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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDA DO 

CORVO, REALIZADA DIA 30-06-2017  

 

Aos trinta dias do mês de junho 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 - Tomada de posse do Deputado Francisco José Leitão Ribeiro e José 

Miguel Lucas Simões -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.04.2017 -------------------------  

Ponto 4 - Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

Ponto 6 - 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 7 - Proposta de revogação da adesão da Assembleia Municipal de Miranda do 

Corvo à Assembleia Nacional de Assembleias Municipais ---------------------------------------------  

Ponto 8 - Adesão da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo à Assembleia 

Nacional de Assembleias Municipais -----------------------------------------------------------------------  

Ponto 9 - Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2017 -------------------  

Ponto 10 - Manual de Consolidação de Contas ------------------------------------------------  

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

Ponto 12 - Projeto de Regulamento para concessão de Bolsas de Estudo a 

Estudantes do Ensino Superior ------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 13 - Minuta de Protocolo de apoio à Junta de Freguesia de Vila Nova para 

construção do Museu Serra Vila Nova ---------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de compromisso plurianual 

- Refeições Escolares ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 15 - 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 
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trabalhos, começando por informar que uma vez que a segunda secretária da mesa, Maria 

Madalena Canelas Simões Barbeiro renunciou ao mandato por motivos pessoais, as bancadas 

teriam de indicar um elemento para a composição da mesa. ------------------------------------------  

O Deputado José João de Jesus solicitou o uso da palavra para indicar como segundo 

secretário o Deputado Carlos Miguel Ferreira Santos. Não havendo mais nenhuma indicação, 

procedeu-se à eleição através de escrutínio secreto, tendo a proposta apresentada sido 

aprovada com dezassete votos a favor e dois votos em branco. ---------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal deu continuidade seguindo os pontos 

da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1 - Tomada de posse do Deputado Francisco José Leitão Ribeiro e José 

Miguel Lucas Simões -------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 4.º do art.º 76.º da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, tomou posse Francisco José Leitão Ribeiro, casado, de 51 

anos, residente em Rua da Lomba, 266 Bujos 3220-034 Miranda do Corvo, portador do Cartão 

de Cidadão n.º 07079953 9 ZY1, emitido pela Republica Portuguesa, Válido até 11/09/2019 e 

José Miguel Lucas Simões, solteiro, de 26 anos, residente em Bairro da Formiga, 54 Moinhos 

3220-146 Miranda do Corvo, portador do Cartão de Cidadão n.º 13926973 8ZY3, emitido pela 

República Portuguesa, Válido até 29/04/2019. -----------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para convidar todos 

os presentes para uma sentida homenagem ao Senhor Deputado Reinaldo Couceiro com um 

minuto de silêncio, por sua alma, lembrando o homem bom e estimado por todos, assim como 

a forma trágica como partiu. Recomendou também à Câmara Municipal que lhe fosse, 

igualmente, prestada homenagem e que se perpetue sempre o seu nome, agradecendo a 

todos os presentes o fato de o terem acompanhado nesse momento de silêncio. ------------------   

Ponto 2 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão -----------------------  

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

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

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

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

reuniões da Assembleia Municipal, nos termos do art.º 30 da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

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

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.04.2017 -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrogou os Senhores Deputados, se, 

atendendo ao conhecimento prévio que tiveram da ata, podia evitar a sua leitura. Dispensada 
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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 Lucas Simões, Maria de Fátima Simões Ramos do Vale 

Ferreira, José Alberto Amado Domingos, Francisco José Leitão Ribeiro, Ana Cláudia Rodrigues, 

António Salgueiro dos Santos não participaram na votação da ata uma vez que não estiveram 

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

Ponto 4 - Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------  

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

Francisco que começou por cumprimentar todos os presentes e iniciou a sua intervenção 

referindo-se a apresentação da solução para o Ramal da Lousã que teve lugar no auditório da 

Câmara Municipal. Disse ainda que os veículos apresentados tinham um tempo de percurso 

superior às automotoras que circulavam no Ramal e por isso era inaceitável tal solução. 

Lisboa iria ter 298 milhões para gastar em Metro até 2022 e não se compreendia, nem era 

aceitável que o Ramal da Lousã tivesse de passar por essa solução. Decorridos todos estes 

anos estávamos a viver uma situação em que o transporte que existe é um mero remedeio. 

Era preciso com dignidade tratar do assunto do Ramal da Lousã, era preciso que efetivamente 

as pessoas tomassem consciência da dimensão desse problema, das pessoas que estão a ser 

afetadas, de Góis, Serpins, Lousã, Miranda, Coimbra. Coimbra também teria interesse porque 

podia ter o comboio a circular. Se a reposição do comboio custava menos do que 

efetivamente esse material que foi apresentado, era incompreensível, andarem esses meses 

todos a cozinharem estes estudos, indo já quase no centésimo estudo. Disse também que era 

vergonhoso a forma como tem sido tratado o assunto que andaram a cozinhar isso estes meses 

para nos aproximarem das eleições para que elas possam ser passadas sem sobressaltos. Era 

incompreensível. Continuou alertando as pessoas que ali estavam para que falem com os seus 

familiares e seus vizinhos para a inviabilidade desta situação. Referiu que a política tem de 

ser investida de outra forma, que o Senhor Ministro Poiares Maduro já tinha apresentado esta 

solução e no CEFA, em Coimbra em 8 de março de 2016 também já tinha sido apresentado 

este material e a Senhora Professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia Doutora Ana 

Bastos explicou bem que o tipo de material que se tinha falado não tinha aplicabilidade aqui, 

e por isso pediu que não andássemos a empurrar o assunto para a frente pois o que queria, 

era o assunto resolvido. E que se há algum tempo se falava em unidade achava que desta 

forma não havia unidade, havia unidade mas apenas da Autarquia com o Partido. Isto não 

podia ser isto não podia continuar e que tinha que mudar, doa a quem doer, incomode a 

quem incomodar era preciso tomar as medidas adequadas a tal situação. --------------------------  
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De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Munícipe 

Mário Sol começou por cumprimentar os presentes e que queria começar também por referir 

algo parecido com o que o senhor Álvaro Francisco tinha dito. “Recentemente foi nesta sala e 

noutras idênticas apresentada a renovada solução de mobilidade para o Ramal da Lousã. 

Nesse sentido eu quero aqui ler e citando “é uma coisa diferente e as pessoas julgam que é 

um autocarro normal, não é. Do ponto de vista de funcionamento e de acessibilidade para as 

pessoas não é diferente do metro, é isso que entendemos que pode levar a que realmente a 

Comissão Europeia aceite que fundos europeus possam ser utilizados para financiar esta 

solução” foi o que disse Poiares Maduro há sete anos quando em 2010 apresentou a solução 

que agora voltou a ser como um passe de mágica reapresentada para a nossa zona. Com isto 

quero dizer que aquilo que foi recusado por todos, Presidentes de Câmara, Professor Manuel 

Tão pelos Movimentos que defendem a reintegração do comboio no Ramal, foi por todos 

considerado como sendo inapropriado, lento, caro, com pouco tempo de vida útil, recordo 

aqui porque já foi dito mais do que uma vez, que os autocarros elétricos a inserir aqui na 

nossa zona, que para além da perigosidade que representam ao circularem nos túneis em 

curva e na Ponte Eiffel de Serpins, também em curva, com cerca de 165 metros, tornam 

perigosa a sua circulação e também cara a solução para o fazer circular. Nesse aspeto, e, 

levando isso em linha de conta, nós, Movimentos, voltámos a não estar de acordo com esta 

solução e consideramos que na verdade isto é, de uma forma simples, gozar connosco. E não 

é só com os utentes, é gozar também com os próprios autarcas da região. Eu, se fosse 

autarca, sentir-me-ia defraudado se sete anos depois de ter recusado uma solução ma 

viessem apresentar novamente. O Público comentou esta situação como “É uma solução 

exótica e absurda que nunca foi implementada na Europa” e isso quer dizer que nós estamos 

sujeitos a ser cobaias de uma coisa que não sabemos se vai resultar, quando, a CP tem 

material, existe no nosso país, aliás isso é dito pelo Professor Manuel Tão, ele quantifica-a já 

em termos de valor e pode ser naturalmente uma solução muito mais barata a da recolocação 

no Ramal do comboio, a eletrificação e claro a entrega do Ramal à CP. Enquanto esta 

empresa que detém o Ramal existir, nem a solução para o Ramal pode ser encontrada 

devidamente, ou seja, não pode ser cá recolocado os carris porque essa não é aquilo que 

aparentemente as Câmaras de Miranda, Lousã e Coimbra, e digo aparentemente porque estou 

convencido que nem todos defendem esta solução, há soluções muito mais práticas e muito 

mais económicas e é aquela a que me refiro, é o comboio, e claro essas é que deve ser na 

verdade levada em linha de conta e deixarmos de continuar a colaborar com uma brincadeira 

que tem ficado cara, que continua a existir na nossa região e que não é minimamente 

credível, o Metro Mondego não é credível, continua a distribuir rendimentos por pessoas que 
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nada têm feito ao longo do tempo para que as coisas andem, para que se encontre uma 

solução definitiva, já é tempo de se acabar com isto. Eu creio, entretanto, e até porque no 

dia 4 de julho, ou seja, na próxima terça-feira às 15h, na Assembleia da República, irá 

processar-se uma reunião com a Comissão de Economia Inovação e Obras Públicas, alguns de 

nós irão estar presentes, vamos ver se vamos conseguir que as pessoas de uma vez por todas, 

conscientemente, permitam que se possa chegar a uma solução definitiva para o Ramal, que 

se deixem das brincadeiras dos autocarros elétricos, desse tipo de coisas que não são solução. 

Só para que as pessoas entendam eu posso dizer uma coisa simples de entender, uma roda de 

metal de um comboio dura anos, nunca tem de ser rechapada, terá de ser substituída em caso 

de acidente. Os pneus de um autocarro são aquilo que nós conhecemos das nossas viaturas. 

Quero dizer com isto que a manutenção destas viaturas que eles nos querem cá colocar será 

mais um amontoado de problemas. Para concluir, na reunião do dia 4 de julho segundo a nota 

da Comissão de Economia, confirmaram a sua ida, a Câmara Municipal de Miranda, Câmara 

Municipal da Lousã ainda não confirmou mas a Câmara Municipal de Coimbra que tem ajudado 

a baralhar todo este processo e que eu creio, ser a principal incentivadora de uma solução 

“não comboio”, de uma solução não ferroviária, é a única que não vai estar presente”. --------   

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu permissão à Senhora 

Representante da União das Freguesias de Semide, Graça Marques, em substituição do 

Senhor Presidente para tomar parte nos trabalhos. ------------------------------------------------------    

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

Presidente de Câmara que iniciou a sua intervenção saudando os presentes. Em relação às 

duas intervenções, quer do Senhor Álvaro Francisco quer do Senhor Mário Sol, que versaram o 

mesmo tema, disse ser um tema recorrente, infelizmente, porque ainda não existia uma 

solução no terreno e a funcionar, e que poderia estar a repetir aquilo que havia dito no dia 2 

de junho, perante muitos dos presentes, aquilo que tem dito nas Assembleias Municipais e na 

Câmara Municipal e pensa que é um sentimento que é transversal a quase todos os 

mirandenses. Falou da revolta perante todo esse processo, a história deste processo, o desejo 

que todos têm, a ambição que sempre tiveram, de que há uns anos atrás a solução fosse a 

eletrificação da linha, tendo sido imposta a solução do Metro Ligeiro de Superfície. Disse 

ainda que se recordava, na altura, nos fóruns dos diversos órgãos autárquicos não tinha sido 

fácil aceitar essa solução, o que se preferia era a eletrificação da linha, todos os autarcas 

preferiam, depois veio a fase do início das obras em que acreditámos que ia avançar, que ia 

funcionar e aconteceu aquilo que todos sabemos. Disse que neste momento estávamos a ser 

confrontados precisamente com uma situação semelhante, quando o que queríamos era pelo 

menos aquilo que tinha sido prometido, o Metro Ligeiro, e a solução que nos era apresentada 
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era de um sistema diferente para além de nos dizerem também que era “ ou isto ou nada”. O 

Senhor Presidente da Câmara disse ainda que a sua preferência era uma outra solução, como 

todos os Mirandenses, uma solução ferroviária mas estávamos a ser confrontados com uma 

imposição por parte da Administração Central. Disse que tinha chegado efetivamente um 

convite para que os Autarcas e os Movimentos estivessem presentes na reunião da Comissão 

de Economia e Inovação e Obras Públicas, considerando no entanto o agendamento um pouco 

infeliz do seu ponto de vista na medida em que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Coimbra, nesse dia, como todos sabem, era o dia da cidade, quando muito poderia enviar um 

representante, achando que ele gostaria de estar presente, mas entendia que a comissão 

tendo deputados da região, mesmo o Senhor Presidente da Comissão, que é de Viseu, alguém 

saberia bem que dia 4 de julho era o dia da cidade de Coimbra, da capital de Distrito e que 

certamente o Senhor Presidente da Câmara teria compromissos. Não querendo com isto dizer 

que este compromisso também não fosse importante mas ele lá estaria para responder pela 

sua ausência que tinha por certo que seria essa a razão primeira, de não poder estar. ----------   

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

Deputada Fátima Ramos começou por dizer que fazia parte da Comissão da Economia e que 

quando o assunto foi colocado da primeira vez a sugestão nem sequer englobava o Senhor 

Presidente da Câmara de Miranda e da Lousã, que a proposta só englobava o Senhor 

Presidente da Câmara de Coimbra. Por sua proposta e do PSD foram sugeridos também que 

deveriam estar os Municípios de Miranda e da Lousã. Em relação à data, a data foi marcada 

pelos serviços sem ouvir os Deputados, de qualquer maneira, como se apercebeu desse fato 

disse de imediato que poderia existir esse problema em relação a Coimbra. Sabe que um 

representante de um outro Movimento também escreveu para lá dizendo isso. O que poderia, 

eventualmente, se estivessem todos de acordo, era escrever que preferia que alterassem a 

data mas aí, as pessoas que foram convidadas, assim como outras pessoas já se pronunciaram 

nesse sentido, era pronunciarem-se nesse sentido. De qualquer maneira, face à importância 

do assunto, e foi o argumento dos serviços que marcaram a reunião, a Câmara Municipal de 

Coimbra tem o Senhor Vice-Presidente e tem outros elementos que, poderiam sempre estar 

presentes. Mas se todos em conjunto pedirem para ser noutro dia, compete também às 

pessoas que foram convidadas fazer essa sugestão. -----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio, dizendo que considerava o 

assunto muito importante a ser tratado numa comissão da Assembleia da República e que 

seria bom que todos os municípios estivessem presentes, pois não faz sentido o Município de 

Coimbra não estar presente. Enquanto Presidente da Assembleia Municipal, só poderia falar 
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com o Senhor Presidente da Câmara Municipal Manuel Machado e suscitar a sua atenção pra 

esse fato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 5 - Período de, antes da ordem do dia, nos termos do art.º 20.º do 

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

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

Deputada Fátima Ramos que iniciou a sua intervenção dizendo que essa resultava do facto de 

ter detetado, em princípio, a existência de um lapso entre uma decisão que foi tomada na 

sessão de Câmara por unanimidade e o agendamento para a Assembleia Municipal. De fato, na 

Sessão de Câmara tinha sido aprovado um Voto de Pesar e atribuição de Medalha de Honra do 

município ao Senhor Deputado Reinaldo Couceiro com base numa proposta apresentada pelos 

vereadores do PSD e depois aprovada e até subscrita por todas as pessoas que fazem parte da 

Câmara Municipal. Dado que essa proposta não tinha sido agendada, e porque pensa que foi 

por lapso, permitia-se ler essa proposta. ------------------------------------------------------------------  

“VOTO DE PESAR E ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO A REINALDO 

COUCEIRO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No passado domingo, 18 de junho de 2017, faleceu num trágico acidente de viação o 

Sr. Reinaldo Couceiro. -----------------------------------------------------------------------------------------    

Reinaldo Couceiro foi Vice-Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, 

durante aproximadamente 10 anos, Vice-Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Semide e 

era, atualmente, membro da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. --------------------------  

 Empresário, Autarca, católico convicto e praticante, homem de família, marido e pai 

de excelência. Um apaixonado pela vida, pelo seu concelho. Acima de tudo, portador de amor 

único por Semide, terra a quem deu tudo, por quem lutos de forma incalculável, cujo 

desenvolvimento e prosperidade defendeu com absoluta intransigência. ---------------------------  

Homem bom, amigo do seu amigo, exemplo para todos pela sua capacidade de 

trabalho, dedicação, carácter, educação e humildade. Características únicas que lhe 

permitiram conquistar um enorme respeito por parte da comunidade mirandense em geral. 

Certos de que deixará eternas saudades e de que o seu exemplo servirá de inspiração 

para todos aqueles que com ele lidaram e que a ele sucederão no tempo na defesa dos 

interesses de Miranda do Corvo, somos a propor: --------------------------------------------------------  

Aprovação de um voto de pesar nesta reunião de Câmara, cuja deliberação deve ser 

remetida à sua família. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovação de proposta, e consequente sujeição da mesma a votação na próxima 

Assembleia Municipal, de Atribuição da Medalha de Honra do Município, prevista no artº 2º do 

Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas aprovado em fevereiro de 1999, destinada “a 
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homenagear pessoas individuais ou coletivas que, pelos seus serviços excecionais à 

comunidade, alcancem mérito extraordinário”, medalha esta que deverá ser entregue aos 

seus familiares na próxima comemoração do feriado municipal de Miranda do Corvo. ------------  

Aprovação da integração do nome de Reinaldo Couceiro na toponímia do Concelho, 

sendo a mesma sujeita a votação na próxima Assembleia Municipal. Os vereadores 

subscritores desta proposta sugerem a atribuição do nome de Reinaldo Couceiro ao 

MultiServiços de Semide ou a uma outra rua nova que venha a ser construída na freguesia. De 

qualquer forma, sugerimos a audição prévia da população da União das Freguesias de Semide 

e Rio Vide, da Junta de Freguesia e das restantes organizações e associações da freguesia a 

que Reinaldo Couceiro esteve ligado sobre as sugestões apresentadas, antes de uma decisão 

definitiva sobre o local onde perpetuará o nome do ilustre mirandense. ----------------------------  

19 de junho de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores eleitos pela coligação “Miranda não Pode Parar” ----------------------------  

Célia Maria da Conceição Mateus ------------------------------------------------------------------  

Sérgio Luís Rodrigues Sêco --------------------------------------------------------------------------  

José Miguel Ramos Ferreira” ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, tomou a palavra para dizer que 

concordava com tudo o que a Senhora Deputada disse e antes de chegar, a Assembleia 

Municipal já havia feito um minuto de silêncio, e aprovado um voto de pesar. Se a Medalha de 

Honra, já havia sido apreciada e aprovada pela Câmara Municipal poderia também ser 

apreciada e reforçada pela Assembleia Municipal, sendo também uma competência desta, e 

sendo este o mais alto galardão do Município. Relativamente ao nome, esse assunto teria de 

ser remetido à Comissão de Toponímia que fará as diligências que entender, para depois 

aquando do feriado municipal, se acaso for aprovado nesse sentido, haver uma proposta para 

designar o nome do Senhor Reinaldo Couceiro a uma rua, certamente em Semide ou na 

Ribeira onde ele morava, podendo ser na freguesia ou no concelho porque ele foi uma pessoa 

que abrangeu o Município. Fez parte da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Era 

lógico que fosse em Semide, portanto, estava perfeitamente aberto a essa proposta e 

relativamente a atribuição da medalha de honra, solicitava que a Assembleia Municipal 

aprovasse a proposta e o voto de pesar. Relativamente à Comissão de Toponímia, a 

Assembleia Municipal não podia ultrapassar uma competência para a qual não estava imbuída.  

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

Deputado José João tomou a palavra para dizer que a bancada do Partido Socialista se 

associava à proposta da bancada do PSD. ------------------------------------------------------------------  
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A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta apresentada de 

atribuição de Medalha de Honra. ----------------------------------------------------------------------------  

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

Deputada Margarida Rodrigues, disse que gostaria de deixar um alerta para futuramente ser 

equacionado. Começou por dizer que era muito difícil, ao ser convocada com apenas 3 horas 

antes da realização da Assembleia, não lhe permitindo exercer essas funções com a 

competência que elas exigem. Outra questão que deveria ser futuramente equacionada e tem 

a ver com a substituição de deputados, e talvez numa revisão do Regimento, se possa enviar 

aos deputados substitutos a ata da reunião em que estiveram presentes para que possam 

proceder às alterações que acharem adequadas.---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia tomou a palavra para esclarecer a Senhora 

Deputada que o pedido de substituição da sua bancada, chegou nesse mesmo dia aos serviços 

não tendo sido possível convocar com mais antecedência. Referiu que era sempre conduta da 

Assembleia a convocatória dos Deputados, mesmo a essa distância, até porque poderia haver 

o problema da falta de quórum, e não havendo essa obrigação, era também uma forma de 

outros deputados poderem estar presentes. ---------------------------------------------------------------    

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

Correia que cumprimentou a Mesa da Assembleia Municipal e o Senhor Presidente, os 

restantes Deputados e colegas e público em geral. De seguida passou a ler a sua intervenção: 

”Nos passados dias 31 de maio a 4 de junho decorreu a Expo Miranda 2017 no Mercado 

Municipal. Este ano foi a 27ª Edição do evento que trouxe milhares de pessoas à nossa vila. 

Durante os cinco dias de certame é mostrado o que Miranda faz e o que tem de melhor com 

mais de 150 expositores presentes onde pudemos ver todo o potencial económico e a 

dinâmica do tecido empresarial mirandense. Não esquecendo as instituições e coletividades 

do concelho que têm a hipótese de mostrar todo o trabalho realizado. Onde a emissão 

musical foi ponto alto, este ano com três palcos existentes no recinto. Um palco principal que 

contou com grandes nomes da música nacional mas também com a música local e o palco 

secundário com DJ´s locais. Este ano também tivemos uma novidade, o reforço do espaço da 

restauração contando com o dobro das tascas presentes e onde existia um terceiro palco. 

Como tem sido hábito nos últimos quatro anos apenas dois dias foram com bilhete pago 

assumindo assim o compromisso da Câmara Municipal ressuscitar a Expo Miranda desde o 

início do seu mandato. As expetativas eram altas para o dia 3 de junho com o concerto do 

Tony Carreira, sendo essas todas correspondidas com uma das maiores enchentes de sempre e 

dos últimos anos. Também na Expo Miranda decorreu a IV Feira de Turismo da Serra da Lousã 

uma forte aposta no Turismo Natureza que mostra toda a potencialidade do Concelho e da 
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Região, uma forte aposta deste executivo. Assim sendo e pelo êxito alcançado vimos felicitar 

a Câmara Municipal, à Comissão Organizadora e aos Funcionários da Autarquia envolvidos na 

organização”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Ana Cláudia 

Rodrigues que fez a seguinte intervenção: “A bancada do Partido Socialista congratula a 

Junta Freguesia de Miranda do Corvo pelo sucesso alcançado das marchas populares realizadas 

no dia 17 junho de 2017. Este evento contou com número recorde de 8 marchas com a saída 

do Largo Manuel Pereira Batalhão desfilando até ao Centro Histórico da vila onde milhares de 

pessoas assistiram e puderam usufruir da tradicional festa das tasquinhas participantes. Cerca 

de meio milhar de figurantes representaram a Marcha Infantil dos Moinhos, a Marcha de 

Lamas, a Marcha da Casa do Povo, Marcha do Centro Educativo de Miranda do Corvo, Marcha 

do Grupo Recreativo e Cultural Corvense, Marcha da ARDCD do Vale de Açor e a Marcha da 

Casa Recreativa de Semide. É importante também frisar que neste fim-de-semana, 

paralelamente, decorreu ainda o 1º Festival do Caracol na Praça José Falcão onde contou com 

um vasto programa de animação musical. O sucesso desta noite deve-se à Junta de Freguesia 

de Miranda do Corvo que com esforços aliados à Câmara Municipal e às coletividades 

participantes, foi o mote para uma noite inesquecível”. -----------------------------------------------    

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

Taborda que iniciou a sua intervenção cumprimentando o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Senhor Presidente da Câmara, e restantes colegas e companheiros da Assembleia e 

o público em geral. Disse que verificou no site da Câmara Municipal e na rúbrica “Atividade 

Municipal” e no que se refere à área da saúde, que, apenas vem mencionado a Unidade Móvel 

de Apoio ao Cidadão e a Unidade de Cuidados na Comunidade. Considerava importante e 

considerava a sua bancada importante que, deveria ser referenciada a Unidade de Cuidados 

de Saúde Personalizados que engloba a Extensão de Saúde de Semide, enquanto prestadores 

de cuidados de saúde do Concelho nas diversas áreas de intervenção, nomeadamente na área 

de prevenção primária, secundária e terciária. Deveria também ser referido o funcionamento 

do Centro de Saúde, da consulta da especialidade na área da Saúde Mental, e achava que isso 

podia fazer parte do site da Câmara na rúbrica que se define como área da saúde. É 

compreensível que tenha consultado o Plano Municipal de Emergência, devido ao que se 

passou nos concelhos vizinhos, e que foi notícia amplamente divulgada pelo lado pior, o 

problema e a ter que fazer uma revisão e perceber aqui enquanto deputado municipal, 

enquanto cidadão deste concelho o que é que está bem e menos bem, o que é que pode ser 

modificado pelo que propunha uma reflexão conjunta. Disse ainda que toda a gente sabia a 

que é que se destinava o Plano Municipal de Emergência mas pôde constatar que, através 
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desta pesquisa que fez, que o site da Câmara desde 2012, o Plano Municipal não era revisto e 

que o consultou mais do que uma vez, porque às vezes, o site tem diversas janelas de entrada 

e podia ter-lhe escapado alguma coisa, mas a verdade é que não situou outra janela que o 

conduzisse a outro tipo de plano. Depois perceber que o que é recomendado, e já tinha lido 

algumas coisas relacionadas com catástrofe, até porque esteve ligado a isso até há bem pouco 

tempo, é recomendada a sua revisão em cada dois anos. Tinha passado os olhos por aquele 

plano e verificou que nos recursos humanos que vêm descritos na área da saúde, existentes no 

Concelho, e estava a referir-se a pessoas que residem no Concelho e que têm diversas 

profissões na área da saúde, apenas se faz referência aos médicos. Considerava pois que 

deveria ser muito mais abrangente, nomeadamente enfermeiros, psicólogos, veterinários, 

assistentes sociais, nutricionistas e como também o voluntariado. A primeira questão que 

queria colocar era, porque não tinha sido revisto desde 2012 o Plano Municipal de 

Emergência, que trabalho é que tinha sido feito e se alguma vez foi feito divulgação junto das 

populações. Percebesse que da tragédia que se abateu nos concelhos nossos vizinhos, e se o 

reportarmos ao Concelho de Miranda, relembrava que a predominância da floresta no nosso 

Concelho é de pinheiro bravo e eucalipto e que a área coberta é de 75% da área total do 

nosso Concelho, quer dizer, que estamos perante uma mancha florestal muito grande, já 

tivemos alguns dissabores mas que felizmente os nossos bombeiros e toda a comunidade 

associada aos incêndios conseguiram tomar o sentido de não haver vítimas. Depois, o Plano 

Municipal da Defesa da Floresta contra os incêndios, que medidas é que foram executadas no 

nosso Concelho no âmbito da prevenção, voltou a referir se foi feita sensibilização à 

população neste âmbito, se a população sabia como deveria agir perante um incêndio 

florestal, que meios de comunicação tínhamos disponíveis, todos sabíamos e era público que o 

SIRESP era um meio falível, bastante falível, a há bem pouco tempo tinha ouvido na 

comunicação social, no contrato que foi firmado entre esta empresa do SIRESP e o governo na 

altura, onde só foram gastos 600 milhões e 40 milhões são gastos anualmente e que prevê no 

seu capítulo 17º diz precisamente o seguinte “ Ao SIRESP não pode ser apelidado nenhuma 

responsabilidade nas situações de emergência” e estava a falar de situações de catástrofes, 

sismos, incêndios, atentados terroristas, etc. Tinha ficado estupefacto perante esses fatos e 

apenas os referia como meio de informação porque ele mesmo não sabia disso. Perguntou que 

meios alternativos é que o Município tinha, enquanto Proteção Civil, ao SIRESP e aos 

telemóveis, sabendo o fracasso que aconteceu na região de Pedrógão Grande, e perguntar 

apenas em termos de curiosidade, se todos os presentes tinham lido o Plano Municipal de 

Emergência do Concelho. Propunha a sua revisão imediata, a apresentação numa Assembleia 

Extraordinária, com a discussão do próprio plano, quer do Plano de Defesa da Floresta contra 
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os incêndios quer do Plano Municipal de Emergência. Por fim, fez referência a um assunto que 

já havia feito no ano passado, relacionado com a Expo Miranda e o local onde decorreu a feira 

semanal. Ela decorreu novamente frente à entrada do Centro de Saúde, e era inconcebível 

aquilo que eu este ano pode constatar, e referia-se ao bloqueio total nos acessos ao Centro 

de Saúde, inclusivamente, enfermeiros estagiários não foram autorizados a passar apesar de 

se terem identificado e obrigados a estacionar o carro fora deste perímetro. Entendia que a 

nova localização desta feira deveria ser para a Avenida das Moitas porque ficava perto do 

Mercado Municipal. Aproveitou também e uma vez que estava a falar da Rua 25 de Abril para 

propor à Câmara Municipal que intercedesse junto da ARS no sentido de que, a curva 

perigosa, que nos dias de feira está sempre cheia de carros de um lado e de outro, se pudesse 

negociar um bocado de terreno do Centro de Saúde e fazer o ordenamento dessa artéria. Era 

possível uma vez que o terreno que lá está é ajardinado, um ajardinamento selvagem, e que 

certamente numa parceria com a ARS, não via que não pudesse abarcar com essa cedência. 

Por fim solicitou a leitura de uma moção. -----------------------------------------------------------------  

“FALTA DE MÉDICO NA UCSP DO CENTRO DE SAÚDE DE MIRANDO DO CORVO – MOÇÃO. 

O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE garante a todos os cidadãos o direito aos cuidados de 

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

Na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do Centro de Saúde de 

Miranda do Corvo, desde o final do mês de janeiro do corrente ano, 1514 utentes encontram-

se sem médico de família, devido à mobilidade de um médico para o Centro de saúde de 

Pampilhosa da Serra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada nos move no sentido contrário da não mobilidade deste clínico por vontade 

expressa. No entanto entendemos que tal só deveria ter acontecido quando estivesse 

assegurada e realizada a sua substituição de modo a que os utentes deste ficheiro não 

ficassem privados do seu médico de família e consequentemente da acessibilidade aos 

cuidados de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Incompreensivelmente esta situação já se prolonga para lá dos 6 meses não se 

sabendo quando poderá ocorrer a referida substituição. Esta situação tem causado imensos 

constrangimentos na unidade funcional, contrariando o princípio da Reforma dos Cuidados de 

Saúde Primários, no aumento da acessibilidade aos cuidados de saúde, nomeadamente ao 

Médico de Família em contexto de saúde de proximidade, situação que tem sido altamente 

penalizadora para os utentes. --------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo ao exposto e porque entendemos e reafirmamos a defesa da saúde 

enquanto bem fundamental da população, vimos exigir a colocação urgente de um Médico de 

Família na UCSP de Miranda do Corvo de forma a restabelecer o normal funcionamento 
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daquela unidade funcional, de modo a assegurar uma vida saudável através da prevenção da 

doença e da promoção de estilos de vida saudáveis da população. -----------------------------------  

Esta moção deve ser enviada ao Ministro da Saúde, ao Presidente da ARSC e ao Diretor 

Executivo do AcesPin e Presidente do Concelho da Comunidade do AcesPin. -----------------------  

Pela bancada da Coligação Sempre mais e Melhor – PPD/PSD/-CDS/PP” -------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção apresentada que foi 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------    

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

Gonçalves que de seguida leu o seguinte voto de louvor: ----------------------------------------------  

“VOTO DE LOUVOR ------------------------------------------------------------------------------------  

Ao longo deste mandato da AMMC e CMMC, bem como de outros anteriores, da 

Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, muitos votos de louvor e pesar, bem como 

medalhas de mérito, foram atribuídas a cidadãos e instituições prestigiadas e de mérito deste 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sem deixar de reconhecer que compete também às Autarquias Locais, engrandecer o 

nosso Concelho, mostrando a sua gratidão pública de diversas formas e maneiras, aos 

munícipes e organizações que mais se destacam na sociedade pelos seus méritos, espírito de 

sacrifício e competências, nas mais variadas áreas, não queria de modo algum, deixar esta 

Assembleia Municipal, onde permaneci durante dezanove anos ao serviço de Miranda, sem 

propor um voto de louvor a todos os mirandenses que com maior ou menor mérito, 

contribuíram e contribuem para que a sua terra, continue a ser uma terra solidária, próspera 

e fraterna onde felizmente se pode viver em paz. -------------------------------------------------------  

Bem-hajam todos os mirandenses. ----------------------------------------------------------------    

O Deputado Municipal” ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o Voto de Louvor, que foi 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Ruben 

Fernandes que cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e distinta Mesa da Assembleia, colegas Deputados, Funcionários, Público 

e Comunicação Social. A minha intervenção vem no sentido de salutar a iniciativa do Dia da 

Criança que contou com bastantes atividades, insufláveis e um comboio para os mais 

pequenos passearem por Miranda, contou com a abertura das piscinas da Quinta da Paiva com 

entrada gratuita e culminou com o espetáculo infantil do Ruca na Expo Miranda, que foi mais 

uma aposta deste executivo que se verifica, tanto no ano passado como este ano, que é uma 

aposta vencedora, enchendo aquela praça com muitas crianças felizes. Quero também salutar 
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o apoio deste Executivo ao evento que está a decorrer neste fim-de-semana, Miranda Cup, 

uma competição de futebol para os escalões de petizes e traquinas que conta com 43 

equipas, 500 atletas mais os acompanhantes que faz com que o alojamento local e regional 

esteja completamente cheio assim como os restaurantes trazendo dinheiro para a economia 

local. Mas conta também com a presença dos 3 grandes de Portugal, o Futebol Clube do 

Porto, O Benfica e o Sporting e também com equipas internacionais o que é uma ótima 

promoção do nosso Concelho noutros países. Esta competição está a decorrer nas 3 

infraestruturas do Município, o Estádio Municipal, o campo Sá Carneiro e o campo dos Moinhos 

o que podemos constatar um forte aproveitamento destas infraestruturas dando a conhecer o 

que o Município tem e por último, um forte destaque na imprensa regional e nacional 

bastante positivo demostrando a forte aposta no Desporto e Turismo por parte deste 

Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

que começou por dizer que embora não gostasse de ser repetitivo, era obrigado a sê-lo, uma 

vez que na última Assembleia tinha manifestado algum desagrado pelo fato de alguns 

deputados do Partido Socialista renovadamente fazerem elogios às organizações do executivo 

que por coincidência é do Partido Socialista. E desta vez iria começar de outra forma, fazia 

efetivamente um elogio à organização da Miranda Cup, porque realmente era algo de 

extraordinário que não estava no caderno eleitoral, portanto, fazia parte de uma coisa 

excecional e muito bem organizada. Mas depois esta coisa de estarmos a elogiar esta coisa de 

não sei o quê de fados, e mais uma sardinhada e outras coisas mais, é repetitivo, e é uma 

coisa comum, ok, se correr mal é mau, mas se melhorar ótimo, mas seria escusado estar 

sempre a fazer a mesma coisa, aliás, na sequência disso e na última assembleia tinha tido 

este tipo de intervenção e a Deputada Madalena Barbeiro que não está, agora, mandou um 

remoque a propósito do filme “Fátima” que devíamos apoiar a cultura, naturalmente que sim, 

e que era algo que iria levar Miranda a nível internacional, a imagem de Miranda. Embora a 

Deputada não estivesse presente, disse que em termos de imagem no sentido estrito da 

palavra o filme “Fátima” embora sendo um filme extraordinário, ninguém que não seja de 

Miranda, encontrava ali uma imagem que lhe indicasse que o filme se passa em Miranda. Eram 

duas coisas distintas, enquanto este evento que estava a ocorrer no momento, obviamente 

que toda a gente saberá que é em Miranda, seja no país seja em qualquer dos países que 

estivesse representado por equipas. Depois daquele ponto de ordem, e porque gostava de 

esclarecer as coisas e podia até vezes ser inconveniente, tinha um defeito extraordinário, por 

vezes somos acusados na CDU e no PCP, nós tentamos fazer política com verdade, não quero 

com aquilo dizer que o Partido Socialista sem verdade. Voltando agora a algumas questões, 
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digamos que mais correntes, queria colocar algumas questões/sugestões ao Senhor Presidente 

e algumas delas já trouxemos aqui, às vezes até recorrentemente e que ainda não foram 

resolvidas. Uma delas é a necessidade urgente de intervencionar a zona dos passadiços da 

Volta da Costa que está realmente cada vez mais a colocar em risco a quem os utiliza, 

também aqui o arranjo destes bancos de madeira da Praça José Falcão ou substituir por outro 

material e embora eu saiba que há um projeto nesse sentido mas convinha que a cada ano 

que passa, a coisa não caísse no esquecimento porque é uma má imagem aqui no centro da 

vila. Depois há umas coisas que já aqui trouxemos em relação ao Carapinhal, a questão da 

falta de segurança por causa da velocidade com que se circula na estrada principal e que, não 

sei se é possível, penso que a Câmara pelo menos pode tentar agilizar este processo com o 

Instituto de Estradas de Portugal, ou colocar bandas sonoras ou colocar mais semáforos, 

eventualmente arranjar algumas passadeiras com elevação. Também a iluminação pública na 

mesma via durante a noite, e o Senhor Presidente já uma vez me falou naquela questão de 

substituição das luminárias mas convinha que se agilizasse esse processo. Outro problema 

ainda em relação ao Carapinhal que alguns habitantes nos colocaram e também já terão 

colocado eventualmente ao Senhor Presidente da Junta, de uma ou duas casas que estão em 

risco de ruir sendo que uma delas é mesmo em frente aos cafés do Carapinhal e também o 

problema de falta de pressão de água da rede de um modo geral na aldeia mas especialmente 

numa das zonas que é o Cabeço. Em relação à limpeza de matas que foi aqui bem pelo 

Deputado Taborda, eu faço minhas as palavras dele, questionava só se efetivamente, e o 

Senhor Presidente estará dentro do assunto, se a nível de aceiros, de facilidade de chegar a 

todas as aldeias, se os caminhos estão em condições, em caso de tragédia, de acesso rápido 

exigido numa situação dessas. E para terminar a questão que está em tribunal com a Águas de 

Coimbra. Sei que está em vias de haver um acordo mas a questão que eu lhe colocava é que 

se por acaso o processo se inverter e não houver acordo e a Autarquia tiver que pagar a dívida 

em questão que é grande se isso está previsto, se haveria cabimento, dinheiro para a pagar, 

se efetivamente não se chegar a acordo ou a razão ser dada às Águas de Coimbra. Colocava 

aqui uma questão, para quando inaugurar a Rua Nelo Paiva. O Nelo faz quatro anos que 

faleceu, em Setembro, este processo já passou aqui e convém até pegar nele como exemplo 

para um futuro nome da rua do Senhor Reinaldo, convém que a memória dos nossos não 

espere tanto tempo pela homenagem justa e vou até dizer Senhor Presidente, desta vez até 

lhe perdoo se a Rua do Nelo Paiva for inaugurada em plena campanha eleitoral. -----------------  

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

que disse que o normal é que houvesse evolução na organização dos eventos. Se imaginarmos 

que durante trinta anos a Expo Miranda se manteve sempre da mesma forma, os mesmos 
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lucros ou prejuízos, os mesmos stands, decorados da mesma maneira com as mesmas pessoas, 

que só não teriam a mesma idade porque envelhecemos, outra coisa é as empresas serem 

diferentes, serem em maior número, melhorarem os stands, os espetáculos evoluírem, 

normalmente não havia comboio, agora há um comboio. -----------------------------------------------  

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

Alexandre que iniciou a sua intervenção: -----------------------------------------------------------------  

“Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Mourato e 

respetiva mesa, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Doutor Miguel 

Baptista, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, colegas Presidentes de Juntas, 

respeitável público e comunicação social. -----------------------------------------------------------------  

A minha intervenção vai no sentido de estarmos solidários para com os nossos 

concelhos vizinhos. Refiro-me aos incêndios de Pedrógão, Figueiró dos Vinhos, Góis, 

Castanheira e Penela. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Já estive em muitos incêndios, mas como este nunca vi. Uma força e violência 

incontrolável, encosta acima encosta abaixo. Já vi arder o nosso concelho quase todo e 

propagar-se até Coimbra e rodeá-la, certamente que muitos dos que aqui estão recordam o 

ano de 2005. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estive com o Senhor Presidente Miguel Baptista desde o início que este incêndio 

ameaçava a nossa freguesia de Vila Nova. Comentávamos então com o segundo (Carlos 

Amaral), que à distância que o fogo estava, ainda levaria algum tempo até chegar ao nosso 

concelho, de qualquer maneira seria de bom senso colocarmos de prevenção na nossa área 

um carro de combate. No dia seguinte combatíamos o incêndio com os nossos bombeiros e 

com as máquinas de rasto requisitadas pelo Senhor presidente. O vento era de todos os lados, 

o fumo intenso quase não se conseguia respirar e os olhos ardiam. A Junta de Freguesia e os 

Baldios de Vila Nova apoiavam com transporte de água e alimentos pois não se poderia 

descansar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Chegavam as sete horas da manhã e já se via sorrisos nos nossos bombeiros, pois 

estava aprestes a dar como extinta essa frente que chegou ao limite da nossa freguesia, para 

com Penela e Figueiró dos Vinhos. Seguia-se o rescaldo e a vigilância. ------------------------------  

Bem-haja Senhor Presidente por ter estado sempre connosco e nos momentos que não 

estava mostrar a sua preocupação com as pessoas e bens. Um agradecimento muito especial a 

todos os bombeiros, e a todos aqueles que de uma forma ou outra mostraram a sua 

disponibilidade para ajudar.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Relembro que estamos no final do mês de junho, falta julho, agosto e quem sabe 

setembro. Temos de estar atentos. -------------------------------------------------------------------------  
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Felizmente tudo correu bem para o nosso Concelho, tendo ainda pelo meio, um 

pequeno foco de incêndio na Srª da Piedade da Ribeira de Tábuas, às 23h, no momento em 

que decorriam as marchas na Vila. --------------------------------------------------------------------------  

O mesmo não se pode dizer dos nossos concelhos vizinhos, pois além dos bens 

materiais, perderam-se vidas. --------------------------------------------------------------------------------  

Aproveito para informar que o Banco Social de Vila Nova já entregou diversos bens de 

primeira necessidade e está a receber inscrições de voluntários, nas diversas áreas como 

construção civil, pintura, jardinagem, etc que em sintonia com as autoridades competentes 

podemos vir a dar um bocadinho de nós. ------------------------------------------------------------------  

Termino, pedindo ao Senhor Presidente da Assembleia, Dr. João Mourato, que 

proceda a um minuto de silêncio em memória de todas as vítimas deste incêndio. ---------------  

Bem-haja a todos” ------------------------------------------------------------------------------------   

De seguida o Senhor Presidente da Assembleia convidou a Assembleia Municipal a um 

minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios florestais. --------------------------------  

Feito o minuto de silêncio o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao 

Senhor Deputado António Salgueiro começou por cumprimentar o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, a respetiva Mesa, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores 

Deputados, os Senhores Funcionários e Comunicação Social e expôs a seguinte intervenção: 

“Aproveitando a oportunidade de me dirigir a esta Assembleia Municipal como Deputado da 

bancada do Partido Socialista realço em primeiro lugar um evento recentemente promovido 

pelo Executivo Camarário deste Município. A assinatura do Protocolo entre a Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo e a Câmara Municipal de Coimbra para a reconstrução da 

ponte sobre o Rio Dueça, que liga os lugares da Trémoa, ou seja, a Freguesia de Miranda do 

Corvo à Freguesia de Almalaguês. Ato este efetuado pelos Senhores Presidentes da Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo, Senhor Doutor Miguel Batista e da Câmara Municipal de 

Coimbra Senhor Dr. Manuel Machado. Trata-se de uma infraestrutura, deveras importante, 

diria mesmo, imprescindível, não só para a população da Trémoa como para as populações 

vizinhas e desde a primeira hora que os Serviços Camarários e o atual Executivo da Câmara 

Municipal de Miranda do Corvo se preocuparam com o estado crítico daquela infraestrutura 

apercebendo-se das consequências assoladoras que seriam para as populações locais se algo 

nefasto acontecer à ponte em causa dando andamento a todo o processo para a reconstrução 

da ponte muito antes de qualquer reivindicação da população. São atitudes e preocupações 

como esta que devem ser realçadas em qualquer executivo camarário. Espera-se agora que a 

concretização da reconstrução se faça ainda neste tempo estival, ou seja, antes do inverno, 

para que não se correrem mais riscos indesejáveis lembrando que há já dois anos que aquela 
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infraestrutura se encontra vedada à passagem de veículos pesados. Um segundo ponto que 

queria referir, em forma de reivindicação e no seguimento das aspirações da população da 

Trémoa: o estado da Rua da Estação na Quinta da Trémoa, transitável em metade da sua 

largura no comprimento de cerca de 50 metros e que está na eminência de derrocada, sendo 

necessário a construção de um muro suporte ou a compactação da barreira que a suporta. 

Segundo a informação há já projeto para a sua resolução daquele constrangimento. Espera-se 

é que as obras sejam efetuadas antes do inverno, porque se não forem entretanto, a 

derrocada daquela estrada será com certeza uma realidade no próximo inverno trazendo 

grandes constrangimentos à população. Em último lugar, quero trazer aqui e relembrar uma 

das preocupações da população da Trémoa e dos utentes que necessitam sair da Trémoa pelo 

entroncamento com a estrada dos Moinhos a Vendas de Ceira, devido ao perigo de acidente 

que estão sujeitos resultante da má visibilidade e à velocidade de alguns/muitos veículos 

automóveis. Ou seja, implementação de mecanismos para a redução de velocidade dos 

veículos que transitam no sentido Moinhos/Vendas de Ceira naquele entroncamento através 

de sinalização vertical, ou sinalização horizontal ou bandas sonoras ou semáforos ou rotunda, 

ou que for, assim como, a iluminação do mesmo local desde o túnel. Existiram já vários 

acidentes, felizmente nenhum mortal, iminentes atropelamentos, já que desde alguns anos a 

esta parte, os utentes locais dos autocarros do Metro Mondego utilizam aquele trajeto”. -------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio iniciando por cumprimentar 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal, a Mesa da Assembleia Municipal, Deputados 

Municipais, o Público e os Funcionários da Autarquia. Venho aqui numa missão contraditória 

porque se por um lado vou dizer algo de positivo por outro direi outro tanto negativo. De 

positivo é as festas, sem dúvida, porque a nossa, os nossos concelhos tiveram muitas festas, 

ainda agora está a decorrer em Semide a Festa de S. Pedro mas que nós pelo dever e 

obrigação estamos aqui. Decorreram festas nas últimas semanas quase por tudo quanto é sítio 

e eu vou destacar aqui algo que me impressionou nestas festas. Em Coimbra, não sei se os 

meus amigos sabem que há quinze dias aconteceu nas noites brancas de Coimbra que é uma 

tradição já, da comissão da baixa de Coimbra, nem é da Câmara de Coimbra, que juntou 

milhares de pessoas. Eu fui a uma das primeiras dessas festas porque já passaram vários anos 

desde o seu início, desta vez fiquei cabisbaixo perante a enormidade de pessoas que estavam 

lá. Gente de quase todo o Distrito, mas não estavam de todo o Distrito nem de todos os 

Concelhos, talvez treze ou catorze marchas e dentro dessas treze ou catorze marchas, duas 

eram de Miranda do Corvo. A marcha de Semide e a marcha do Vale de Açor. Eu fiquei muito 

contente, embora parece que estas marchas não se dão muito bem mas não é isso que está 

em causa, são de Miranda do Corvo e isso é que é essencial. Conseguiram mostrar perante 
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aquela população, estavam ali milhares de pessoas, a sua forma de cantarem as marchas, de 

desfilarem e que toda a gente elogiou. Não sei se houve algum prémio pelas melhores mas eu 

elogio logo aquelas duas em primeiro lugar em exequio, não podia fazer de outra forma. 

Portanto eu quero deixar aqui bem presente perante esta Assembleia, talvez a penúltima que 

vamos fazer, que se deixe aqui um voto de louvor à compostura e à forma e ao trabalho, 

porque isto exige muito trabalho e dinheiro. Também estão em causa as Juntas de Freguesia 

de Miranda do Corvo e da União das Freguesias de Semide e Rio Vide e da nossa Câmara 

Municipal que deu dinheiro para poder patrocinar a exibição dessas marchas, que tem música, 

os trajes formidáveis e que me perdoe o Marta mas desta vez ele não tem razão e tenho de 

elogiar aqui uma coisa pela qualidade. E eu proponho pois um voto de louvor às marchas de 

Semide e Vale de Açor pela forma garbosa, entusiástica e com muita competência como 

estiveram nas noites de Coimbra. (Voto de Louvor – Aprovado por unanimidade). ----------------  

Uma outra coisa, infeliz, sem dúvida mas também tiramos alguns exemplos com a 

infelicidade dos outros. Já foi aqui focado pelo Senhor Presidente de Vila Nova o problema 

dos fogos que foi algo que nos atormentou que nos chocou profundamente mas por outro 

lado, há sempre um lado positivo na vida, eu vi também no nosso Concelho a solidariedade 

que existiu. Eu vi pessoas em Semide a entregarem-me coisas que vim aqui entregar a 

Miranda e a Coimbra para a ajuda das pessoas e aqui eu louvar os Bombeiros de Miranda do 

Corvo. Fizeram em pouco tempo uma forma de distribuição de bens alimentares que foram 

para aqueles que precisavam em Pedrógão, em Figueiró em Góis, etc. Foi também algo de 

muito simbólico de muito importante por isso aqui temos os dois lados distintos da vida, de 

um lado a alegria, a festa e do outro lado o lado negativo da infelicidade e dos desastres. Mas 

dos desastres temos sempre alguém que se preocupa com o bem dos outros, com o bem-estar 

da população e nesse caso eu louvo também aqui e deixo aqui presente um voto de louvor 

também para os nossos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo que em tempo record 

apresentaram uma forma de cadeia de alimentação que as pessoas vieram aqui entregar os 

bens, portanto, penso que todos estamos pois solidários com esta atitude. Também queria 

deixar uma coisa pequena, toda a sociedade civil se desenvolveu no sentido de ajudar, eu 

próprio através da União das Misericórdias tive a possibilidade faz amanhã oito dias de estar 

num grande concerto promovido pelo Reitor da Universidade de Coimbra e pela União das 

Misericórdias de Coimbra, na qual se inclui também Semide, Lousã, Coimbra, etc, foi o 

concerto de Adriana Calcanhoto. Foi um concerto magistral, como sabem Adriana Calcanhoto 

foi Professora Convidada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e foi também o 

fim da sua carreira universitária e quis deixar, por simbolismo, este concerto dando o seu 

contributo para ajudar na infelicidade que houve nos incêndios. Portanto queria deixar aqui 
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este testemunho de que do lado mau temos sempre de retirar um lado bom e nós soubemos 

muito bem fazer isso, aqui, em Miranda do Corvo. Disse ainda que gostaria de submeter a 

aprovação da Assembleia Municipal um Voto de Louvor aos Bombeiros e pela sua atitude neste 

incêndio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação o Voto de Louvor, que foi 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

que iniciou a sua intervenção dirigindo-se à Senhora Deputada Fátima Ramos dando nota de 

que efetivamente houve uma falha dos serviços, apresentando desculpas por essa mesma 

falha na medida em que efetivamente a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores da 

coligação na Câmara Municipal e que também foi subscrita por todos os restantes membros do 

Executivo, tinha sido, efetivamente, aprovada, para remeter à Assembleia Municipal para 

agendamento. Houve uma falha pelos serviços mas o que interessa aqui realçar é que foi aqui 

apresentada pela Senhora Deputada e foi abraçada por todos nós em memória do Senhor 

Reinaldo e isso é o que mais importa aqui realçar, pedindo eu desculpas à bancada e aos 

Senhores Vereadores por esta falha dos serviços. Antes da reunião da Assembleia Municipal 

tinha conversado com o Senhor Presidente porque não estava e fiquei surpreso mas de 

qualquer modo o que importa é que está resolvido e infelizmente o tempo não volta atrás e o 

Senhor Reinaldo partiu e isso é o que nos incomoda mais. ---------------------------------------------  

Sobre os alertas da Senhora Deputada Margarida Rodrigues acho que são importantes, 

até mesmo na Câmara Municipal, acho que os serviços, não só no nosso Município mas 

também noutros, devíamos ter o cuidado, porque as atas são aprovadas nas sessões seguintes 

e muitas vezes alguns membros são substitutos, fazer chegar aos elementos que estiveram 

presentes, embora eles não possam participar na deliberação porque não estão na reunião 

seguinte, para que possam, efetivamente fazer algumas sugestões de correção, porque há 

sempre gralhas por parte dos serviços que fazem a transcrição das intervenções. Acho que foi 

um alerta que devemos registar e levar em consideração não só neste órgão Senhor 

Presidente mas também na Câmara Municipal devemos ter esse cuidado. --------------------------  

Registou também com agrado as intervenções do Senhor Deputado José Miguel Correia 

e da Senhora Deputada Ana Cláudia em relação à Expo Miranda e às Marchas, e depois a 

intervenção do Senhor Deputado José Taborda que versou sobre vários assuntos. O primeiro, 

em relação à informação que estava no site na área da saúde, ia pedir que efetivamente fosse 

feita essa melhoria da informação disponível, em relação à Unidade de Cuidados 

Personalizados e das Consultas de Especialidade. Sobre o Plano Municipal de Emergência, a 

informação que tinha era de que ele teria sido acionado só uma vez, em 2005 quando ocorreu 
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aquele grande incêndio que queimou uma boa parte da área do nosso Concelho, sabia que ele 

estava em vigor, data de 2012, e uma vez registada a proposta em termos de revisão do 

mesmo, iria avançar então com a proposta de revisão. Salientou que o enfoque tinha sido 

muito na questão dos incêndios, e no que toca aos incêndios a Câmara Municipal tinha 

cumprido religiosamente com tudo o que tem a ver com os incêndios. Todos os anos era 

aprovado o Plano Operacional Municipal, aliás, o Senhor Comandante, ali presente, se a 

Assembleia Municipal o permitisse, ele poderia clarificar melhor esse processo, uma vez que o 

estava a coordenar. Na comissão respetiva onde estão presentes representantes das diversas 

entidades ligadas à segurança, aos bombeiros, às forças de segurança e outras entidades, 

como disse, o Plano Operacional Municipal é aprovado todos os anos e está essencialmente, 

focalizado na questão dos meios disponíveis, na estratégia, na questão do combate aos 

incêndios, sendo que o pilar de prevenção também é um dos que está presentes. A prevenção 

dos incêndios, a sensibilização, e que ainda há pouco tempo haviam sido distribuídos folhetos 

pela população tinha sido efetivamente feito. Pediu, assim, ao Senhor Presidente da 

Assembleia que autorizasse o Senhor Comandante a prestar alguns esclarecimentos. ------------   

Também tomou nota da sugestão do Senhor Deputado José Taborda em relação a um 

eventual alargamento da Rua 25 Abril junto ao Centro de Saúde. Se ARS concordasse, a 

Câmara Municipal podia e devia equacionar a renovação, retificação daquela zona, sendo que 

já estava em marcha uma empreitada da reabilitação do pavimento que está muito 

degradado, já em fase de adjudicação, assim como também foi aprovada a moção que 

apresentou e bem, não só ele enquanto Presidente da Câmara mas todos os elementos da 

Câmara Municipal se associavam à moção que ali tinha sido aprovada e que se centrava 

essencialmente no pedido, na exigência de colocação de mais um médico de família em 

Miranda do Corvo, uma necessidade premente. ----------------------------------------------------------   

Em relação à proposta do Senhor Deputado Lídio Gonçalves disse que tinha registado a 

sua proposta a qual tinha sido aprovada. Registei também com agrado a intervenção do 

Senhor Deputado Ruben Fernandes em relação às comemorações do Dia da Criança e ao 

Torneio Miranda Cup. Depois a intervenção do Senhor Deputado Carlos Marta, que falou de 

vários assuntos e que importa aqui responder dentro daquilo que eu sei. Sobre os passadiços 

da Volta da Costa, penso que é do conhecimento de muitos dos presentes que têm sido alvo 

de sucessivos atos de vandalismo. Volta e meia a Câmara tem de estar a reparar os passadiços 

estando a ser desenvolvido projeto ou aquisição de serviços para reparação dos passadiços 

que têm alguns anos. Mas também estamos a preparar a melhoria da continuidade dos 

Passadiços da Volta da Costa em todo o percurso que vai até à Quinta da Paiva. Porque o 

outro passadiço que existe no rio já perto da estrada 342 e da Quinta da Paiva não está em 
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bom estado e tem de ser melhorado para se fazer uma travessia mais segura e mais 

adequada. Sobre os bancos do jardim estava em marcha aqui uma intervenção mas 

infelizmente a Direção Regional da Cultura que em vez de nos ajudar noutros dossiês como 

sejam o Mosteiro de Semide gosta de criar é problemas e então estávamos aqui a iniciar uma 

intervenção de reparação e melhoria dos bancos da praça, etc e apareceu o representante da 

Direção Regional da Cultura, porque estamos na zona histórica, exigindo a presença de um 

arqueólogo, imediatamente teve que ser interromper os trabalhos com o acompanhamento de 

um arqueólogo que a Câmara Municipal teve de pagar, porque acho que o arqueólogo devia 

ser deles, mas a Câmara teve de fazer essa despesa e claro está que temos que equacionar 

outra forma de fazer isto talvez por uma empreitada com o devido acompanhamento 

arqueológico porque estamos na zona histórica e não se pode mexer em absolutamente nada. 

As leis deste país são assim. Eu compreendo que uma intervenção no Alto do Calvário onde 

foram encontrados achados relevantes ou noutras zonas mais sensíveis, agora para fazer uma 

intervenção aqui, nesta praça, que já foi objeto de obras há 30 anos atrás certamente, foi 

construída de novo esta praça, não sendo para realizar grandes escavações, é uma 

intervenção superficial não vejo o porquê de estar a ser alvo de acompanhamento 

arqueológico. Sobre o Carapinhal quero dizer-lhe que as condições de segurança, existe lá um 

semáforo de acalmia, como sabe, a colocação de lombas ali eu não sei até que ponto é que a 

lei o permite, apesar de aquele troço estar sobre a alçada do Município, existe um outro 

semáforo à entrada do Carapinhal, está em marcha na fase de adjudicação ou consignação de 

arranque uma empreitada relativa à saída do Carapinhal para quem vai na direção de Semide, 

onde o pavimento está muito muito degradado e aquele troço ali tem de ser a Câmara 

Municipal a intervir porque apenas dos semáforos para cima é que é domínio das 

Infraestruturas de Portugal. Cá em baixo é uma empreitada que vai ser levada a cabo pela 

Câmara Municipal. Sobre casa a ruir infelizmente são dezenas e dezenas de casos. Os que são 

mais graves e prioritários porque colocam em risco e em causa a segurança de pessoas e bens, 

nomeadamente que estão junto a ruas em que as pessoas circulam ou viaturas, estão a correr 

alguns processos, à semelhança do que tem sido feito ao longo dos anos em algumas aldeias 

do concelho de demolição coerciva por parte da Câmara Municipal, portanto, se os 

proprietários não o fazem, são notificados e não o fazendo a Câmara atua em conformidade e 

procede à demolição, temos 3 ou 4 casos em marcha mas não sei precisar se esse a que se 

refere em frente ao restaurante do Carapinhal está ou não nesse lote que está a decorrer, os 

trâmites em termos de projeto, porque é obrigatório uma empreitada, em termos de 

procedimentos legais, notificações uma vez que há prazos a cumprir. Depois sobre a falta de 

pressão na parte alta do Carapinhal, que não é só lá que existe, existe em outras zonas do 
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Concelho, mas por vezes não é propriamente falta de pressão, ela está dentro dos limites 

legais, às vezes ela não é suficiente para que alguns equipamentos funcionem. Passa-se isso 

também na zona do Cardeal, Souravas e o que os serviços propõem é que possa ser colocada à 

semelhança do que se fez já noutras zonas que sejam colocados hidropressores para algumas 

zonas da aldeia para aumentar a pressão. Poderá ser essa a solução. Fez referência também à 

Proteção Civil, aceiros, limpeza de caminhos florestais. Eu penso que aquilo que tem sido 

feito ao longo dos últimos anos está à vista de todos. Os investimentos que foram feitos, na 

concretização dos pontos de água, que infelizmente já foram necessários, os meios aéreos, 

fizeram lá obras de saneamento??? De  água para o combate a alguns incêndios, o posto de 

abastecimento em Lamas para apoio a meios terrestres, a limpeza de caminhos florestais, 

dezenas e dezenas de quilómetros. A empreitada que está agora a arrancar na zona de 

Semide que foi onde ocorreu um grande incêndio e que através de financiamento vai ser feita 

a melhoria de toda a rede florestal na área abrangida, uma candidatura que está agora 

também em fase de concurso que resultou numa parceria entre cinco municípios e que é na 

zona que foi agora ameaçada por este grande incêndio, portanto fica no nosso território, na 

Freguesia de Vila Nova na zona do Parque Eólico, que também se traduz num investimento 

significativo, o apoio reforçado aos Bombeiros Voluntários, o apoio na aquisição no veículo no 

combate aos incêndios florestais, o apoio que tenciono levar à Câmara Municipal porque 

estamos a antever à semelhança de outros, vamos ter graves problemas de abastecimento de 

água, remos ainda pequenos sistemas em que temos captações próprias e os meios disponíveis 

poderão não ser suficientes para o abastecimento de água às nossas populações, tencionamos 

colaborar na aquisição de uma cisterna para transporte de água que os nossos bombeiros 

possam ter meios reforçados para esse transporte de água que vai ser inevitável neste verão 

que se avizinha muito seco. Portanto tudo isto junto a outras iniciativas que têm sido 

realizadas, reconheço que ainda não foi tudo feito, pode haver ainda alguma coisa para fazer, 

mas conjugando todas essas medidas, todas essas iniciativas, todos estes apoios por parte da 

Câmara Municipal conjugado com o trabalho extraordinário e meritório por parte do nosso 

corpo de bombeiros tem permitido precisamente que o nosso Concelho tenha passado para já, 

ao lado deste flagelo dos incêndios. Isso aconteceu já o ano passado com excelentes 

resultados no nosso concelho, está a acontecer este ano, mas uma coisa é certa, perante um 

incêndio com as características que assolou a zona de Pedrógão e os concelhos vizinhos por 

mais meios que existam por vezes é difícil fazer esse combate. E o Senhor Comandante que 

está aqui presente e que eu sei que correu perigo de vida em Góis, há que reconhecer esse 

trabalho extraordinário feito pelo corpo de bombeiros e que acho que nos deve encher de 

orgulho a todos. Falou também de um processo importantíssimo que é o litígio com as Águas 
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do Centro Litoral. Ainda nesta semana tivemos uma reunião de trabalho, trabalho realizado 

pelos advogados de ambas as partes tendo em vista a convergência para um acordo que seja 

justo e que não prejudique o Município. Temos verbas disponíveis para honrar os 

compromissos mas não podemos estar a pagar aquilo que é exigido, porque é uma verba 

muito, muito acima daquilo que é do nosso ponto de vista correto. E com esta posição quando 

chegarmos a um acordo vai-se provar que tínhamos razão em ter retardado alguns 

pagamentos, porque a parte da faturação de água está paga o que está em causa é a questão 

da faturação do saneamento, é aí que existe litígio. E estou confiante que o Município vai 

conseguir um acordo positivo e que também será positivo para as Águas do Centro Litoral na 

medida em que a eles também interessa que esta situação seja ultrapassada, não só do que 

está para trás mas também daqui para diante. Para que o Município doravante tenha regras, 

limites em termos de faturação mas que não sejam faturas com valores exorbitantes que 

ultrapassam todos os limites que se possam imaginar, em termos de valores seriam mais 

corretos. Falou também da rua de Nelo Paiva, eu confesso que efetivamente já deveria estar 

colocada a placa e deve ser feito e peço desculpa mas já lá devia estar colocada a placa. -----  

Em relação à intervenção do Senhor Deputado António Salgueiro porque de algum 

modo eu já fiz referência `intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova. Ponte da Trémoa, a empreitada vais ser lançada com prazo curto de execução de modo 

a que possa estar concluída antes das chuvas do inverno. Dificilmente estará concluída no 

final do mandato autárquico mas aquilo que importa realçar é o entendimento entre os dois 

municípios e que a obra seja feita e que se ultrapasse esses problemas de segurança que 

existem na Ponte da Trémoa. O mesmo em relação à outra obra que o Senhor Deputado 

António Salgueiro referiu que é o muro que está lá, cujo projeto já está feito aqui por parte 

da Câmara Municipal e também está a ser preparada a respetiva o lançamento da 

empreitada. Sobre o entroncamento da estrada dos Moinhos e a ligação à Trémoa, 

sinalização, iluminação já existem orçamentos, nomeadamente para a instalação de um 

sistema de semaforização, da iluminação penso que ainda não temos mas conjugando um com 

o outro acho que é um investimento necessário e que a Câmara poderá e deverá implementar 

a seu tempo. Não posso dizer que seja já, neste mandato mas será com certeza no seguinte 

que ele irá ser feito. E por fim em relação à intervenção do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Dr. João Mourato, dizer-lhe que não só eu mas todos os colegas da Câmara 

Municipal se associam à sua intervenção, não só no que toca ao mérito, à valorização da 

cultura que é promovida pelas marchas do Vale do Açor e de Semide e que certamente não só 

eu mas também os Vereadores se associam a essa sua proposta de voto de louvor mas 
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também, por maioria de razão, e pelo que disse há pouco ao reconhecimento que aqui acabou 

por fazer, sentido, e que todos nós abraçámos em relação aos nossos bombeiros voluntários. -   

 O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Comandante 

Operacional Municipal que iniciou por dizer que relativamente ao Plano de Emergência 

Municipal estava aprovado e condicionado e estava em processo de revisão numa empresa de 

Miranda do Corvo. No entanto, e esperava que não fosse necessário a sua ativação, mas, se 

fosse necessário, estaria em condições de ser ativado, inclusive, naqueles últimos dias tinha 

estado ativado o Plano de Emergência Distrital. O POMDECIF – Plano Operacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios era aprovado todos os anos e já se encontrava aprovado para o ano 

de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Taborda que disse que precisava esclarecer que sempre que levava ali, questões do Concelho, 

elas não eram político-partidárias uma vez que se encontra na bancada como independente. 

Que não tinha nada a ver com as questões político-partidárias as suas intervenções, e teve o 

cuidado de chamar de reflexão conjunta, precisamente para alertar aquilo que tinha 

constatado no site da câmara Municipal. Considerava-se um simples cidadão, era Deputado 

Municipal e tinha sido nesse sentido, sentido de colocar as pessoas a refletir porque tivemos à 

pouco tempo e tal como o Senhor Comandante Operacional tinha dito e todos já tinham feito 

alusão, um caso bem triste bem perto de nós. Claro que se todos estivermos melhor 

equipados, com estratégias de combate ao incêndio, atualizadas e tudo aquilo que o Senhor 

Comandante muito melhor sabe, isso é extraordinário para o Concelho. ----------------------------    

Ponto 6 - 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 deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos disse que a informação é mais do mesmo, ela refletia sobretudo atos de gestão 

corrente porque os investimentos eram todos para depois. Tem sido isso que o executivo tinha 

e continuava a dar, que o executivo ia alimentando com sonhos de promessas para futuro mas 

de fato o que tinha ali era a valorização de eventos que já vinham de trás, muitos deles 

tinham começado com a colaboração do Senhor Carlos Silva, enquanto Presidente da Junta de 

Freguesia de Miranda, outros que tinham sido realizados em locais, como era o caso das 

piscinas da Quinta da Paiva, tinham sido executadas por outros executivos e por isso o que 

tinham ali era uma gestão corrente, uma gestão de distribuição de dinheiro por várias 

coletividades e infelizmente os grandes problemas do concelho continuavam por resolver.-----   

Ponto 7 - Proposta de revogação da adesão da Assembleia Municipal de Miranda do 

Corvo à Assembleia Nacional de Assembleias Municipais ---------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para se referir ao 

processo de adesão da Assembleia Municipal à ANAM tendo de ser revogada a primeira 

deliberação, uma vez que a adesão tinha sido decidida a título pessoal e seria o próprio que 

iria representar, mas os Estatutos vieram contrariar essa deliberação. ------------------------------  

“São associados da ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais os 

Municípios representados pelos respetivos Presidentes de Assembleia Municipal cujas 

Assembleias hajam deliberado a sua adesão a esta Associação”. Ou seja, são os Municípios que 

iriam ser representados e não as Assembleias Municipais, embora essa representação seja 

feita pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Na altura da primeira discussão não 

haviam estes elementos e portanto deveria proceder-se em primeiro lugar à revogação da 

deliberação anterior e depois fazer uma deliberação conforme o art.º 3º para dar legitimidade 

à nossa representação. ----------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Margarida 

Rodrigues que começou por dizer que os estatutos trazidos não eram os mesmos que tinham 

sido colocados à deliberação na Assembleia de 30 de junho de 2016. Na altura, o art.º 3º dizia 

que “são associados da ANAM as pessoas que são ou foram eleitos nas Assembleias Municipais 

e que manifestem desejo de a ela pertencerem…” daí que tenha colocado muitas questões e 

era com agrado que via os novos estatutos bastante melhores. ---------------------------------------   

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a revogação da primeira 

deliberação, da Adesão da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo à Associação Nacional 

de Assembleias Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8 - Adesão da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo à Assembleia 

Nacional de Assembleias Municipais -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou os Senhores Deputados que os 

novos estatutos foram aprovados e por isso estão e conformidade, segundo a consulta feita à 

Associação de Municípios, realizada no Cartório Notarial do Porto. Disse ainda que o que 

estava em foco era, para além dos órgãos que os constituem os órgãos sociais da ANAM, a 

durabilidade do mandato social, a natureza, as competências. O ponto mais crítico e que 

mereceu também algumas dúvidas, era a redação do art.º 3.º e que acabou por ser alterado. -   

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

Margarida Rodrigues, que tomou a palavra para manifestar o seu agrado perante os novos 

estatutos, considerando que eles tinham tido uma melhoria exponencial ao passarem de 10 

para 34 artigos com o acréscimo, de muitas competências específicas e melhorias ao nível dos 

membros. Considerou também que esses estatutos esclareceram bastante as suas dúvidas 
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inclusive o montante com que o Município iria contribuir, sentindo-se bem pelo seu contributo 

para as melhorias nos estatutos. -----------------------------------------------------------------------------   

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

Araújo solicitou que lhe fosse prestado um esclarecimento sobre quem financiaria essa 

associação e para o que se destinava. ----------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia tomou a palavra para esclarecer que os objetivos 

estavam estampados nos estatutos e a importância residia no fato de ser importante integrar 

os movimentos associativos a fim de ter acesso a toda a informação veiculada através dos 

mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Francisco Ribeiro, que propôs que se mantivesse o ponto 7 e se retirasse o ponto 8 da ordem 

de trabalhos, uma vez que, os estatutos só iriam entrar em vigor após as Eleições 

Autárquicas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que não 

concordava com tal proposta uma vez que a mesma iria atrasar todo o processo. ----------------  

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria com uma abstenção, a Adesão da 

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo à Associação Nacional de Assembleias Municipais. --  

Ponto 9 - Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2017 -------------------  

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

da Câmara Municipal, que interveio dizendo que a presente proposta como se podia verificar 

na documentação distribuída, era uma alteração cirúrgica, que resulta de uma necessidade 

identificada, de avançar com um procedimento concursal para Assistente Técnico afeto à 

área da Ação Social, que terá o seu início, irá decorrer os trâmites normais durante os 

próximos meses, sendo isso que está em causa. Para se poder no âmbito da Câmara Municipal 

aprovar toda a documentação relacionada com a abertura do concurso é necessário que 

esteja contemplado no Mapa de Pessoal, sendo que esta alteração foi aprovada na Câmara 

Municipal mas carece também de aprovação na Assembleia Municipal.------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por maioria com 8 abstenções dos Deputados 

Coligação PPD-PSD/CDS-PP “Miranda não Pode Parar”. -------------------------------------------------  

Ponto 10 - Manual de Consolidação de Contas ------------------------------------------------  

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

Municipal começou por dizer que a documentação entregue e preparada pelos serviços em 

devida articulação com o ROC e ao contrário do que se tinha vindo a fazer ao longo de muitos 

anos, era entendimento dos nossos serviços que a questão da consolidação de contas só seria 

necessária se o Município tivesse mais de 50% de controlo, acionista ou outro, nas entidades 
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participadas. Sendo que na prática nós, em média, só temos 0,18% numa entidade do setor 

empresarial local. Todavia o entendimento de outras entidades, pessoas, é de que o devemos 

fazer e por isso aqui vem o Manual de Consolidação de Contas que é relativo ao ano 2016 e 

que é um documento informativo e normativo para orientação de todo o processo de 

consolidação de contas do Município que deve ser aprovado quer pela Câmara quer pela 

Assembleia e que de resto está previsto na Lei nº 73/2013 de acordo com o que está aqui 

referido na informação. Todo o documento foi preparado pelos serviços, tem em traços 

gerais, o enquadramento legal, o objetivo da consolidação, as definições, o organigrama do 

grupo municipal, o método de consolidação, as regras de consolidação as componentes dos 

documentos de prestação de contas consolidados e a informação a remeter pelas entidades 

do perímetro de consolidação e a divulgação deste manual.  ------------------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade o Ponto 10 - Manual de 

Consolidação de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Municipal Este é o ponto que surge naturalmente na sequência do anterior e é a Prestação de 

Contas Consolidadas também prevista na Lei nº 73/2013 que deve ser aprovada na Assembleia 

de junho e que como podem verificar têm aí uns quadros da consolidação das contas em que 

as entidades societárias participadas são as seguintes, passo a descrever: Metro Mondego, 

Ersuc, WRC, Águas do Centro e a Coimbra Vita que já foi extinta. Temos também entidades 

não societárias participadas, Areac, Sesab, Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

Dueceira, Airc, Associação de Municípios Portugueses Cidades Saudáveis, CIM, ADCMM. Estão 

aqui devidamente consideradas e depois os respetivos movimentos de consolidação que estão 

aí com ajustamentos para mais e para menos em relação àquilo que foi preparado pelos 

serviços e como podem ver são valores residuais. Antes isto era feito de outra forma era 

incorporado nas contas do ano seguinte, basicamente são pequeninos acertos que estão aí 

efetuados, por exemplo, no caso dos ajustamentos de 2016 temos aí no balanço do ativo 

investimentos financeiros partes de capital um aumento de 243,38 Euros, no capital próprio 

de 135,28 Euros e no resultado líquido do Executivo uma correção de 108,10 Euros. Estamos a 

falar de valores residuais e que doravante devemos passar a fazer a Prestação de Contas 

Consolidadas de acordo também com as orientações do ROC. Este documento foi preparado 

pelos serviços e pela primeira vez no exercício de 2016, e em 2017 pelo menos enquanto a 

legislação assim o exigir.  -------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Fátima Ramos 

que interveio para lançar o alerta sobre se a ADXTUR não deveria também estar integrada 
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naquelas contas, assim como uma outra entidade com sede em Odivelas que tratava de 

assuntos que se prendiam com os PALOP.  -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para dizer que se de 

fato a ADXTUR fizesse parte do mapa, seria posteriormente englobada. ----------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por maioria com 9 abstenções o ponto 11 – 

Prestação de Contas Consolidadas. --------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Deputada Fátima Ramos, numa declaração fundamentou o sentido de voto 

da sua bancada residindo este, em primeiro lugar, por tratar-se de Contas Consolidadas, o 

que significa que as contas das entidades têm por base também as contas da Câmara. E pelo 

fato de que, aquela bancada se absteve nas contas da Câmara, faria todo o sentido que se 

abstivesse também neste processo.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 - Projeto de Regulamento para concessão de Bolsas de Estudo a 

Estudantes do Ensino Superior ------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal que iniciou a sua intervenção dizendo que aquele projeto de regulamento já tinha 

sido aprovado na Câmara Municipal, como sabem está relacionado com uma das propostas do 

Orçamento Participativo Jovem aprovado para executar este ano, não só esta proposta mas 

também a outra que é relativa a parte do investimento também, que era um ginásio ao ar 

livre que está agora em fase de concurso para ser executado e aproveito também para 

informar que logo no inicio do ano escolar se vai proceder à parte das propostas do OPJ para 

depois incluir nos documentos provisionais de 2018, para executar em 2018. Este projeto de 

regulamento em concreto já foi aprovado na Câmara Municipal e tem um articulado habitual 

de regulamentos deste género, portanto, com os seus artigos, e definições descritiva de cada 

artigo para regulamentar portanto todo este processo de atribuição das bolsas, ao abrigo do 

OPJ para que seja devidamente implementado. Para isso este regulamento carecia não só da 

aprovação da Câmara, como já de resto já aconteceu mas também carece de aprovação por 

parte da Assembleia Municipal para que possa depois executar. --------------------------------------    

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

José Taborda tomou a palavra para sugerir uma alteração ao artigo 5º do regulamento 

acrescentando ao ponto 3 “…salvo, motivos de força maior, devidamente comprovada, 

designadamente doença prolongada” porque isso é uma questão que deve ficar salvaguardada 

porque já sabemos que se for um curso de três anos, é três anos mas, se tiver uma ano e que 

ele tenha uma doença prolongada ele não pode ser prejudicado nesse aspeto. Deve estar 

salvaguardada, no meu entendimento. ---------------------------------------------------------------------    
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para esclarecer que a 

Assembleia Municipal não pode alterar os documentos aprovados em reunião de Câmara, que 

é o caso deste documento.  -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara interveio para dizer que essa alteração a acontecer 

será no decorrer do primeiro ano, durante esse período poder-se-á fazer essa correção para 

acautelar essas situações.  ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal não está legitimada para alterar 

documentos da Câmara e essa proposta de alteração terá de iniciar os mesmos passos que o 

Regulamento iniciou.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Margarida Rodrigues que colocou a questão relativa ao art.º 10, n.º 1, alínea a) tem como 

critérios o menor rendimento líquido per capita, que não poderá ultrapassar o valor do IAS, ou 

seja, esta bolsa será para quem não ultrapasse o valor do IAS, ou seja, quem ultrapassar já 

não terá direito a Bolsa? E é em complemento da Bolsa dos SASUC de cada uma das 

instituições. Advertiu que sendo outra das condições os candidatos não forem detentores de 

outro curso do ensino superior, a redação tal como está, poderá implicar a não aplicação aos 

mestres, uma vez que quem realiza mestrados já tem licenciatura. ---------------------------------  

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade o ponto 12 – Projeto de 

Regulamento para concessão de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior. --------------  

Ponto 13 - Minuta de Protocolo de apoio à Junta de Freguesia de Vila Nova para 

construção do Museu Serra Vila Nova ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara começou por dizer que a minuta de protocolo da 

Junta de Freguesia de Vila Nova para a construção de um edifício multisserviços designado 

Museu Serra Vila Nova é de resto um projeto que chegou a estar contemplado nas GOP como 

uma iniciativa da própria Câmara Municipal. Para isso, a Câmara Municipal teria de ser dono 

de obra, a Junta de Freguesia teria que ceder o terreno, e entendeu a Junta de Freguesia, ser 

o dono de obra. Sendo que neste caso a Câmara Municipal em vez de suportar toda a 

construção suportará só 85% e a Junta de Freguesia está disponível para suportar os outros 

15%, sendo que será um equipamento a gerir pela freguesia de Vila Nova, como seria se fosse 

a Câmara a fazer o investimento diretamente, e a proposta que vem aqui é no sentido então 

de a Câmara apoiar esta construção que é necessária para a freguesia de Vila Nova, não nos 

podendo nós esquecer que, provém da Serra de Vila Nova, dos Parques Eólicos, alguma 

receita que entra nos cofres do Município, sendo justo que, uma parte dessa receita seja 

investida na freguesia de Vila Nova. Portanto, o Protocolo veio devido clausulado com as 

obrigações de ambos os outorgantes e que se propõe que esta Assembleia aprove, nos termos 
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exarados, tal como na Câmara já foi aprovado, por unanimidade, por todos os elementos da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

José Taborda que interveio para questionar o Senhor Presidente da Câmara sobre se o 

projeto era ou não alvo de candidatura ou se era custeado integralmente pela Junta de 

Freguesia e pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------   

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade o ponto 13 – Minuta de Protocolo 

de apoio à Junta de Freguesia de Vila Nova para construção do Museu Serra Vila Nova. ---------  

O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Fátima 

Ramos que numa declaração de voto referiu que votou a favor do protocolo porque por 

princípio era a favor da realização de investimento. Considerou contudo que devia ter sido 

apresentado na Assembleia Municipal, por um lado, o projeto para esta obra, que não foi, e 

de futuro devem tentar pesquisar o máximo e tentar ver se conseguem uma candidatura que 

apoie este investimento e por último ainda, considerou que, o fato deste assunto vir agora 

aqui sem qualquer projeto a acompanhá-lo nem qualquer outro processo a fazia concluir que 

estava perante uma situação de demagogia eleitoral porque se estava junto das eleições. -----   

Ponto 14 - Autorização prévia da Assembleia Municipal de compromisso plurianual 

- Refeições Escolares ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal começou por dizer que ao contrário da 

informação este compromisso refere-se apenas a um ano letivo, caso contrário teria de ser 

um concurso internacional e aquela proposta era simplesmente a aprovação por parte da 

Assembleia Municipal, da autorização prévia, do compromisso plurianual, dado que o valor 

que estava previsto para 2018, porque abarca o próximo ano letivo 2017/2018 não estava 

abrangido pela autorização genérica aprovada na Assembleia Municipal de 30 de novembro de 

2016 e portanto está previsto nessa autorização genérica a Assembleia Municipal tem de se 

pronunciar em termos de compromisso plurianual para este procedimento concursal e é por 

isso que aqui vem, sendo que a verba para 2018 prevista é de 129.086 euros + IVA e para este 

ano de 2017, é cerca de metade, 64.543 + IVA. O que se pretendia então era a provação por 

parte da Assembleia para aquele compromisso plurianual, sendo que as peças do 

procedimento seria tratado pela Câmara Municipal e pelos serviços. --------------------------------  

A Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade o Ponto 14 - Autorização prévia da 

Assembleia Municipal de compromisso plurianual - Refeições Escolares. ----------------------------  

Ponto 15 - Ramal da Lousã -------------------------------------------------------------------------  

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

Carlos Marta iniciou a intervenção em relação ao Ramal da Lousã, dizendo que pelo que tinha 
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entendido, tinha ficado ali assumido que esta proposta do Governo era praticamente uma 

inevitabilidade e se não estava incorreto, e sendo esta a interpretação ficava espantado, não 

com a proposta do Governo porque até esperaria que eles não dessem nada, ficava 

francamente espantado por todos acharem isso uma inevitabilidade. Porque já tinha sido 

inevitável tirarem-nos o comboio porque, ou era o Metro ou não era nada, agora voltava a ser 

inevitável porque nos propõem uns autocarros manhosos, ou não era nada, e daqui a uns dias 

propunham-nos umas carroças ou nada, ou andar a pé ou nada e é inevitabilidade. Ora, 

espantava-o um pouco esta posição mas tendo em conta que andámos todos a defender em 

inúmeras moções, cartas, protestos, manifestações uma solução sobre carris. Às vezes chegou 

até ser difícil o consenso ser sobre carris, não ser só ferroviária o que abrangia mais as 

possibilidades, agora eu acho estranho é se, e eu já ouvi uma declaração de um autarca 

nosso, do Partido Socialista na Expo Miranda, dizer que isto era o melhor do mundo. Eu 

pergunto se fosse dado com o Governo anterior também considerariam que era o melhor do 

mundo, portanto não vamos ter dois pesos e duas medidas. Isto é mau, é muito mau, mau 

demais para ser verdade. Ainda em relação a isto eu não sei se isto será um dos sonhos que o 

meu amigo e Deputado José Mário Gama que infelizmente hoje não está cá me brindou no seu 

discurso do 25 de Abril quando eu falei de pesadelo. É que afinal de contas os meus pesadelos 

estão a tornar-se realidade, e isto é um pesadelo. Agora, eu acho estranho esta coisa da 

inevitabilidade. A CDU sempre defendeu que não vale tudo em política e na minha opinião 

efetivamente não vale tudo, independentemente da nossa cor partidária nós somos 

mirandenses, devemos ter a coragem de discordar do governo especialmente se ele é dos 

nossos, porque isso é que é ter coragem. Discordar do governo do PSD ou do CDS é fácil, 

difícil é eu discordar de um que até tem como base de apoio o meu partido, embora não 

esteja relacionado com isto porque a nossa posição é clara, quando não, seremos apenas, e 

em linguagem futebolística, a voz dos donos à espera de umas migalhas do poder, perdoem-

me a expressão, mas o direito à indignidade, que alguém uma vez falou e não era do meu 

partido, acho que a devemos manter, quando não, metemos a viola no saco e então tínhamos 

aceitado a primeira proposta, que era se calhar não haver nada, e estou a ver que é no que 

vai resultar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Lídio Gonçalves que iniciou a sua intervenção colocando uma questão ao Senhor Presidente 

da Câmara, um sabemos do sentimento de quase a generalidade da população que 

ambicionava um transporte de ferrovia e de fato da última vez que o governo esteve aqui 

nesta sala a apresentar a futura solução para o ramal, de fato não era nada disso. A 

apresentação foi feita, é evidente que muitas perguntas a seguir a apresentação poderiam 
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também ser suscitadas e não foi possível, essa questão foi debatida também no Movimento 

Cívico e ficou decidido nessa reunião que fosse pedido à Câmara que solicitasse ao Governo 

uma reunião esclarecedora em que as pessoas pudessem ser ouvidas nas suas preocupações, 

com as suas perguntas e ser esclarecidas sobre o transporte que o governo pretende colocar a 

servir este ramal. Não sei qual foi o desfecho, de fato dessa questão que provavelmente foi 

colocada pelo movimento cívico e gostaria que se fosse possível se referisse a isso. -------------  

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

Fátima Ramos acho que todo este processo demostra que o Estado não tem o mínimo respeito 

pelas pessoas que vivem nesta região. E não tem porque, em primeiro lugar, e como disse há 

pouco o Senhor Presidente da Câmara, numa altura em que a maioria da população defendia 

uma ferrovia tradicional, disseram a esta população que, a ferrovia tradicional não era 

possível, tinha de ser um sistema de elétricos rápidos. Na altura esse sistema de elétricos 

rápidos teve a concordância das Câmaras, o Senhor Jorge Cosme, do Presidente da Câmara da 

Lousã e do Presidente de então da Câmara de Coimbra o Dr. Manuel Machado. A seguir mudou 

a Câmara e na sequência de uma série de posições que tínhamos tomado, eu própria procurei 

novamente que tivesse uma solução ferrovia tradicional. Foi-me dito que não era possível 

uma solução em ferrovia tradicional e que a única solução que era possível era uma solução 

de elétrico rápido como a que estava prevista. Na altura, procurámos, e com a ajuda da 

Assembleia Municipal que até era do Partido Socialista e presidida pelo Dr. Fausto Correia, 

apresentar aqui várias moções em que tentámos sempre aqui chegar a um acordo e consenso 

que a solução de fato devia ser em ferrovia. Fosse mais ligeira, como disse a pouco o Senhor 

Deputado Carlos Marta era uma solução em ferrovia. Entretanto conseguimos ainda em 

diálogo com a Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino que não fossem elétricos rápidos mas 

fosse uma solução em que era uma viatura um pouco mais pesada do que o elétrico rápido e 

mais ligeira do que o comboio tradicional, ou seja, era uma viatura similar à que existia, por 

exemplo, na linha entre o Porto e a Póvoa. E foi esse o projeto que nos venderam, foi esse o 

projeto sobre o qual iniciaram as obras e portanto nós como consumidores foi isso que nos 

disseram que iriam fazer. O que é certo é que o governo mudou, depois, esse mesmo governo 

que começou as obras, passado algum tempo mandou suspender as obras, já não era a Drª Ana 

Paula Vitorino eram outros elementos que estavam nessa pasta, mas o que é certo é que as 

pessoas que estavam na altura no governo são as mesmas, numa grande percentagem, 

incluindo o atual Primeiro Ministro, eram os mesmos que estavam nesse governo quando 

decidiram fazer aquele projeto do trem-trem. Eram as mesmas pessoas. Depois com a troika, 

com as dificuldades que todos sentimos que viram-se inclusivamente privadas de parte do seu 

rendimento quer fossem os vencimentos do funcionários públicos quer as pessoas com 
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reformas e que viram-se privadas desses rendimentos temos um período da troika mas 

estamos agora num novo período em que se anunciam muitos investimentos para a ferrovia 

em todo o país, num novo período em que se anunciam investimentos no metro em Lisboa e o 

que é que nós temos, o que é que nos oferecem? Oferecem-nos novamente aquilo que no 

tempo do Sócrates nos tentaram oferecer, que eram as tais viaturas do metrobus que no 

tempo do Dr. Passos Coelho mandou a estudar essa solução também, que na altura que esta 

Assembleia foi veemente contra esse estudo e esse processo, e agora mais uma vez em 

período eleitoral temos um novo anúncio de uma nova solução nesta Câmara e perante estas 

Câmaras. Em primeiro eu duvido destes anúncios, já cá ando há muito tempo e já todos 

ouvimos muitas vezes anunciarem, prometerem, e o que é certo é que depois não fazem mas 

mais grave do que isto é o fato de este anúncio que agora nos vieram apresentar os próprios 

prazos que indicam ainda são superiores aos prazos que nos foram indicados quando 

começaram com as obras, nomeadamente, no governo anterior do Partido Socialista. Se de 

fato estivessem a querer fazer uma obra porque é que não começaram a lançar os projetos e 

os concursos e tinham começado com a obra. Penso que estamos mais uma vez perante uma 

tentativa para nos enganar a todos e para passarmos este período eleitoral, calados sem 

lutarmos e sem fazermos nada. De qualquer maneira os Movimentos vão à Assembleia da 

República, vão dizer a sua opinião, sei que o Senhor Ministro também será ouvido depois e 

vamos ver o que é que ele diz. Temo sinceramente que nos andem aqui a empalear e se 

houver outra solução têm de justificar muito bem como é essa solução, ver se ela funciona de 

fato porque sinceramente temo que estejamos mais uma vez perante uma promessa 

demagógica e sem qualquer sustentação. Sinceramente só ficarei contente quando tiver aqui 

um sistema de mobilidade a funcionar na linha já concretizado já feito, a transportar as 

pessoas com segurança para Coimbra. Será o único momento em que poderei mostrar 

satisfação, até lá tenho todas as dúvidas porque quem já viu uma obra a andar, a avançar, 

que lhes prometeram e mostraram noutro local e depois a suspenderam, gostava de acreditar 

e estar convicta mas não estou e por isso eu acho que enquanto ela não começar nós devemos 

continuar a lutar para ter um sistema em ferrovia na linha da Lousã. Da minha parte pode ser 

tradicional ou a trem-trem que estava previsto que provavelmente será mais fácil neste 

momento mas um sistema em ferrovia acho que devíamos continuar todos a lutar pelo mesmo 

até ao momento que comecem obras de fato na linha. Isto não significa Senhor Presidente 

que eu dissesse e impeço o arranque do investimento é lógico que isso não, agora até esse 

momento eu lutaria ou tentaria lutar. ----------------------------------------------------------------------  

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

de Câmara que iniciou por dizer que em regra concordo com o que a Senhora Deputada 
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acabou de dizer, fez uma breve descrição da história com algumas nuances que 

eventualmente poderemos não estar de acordo, mas no essencial estamos e repetindo aquilo 

que disse, eu também, como todos os presentes, só ficaremos contentes, felizes quando 

tivermos um sistema de mobilidade para Coimbra, reposto, que seja seguro, que seja viável, 

que transporte as pessoas, que tenha capacidade para as transportar nas horas de ponta, que 

garanta os serviços mínimos nas horas de menor procura, em ambos os sentidos, e também 

dentro da própria cidade, foi isso que também sempre nos foi prometido, não o de chegarmos 

à cidade e ainda termos de estar a mudar de transporte para irmos para o hospital ou para a 

baixa, ou para outro lado qualquer, que o tal sistema trem-trem permitia. Vamos aguardar e 

vamos ver como corre a tal reunião da Comissão na próxima terça-feira. ---------------------------   

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 duas horas, o Presidente da Assembleia Municipal, declarou 

encerrada a sessão, a qual se lavrou a presente ata que será previamente distribuída a todos 

os membros da Assembleia Municipal para posterior aprovação. --------------------------------------  
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