para outros investimentos, foi uma decisão tomada, 

devidamente ponderada porque também foram conseguidas boas condições em termos 

financiamento por parte dos bancos e por fim uma outra componente, cerca de 216 mil euros, 

lembrando aquilo que já tinha sido dito em relação á energia elétrica, que é uma fatura 

muito pesada que a Câmara, que todas as câmaras têm anualmente cerca de 216 mil euros de 

faturas que caem sempre em dezembro, no final do trimestre, nomeadamente em relação á 

iluminação pública porque são faturas trimestrais e que com o avolumar de faturas para 

processar, acabou por ficar, foram processadas mas só foram pagas em janeiro, ou seja, no 

cair do pano esse valor foi considerado como dívida e bem, pelos serviços, porque só foi pago 

no inicio de janeiro. Disse ainda que, se estes três valores não tivessem sido considerados, a 

dívida seria só de 2,1 milhões. E seria inferior á do ano passado e por isso se falava que a 

Câmara tinha aumentado a dívida vinte e tal por cento. Tinha sido essa a causa e isso de 

forma séria se explicava. Referiu que àqueles que, acusavam e apontavam o dedo, apesar de 

ter sido dada esta explicação séria e honesta a todos, estava no relatório de contas, não se 

dirigindo aos presentes, mas quem andava nas redes sociais e na praça pública a acusar a 

Câmara de ter aumentado a dívida em 26% tinha de lhes responder que, em 2004 a Câmara 

aumentou a dívida em 62%, em 1,8 milhões; em 2005 aumentou a dívida em 40%, 1,9 milhões; 

e assim sucessivamente. Em 2009 aumentou em mais 1,3 milhões, atingindo o valor de 7,5 

milhões de dívida global e não se recorda de na altura terem existido críticas da oposição em 

relação a isso, porque certamente se a Câmara se tinha endividado foi porque precisou de 

fazer investimentos ou por outras razões, portanto, também ele não aceitaria críticas 

demagógicas de andarem a dizer que a Câmara só se endividou. Disse que aumentou a dívida 
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em 26% que está perfeitamente justificado o porquê desse aumento de dívida, que até é 

pequeno mas teve que ser para regularizar situações do passado como já tinha explicado e 

que teve a ver com aquela transição de faturas por parte dos serviços. Pensava que estava 

devidamente justificado e que isso não era assunto de campanha e ainda por cima se estava a 

falar de um valor que se traduzia numa percentagem grande porque a divida já era muito 

pequena. Porque se a dívida fosse dez milhões isto não era nada. Se a dívida fosse grande a 

percentagem era baixinha como a dívida é pequenina estes pequenos desvios que já tinha 

justificado e que estavam no relatório devidamente explicados pelos funcionários traduzem-

se em 26% no aumento da dívida. Terminou dizendo que estava tudo devidamente justificado, 

boa parte estava paga. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao deputado José 

Mário Gama que iniciou a sua intervenção dizendo que o Senhor Presidente já havia 

mencionado alguns aspetos muito positivos que gostaria de referir nomeadamente sobre a 

questão da dívida e que já tinha o Senhor Presidente devidamente justificado muito bem! Mas 

em relação ao relatório da Prestação de Contas quis realçar que tinha a ver com a política 

escolhida para os primeiros quatro anos de mandato, sublinhou aspetos como o apoio as 

coletividades rondava os 270 mil euros e que tinha aumentado 100%, 528 mil euros que o 

satisfazia muito realçar(……….) do ponto de vista do apoio social disse que (……..) estava tudo 

devidamente justificado e portanto (…….) do ponto de vista da bancada do Partido Socialista 

fazia-os sentir de que o Executivo estava a cumprir com o que se comprometeu. Realçou 

ainda os apoios dados as juntas de freguesia e os aumentos registados a partir de 2012, 

celebrados com os contratos inter administrativos e delegação de competências. Por fim 

regozijou-se pelo comprometimento, pela parcimónia, pelas contas em dia, pela redução 

significativa de mais de 12 milhões da dívida e terminou referindo que a sua bancada vai 

votar favoravelmente o Relatório de Contas. -------------------------------------------------------------   

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Deputada Celeste 

Cardoso que começou por dizer que a CDU relativamente á questão da Prestação de Contas o 

que tem a dizer que por um lado esta Prestação de Contas era um documento contabilístico, 

técnico, extensíssimo por outro lado tinha a certificação legal que se encontrava em anexo e 

portanto do ponto de vista legal as contas estavam em conformidade com a lei e este 

executivo naturalmente que tinha tido em conta as recomendações que foram efetuadas pelo 

ROC que permitiu a certificação, de modo que quanto aquela matéria não havia que suscitar 

grandes dúvidas as contas estão certificadas, eram legais. Relativamente á questão de saber 

se este executivo aumentou a dívida em 20% ou 10% ou 14%, referiu que a posição da CDU, e e 

na sua opinião este tipo de remoques entre Partido Socialista e PSD á CDU desagradava 
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solenemente, que na verdade até poderiam dizer que um município ter dívida pode por si só 

não ser nada de muito grave, pessoalmente e até que em certas circunstâncias, preferia aqui 

ver algumas dívidas, que não via, e se por exemplo aqui visse uma dívida por que o executivo 

estava nesse momento a preparar uma obra fundamental para o Concelho, provavelmente a 

CDU até bateria palmas e até estaria naturalmente de acordo com esse projeto. Portanto 

sendo um documento contabilístico, devidamente aprovado, que traduz as opções políticas do 

executivo, a CDU decidiu que, independentemente dos pequenos apoios que houve e um 

grande aumento nos casos das juntas de freguesia mas também sabe e todos que aqui 

acompanharam estes trabalhos da Assembleia Municipal que com este executivo houve 

delegações de competências para as juntas de freguesia que não havia no anterior, portanto, 

dito isto, e deixando estes pormenores á parte que traduzem uma opção política e opção 

política todos nós sabemos que assistimos ao longo destes quase 4 anos e na verdade em 

termos de obra feita ela é muito muito pequena salvo raríssimas exceções. Concluiu dizendo 

que sendo um documento contabilístico traduzia uma opção política devidamente certificada 

mas não era suficiente para a CDU votar a favor mas também não ia votar contra. Considerou 

que era a estratégia do município que as contas era legais e que se iriam abster. ----------------    

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio dizendo que sendo a 

prestação de contas sempre um documento técnico revelam sempre um pouco a orientação 

política, as medidas que a própria Câmara entende que deve de executar e isso teríamos de 

aceitar uma vez que fomos nós que aprovámos o orçamento, agora tínhamos de ser nós a 

aprovar as contas. Relativamente a essa matéria, disse que, contrariamente a algumas 

afirmações feitas na Assembleia Municipal ele entendia que, números são números, mas 

relatavam por vezes um pouco a verdade das coisas e dos factos. Deu como exemplo, 

relativamente ao apoio às coletividades, o quadro que foi apresentado e sendo um quadro 

fidedigno, dizia que em 2012 o executivo de então apoiou as coletividades em 272 mil euros e 

em 2016 foram 528 mil euros considerando ser esse um número que revelava atenção por 

parte do Executivo. Referiu ainda que relativamente ao Fundo de Emergência esta Câmara 

teve um grande e especial cuidado assim como tem tido uma grande preocupação e que 

naquele momento o total do Fundo rondaram os 436 mil euros. Realçou que para uma Câmara 

pequena como a de Miranda do Corvo isso era algo de invulgar pois sendo o Fundo de 

Emergência que apoia em termos de habitação, em obras de recuperação, apoios económicos 

em situações de carência, o património dos pobres também aí está espelhado, as cantinas 

sociais, 172 mil euros que é a Fundação ADFP e a Santa Casa da Misericórdia que andam a 

distribuir a comida por aqueles que são mais carenciados, portanto, conclui dizendo que na 

sua opinião considera tudo isso muito positivo e portanto votará favoravelmente esta 
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prestação de contas, considerando sempre que, é um documento técnico devidamente 

avalizado pelo ROC, pelos técnicos da Câmara e que já tinha sido também pela Câmara 

Municipal aprovado e que também a Assembleia Municipal o deverá aprovar. Por fim 

considerou um ato importante a aprovação do documento. --------------------------------------------   

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria, oito votos contra dos Deputados da 

Coligação do PPD-PSD/CDS-PP “ Miranda Não Pode Parar”, duas abstenções da bancada da 

Coligação Democrática Unitária, e catorze votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e 

do Presidente da Assembleia Municipal, o Ponto 11 - Prestação de Contas de 2016. --------------  

Ponto 12 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Paulo 

Silva que após ter cumprimentado os presentes disse ser este um ponto em que faz sempre 

questão de falar porque acha que é um dos pontos que nos tem unido e nos deve continuar a 

unir e que é de extrema importância para o Concelho de Miranda do Corvo para que possamos 

voltar a retomar o caminho que perdemos com a perca da Linha da Lousã. Referiu que esteve 

na CIM com o Senhor Presidente Dr. João Mourato, a colega Deputada Celeste Cardoso, e que 

juntamente com a Lousã sempre aprovaram as moções que foram apresentadas para 

continuarem a empurrar e a pressionar, dentro do que é possível, o governo a apresentar uma 

solução para a Linha da Lousã. Disse que, não gostou da postura dos membros de Coimbra mas 

pensava que isso já era uma questão que não seria deles e já se arrastaria há algum tempo, 

não percebendo muito bem se era uma postura intencional ou não e que achava que a nossa 

foi sempre essa, achava que deveria sempre ser essa, independentemente de lhes dizerem 

que para a semana, ou não, lhes vão apresentar algo e pôr em cima da mesa algo, que ao 

longo destes anos nunca apresentaram. Pediu a todos que mesmo que lhes fosse apresentada, 

ou que falte(…) é que todos, á , ao vento e ao sol, continuassem a acreditar. Mencionou o 

facto de algumas vezes, algumas pessoas se terem rido quando dizia que acreditava e 

continuava a acreditar que um dia iria ter um meio de transporte na Linha. Que desejava que 

fosse aquele que toda gente queria. Referiu também que uma vez que as eleições estavam 

próximas não deveríamos baixar os braços, deveríamos continuar a reivindicar e não fazer 

caras nem sorrisos mudos, pois acreditava que estava próximo a proposta sobre essa questão. 

Reafirmou que não tinha gostado da postura dos colegas de Coimbra, salientando que a de 

Miranda do Corvo e da Lousã tem sido a correta, reiterando ser esta a grande bandeira para o 

futuro de Miranda do Corvo, a principal. -------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Deputada Celeste 

Cardoso que na sequência de intervenções que já ali tinha tido anteriormente, mas 
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relativamente ao ponto “Ramal da Lousã” e também dando seguimento e concordando com a 

intervenção do colega, Paulo Silva, que esteve na CIM, considera que foi extraordinariamente 

interessante e até bonito de ver que os deputados intermunicipais que nada tinham a ver com 

o Concelho de Miranda do Corvo como a Lousã e também como a Figueira da Foz e 

Cantanhede que são os outros municípios abrangidos pela moção que foi aprovada na 

Assembleia Intermunicipal, essa moção que recordou, foi uma moção que foi apresentada 

pela bancada da CDU de todos estes concelhos que integram a CIM e foi de imediato criada e 

votada favoravelmente pela maioria dos deputados intermunicipais. Disse que infelizmente 

houve de facto por parte dos deputados intermunicipais de Coimbra uma postura menos 

agradável na medida em que não tendo votado contra, abstiveram-se referindo que o que 

estava em causa na moção era a modernização e eletrificação da via com a reposição do 

comboio, portanto através de uma solução ferroviária, e de facto Coimbra continuava a ser 

uma voz dissonante e não saiam dali. Referiu que na verdade a Assembleia de Miranda do 

Corvo e o seu Executivo têm tido sempre uma postura que é unânime e isso deveria manter-se 

no seu entender. Disse também que pensa que já cansa a todos o adiar sucessivo por parte 

dos governos de uma solução para o Ramal e no caso concreto não é por ser o Partido 

Socialista que se deve deixar de dizer o que tem de dizer e nesse momento, uma solução que 

se designa por “geringonça” e portanto também tinha o apoio parlamentar da CDU a verdade 

é que o governo Partido Socialista a traía, era um estudo mais um estudo e agora adiavam, 

adiavam e solução não se via. Para concluir disse que de facto era necessário continuarmos 

ativos e era necessário continuar-se a reivindicar a reposição do comboio e a reposição de 

uma solução ferroviária. --------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado José 

Mário Gama que iniciou dizendo que o Senhor Deputado da Assembleia da República do 

Partido Socialista numa reunião que decorreu disse perante um auditório, relativamente ao 

processo do Metro que iria anunciar as medidas para a solução. Referiu também que o facto 

de o governo anterior não ter aberto nenhum procedimento concursal de financiamento por 

parte da Comunidade Europeia para o Metro, atrasou em muito todo o trabalho e teve de se 

recomeçar todo o processo, não querendo imputar culpas a alguém em particular. Pediu para 

todos acreditarem que irá mesmo existir uma solução, na qual ele acreditava, e depois de 

algumas iniciativas para a tentativa de resolução deste problema inclusive a carta enviada no 

final do ano ao Governo e Assembleia da República e a aguardada Assembleia Municipal 

extraordinária para juntos discutirem o problema do Metro. ------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que tinham de estar 

cientes de que Coimbra na CIM não votou favoravelmente e a razão para isso acontecer é que 
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ela se encontrava nas antípodas do que os Mirandenses desejavam, pois Coimbra apenas 

queria o Metro, os mirandenses querem o comboio e aí residia a grande diferença. --------------   

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 uma horas e seis 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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