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2ª PARTE DA ACTA Nº 3 

 

Os trabalhos foram assim retomados no dia sete de Julho de 2008 pelas vinte horas e vinte 
minutos, no Auditório sito na Av. Dr. José Henriques Vareda, dando continuidade à Ordem de 

Trabalhos constante na respectiva convocatória, sendo que se encontrava por discutir o 
seguinte ponto da Ordem de Trabalhos. 
 

Ponto quatro -  ACTIVIDADE CAMARÁRIA/INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
 
O Presidente da Assembleia anunciou que se ia retomar os trabalhos com a discussão do 4º 

ponto da ordem de trabalhos, dando a palavra ao senhor Presidente da Câmara. 
 
O Presidente da Câmara começou por cumprimentar os senhores deputados e o público, 

dizendo que ia dar continuidade à Assembleia iniciada em 30 de Junho de 2008 tendo apenas 
para discutir um ponto relativo à Actividade Camarária.  
Disse que ia apresentar uma breve introdução, dado que o relatório entregue aos senhores 

deputados era relativamente exaustivo, mas gostaria de enquadrar alguns aspectos e deixar 
algumas notas sem prejuízo de mais tarde se necessário esclarecer algumas questões. 
Informou que entre quinze de Abril e quinze de Junho os serviços municipais estiveram a 

preparar os documentos para apresentação de algumas candidaturas às várias medidas e 

regulamentos do QREN. Destacou uma candidatura para a regeneração urbana na ordem dos 

9,5 milhões de euros para o projecto de requalificação do Edifício da Resinagem, com 

intervenção no Património Stephens, Museu do Vidro, Epamg e prevendo a inclusão da área 

ocupada pela J. F. Custódio e Revitalização do Centro Tradicional. 
Informou que foi apresentada outra candidatura para valorização ambiental e turística de S. 
Pedro de Moel, embora mais modesta cerca de meio milhão de euros, incluindo o projecto da 
Requalificação do Vale, campos de Ténis e Bar da Praia. 
Relativamente ao QREN informou também que a Associação Pinhal Litoral tem vindo a fazer 

várias reuniões com os cinco Municípios, com o Presidente da CCDR, envolvendo também a 

Associação de Municípios, que embora não esteja clarificado, julgavam que a referida acção 

possa vir a contemplar alguns regulamentos susceptíveis de serem submetidos à 

contractualização de alguns projectos. Neste sentido vamos incluir nesses projectos a primeira 

fase de expansão da Zona Industrial, algumas vias intermunicipais como a Rua do Repouso, a 
Rua António Maria da Silva junto à Fábrica Santos Barosa, Variante Nascente, incluímos aqui 

também o Património Stephens e obras de saneamento e águas, tudo isto no valor de sete 

milhões de duzentos mil euros. 
Relativamente à questão da água em Vieira de Leiria, informou que como primeira medida 
tomada foi a construção de um novo reservatório para quatrocentos metros cúbicos, salientou 

o bom desempenho do empreiteiro que conseguiu antecipar em uma semana a entrada em 
actividade do novo reservatório, julgamos ser uma boa noticia para todos nós e 

particularmente para a freguesia da Vieira, ficando assim assegurado o abastecimento de 
água.  
Em relação à Ponte das Tercenas e Estrada Atlântica o presidente disse que finalmente tinha 

uma boa notícia, pois conseguiu agendar uma reunião em conjunto com o senhor Governador 

Civil, o presidente do INAG e o presidente da CCDR, para no próximo dia 16 de Junho no 

Governo Civil de Leiria tratar destes problemas, assim como as questões relacionadas com a 

J. Ferreira Custódio e a expansão da Zona Industrial. 
O Presidente enalteceu um conjunto eventos da responsabilidade da Câmara, realçando a 

colaboração e o empenhamento dos Serviços da Autarquia. 
Evocou a participação massiva da população nas comemorações do 25 de Abril, no Pic-Nicão 

Nacional, no dia Mundial da Criança e do Ambiente, no Campeonato Nacional de Setas, 

dardos nos quais participaram milhares de pessoas naturais da nossa cidade e de fora dela, 
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tendo isto sido vantajoso para o concelho como forma de o dar a conhecer a estes visitantes. 
O Presidente da Câmara informou ainda que iria ter uma reunião em Lisboa com os técnicos 

do INAG onde será apresentada a intervenção que se irá promover em 2009, a conservação 

das arribas de São Pedro de Moel a qual se espera possa ser efectuada a tempo de evitar males 
maiores. 
Em relação à Protecção Civil aproveitou para deixar uma referência especial ao Artur Granja 

pela colaboração que a todos prestou pelo seu extraordinário profissionalismo, conhecimento, 

competência e dedicação permanente e incondicional à causa que abraçou, salientou ainda ter 

recebido com grande satisfação um telefonema do Senhor Governador Civil, anunciando-lhe 
em primeira-mão que tinha proposto o Artur Granja para o cargo de Adjunto do Comando 

Distrital de Operações de Socorro, acrescentado tê-lo felicitado pela escolha do excelente 
profissional e que a Marinha Grande lamentava a perda desse elemento fundamental. 
Acrescentou o facto de estarmos a reorganizar e a reapetrechar o Gabinete Protecção Civil em 
termos de recursos humanos, contando sempre com a colaboração de Artur Granja, ao qual 

desejamos as maiores felicidades.  
Relativamente as Jornadas da Economia, para as quais se supõe ter sido distribuída uma 

pequena brochura com uma síntese das participações de cerca de cinquenta entidades, as quais 

julgamos, terem sido o primeiro passo fundamental para caminharmos numa perspectiva de 
trabalho autárquico, cada vez mais assente na participação não só de cada cidadão, mas 

também das principais entidades em cada um das suas áreas de acção. Dai tirámos ilações que 

podem traduzir-se numa orientação pratica, tendo sido justamente esse o sentido das diversas 

intervenções. Foi com particular satisfação, que no encerramento das jornadas se procedeu à 

assinatura do programa FINICIA com as entidades que, juntamente com a Câmara o 

suportam. O Presidente mostrou preocupação com a efectiva adesão daqueles a quem o 

programa se dirige, no sentido da constituição de Micro e Pequenas Empresas e também na 

requalificação de algumas já existentes.   
Referindo-se à 7ª Bienal de Artes Plásticas onde este ano se vai homenagear o Pintor 

Guilherme Correia, afirmou ser uma escolha onde se reunia unanimidade de opiniões, tendo já 

decorrido a reunião do júri e feita a respectiva divulgação em conferência de imprensa, 

acentuando que os objectivos da 7ª Bienal foram atingidos e salientando uma nota do júri 

afirmando que, este ano houve mais peças com incorporação de vidro. 
O Presidente salientou que com o esforço do pessoal da Câmara se tinha conseguido proceder 
à abertura do Parque de Campismo da Praia da Vieira mais cedo que nos anos anteriores, 

abrindo mesmo alguns dias antes do inicio da época balnear. Procedeu-se também a 

beneficiação do Mercado e da Lota da Praia, foi construído um novo equipamento sanitário a 

Norte da Praia. Procedeu-se ainda à inauguração do Mercado da Vieira cujo custo inicial era 

de oitocentos mil euros, tendo a obra final custado mais de um milhão de euros, ficando a 

freguesia com um espaço de grande funcionalidade, podendo ser um instrumento importante 
em determinadas áreas de actividade económica.  
Informou a Assembleia Municipal que foi concluído o colector doméstico na rua da Várzea 

com custos de cerca de sessenta e seis mil euros, conclui-se também o colector das ruas 7 e 9 
do Camarnal com custos de cerca de cinquenta e quatro mil euros, foi concluído o novo 

reservatório em Vieira de Leiria com custos de setenta e um mil euros, beneficiação da Rua 

Fonte dos Ingleses, cerca de vinte e dois mil euros, foi concluída a Rua 4 nas Figueiras e 

também a pavimentação da Rua de Portugal na Zona Industrial do Casal da Lebre. Estão em 

execução a rede de colectores domésticos do Fagundo, maia de cento e vinte mil euros, 

beneficiação da Travessa da Rua dos Poços na Embra, no valor de cento e trinta mil euros. 
Estão ainda em execução e beneficiação a Rua S.B.R. 1º de Janeiro na Ordem no valor de 

quatrocentos mil euros, requalificação da Rua dos Lenhadores no valor de quarenta mil euros. 
Referiu também estarem em lista de espera a Rua Professor Nery Capucho, Rua Barros 
Gomes no valor de trezentos e oitenta mil euros, estava consignada a execução de um furo na 

Pedrulheira no valor de trezentos e oitenta mil euros, Rua dos Outeirinhos já havia pessoal no 
terreno, obra a iniciar brevemente, custo de quatrocentos e quarenta mil euros, relativamente à 



  -3- 

Rua do Repouso continuavam os contactos com os proprietários confinantes, contavam iniciar 
a obra ainda no ano 2008, a Rua da Lagoa na Vieira, iniciar-se-á oportunamente.  
Afirmou esperarem concluir os procedimentos administrativos para ainda este ano se dar 
início às obras da rede de colectores domésticos na Moita, e ligá-los ao emissário da SIMLIS, 

assim como os colectores em Vieira de Leiria e na Rua António Maria da Silva junto ao 

Santos Barosa e Rua dos Azambujas no Centro da Cidade. 
Continuando a sua intervenção, informou ainda que ir-se-á proceder a um conjunto de 

intervenções em várias Escolas e Jardins-de-Infância tais como: EB António Vitorino, 

Picassinos, Amieira, Várzea, Casal de Malta, Jardim-de-infância e 1º Ciclo da Praia da Vieira, 

Jardim-de-Infância da Moita, EB de Albergaria, e substituição da cobertura dos dois edifícios 

da Escola João Berae na Embra. Finalizou informando acerca da conclusão da 1ª fase da 

colocação de passadeiras elevadas em todas as escolas do Concelho, as quais avançaremos 

para a segunda fase reforçando as condições de segurança junto a todas as escolas.   
 

O deputado do BE José Rodrigues, pediu alguns esclarecimentos acerca das actividades da 
Câmara, nomeadamente o porquê da dívida de quarenta e cinco mil euros aos Bombeiros 

Voluntários da Marinha Grande, a ser paga a cento e oitenta dias. Questionou também em que 

ponto se encontrava a distribuição de subsídios. Disse que ao ter assistido à Assembleia de 
Freguesia da Vieira de Leiria ouviu um deputado da oposição perguntar qual seria o resultado 

da avaliação dos funcionários no âmbito de 2007, e os objectivos para 2008. O Senhor 

Presidente da Junta disse que não responderia a essa informação, pois já a tinha pedido à 

Câmara, que não o terá esclarecido, tendo o deputado José Rodrigues afirmado, ser esta uma 

situação muito grave. 
Deixou ainda algumas questões como: a Câmara apoia a Junta na limpeza das praias. Porque 
era que a Casa Museu 18 de Janeiro não tinha afixado o seu horário de funcionamento. Tendo 
sido constituída nesta Assembleia uma Comissão para o Sector Vidreiro, gostava de saber o 
resultado das suas reuniões, que informações tinha a Câmara para dar sobre o encerramento 
da Vitroiberica, quais as medidas que a Circunscrição Florestal e a Câmara já tomaram para 

precaver a doença dos pinheiros. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, pediu esclarecimentos acerca do que os Munícipes têm 

pago para a ligação de esgotos aos colectores, questionando a justiça dessa cobrança, uma vez 

que o referido trabalho não tem estado a ser executado pela Câmara. Fez questão de salientar 

que sabia que este procedimento não era da responsabilidade da Câmara, mas dado que tem 

acontecido sistematicamente, sentiu necessidade de deixar este alerta. 
O deputado referiu ainda que para a realização do conjunto de projectos que o Senhor 

Presidente fez questão de aqui trazer, e, para os quais a Autarquia se candidatou no total de 25 

milhões de euros, assegurou que, a eventual verba proveniente das referidas candidaturas seria 
extremamente insuficiente, dado que depois das contas feitas, se podia verificar que 25% dos 
dez milhões de euros que caberão ao nosso Município, serão iguais a dois milhões e meio de 

euros, verba que ficará muito aquém do necessário. Assim o Município terá que se esforçar no 

sentido de arranjar outros mecanismos para conseguir a restante verba, senão, será impossível 

virem a fazer obra. Terminou, dizendo que apesar das condicionantes referidas, não queria 

deixar de referir a importância destas candidaturas. 
Na sequência da sua intervenção, realçou que não estava a pôr em duvida a boa vontade do 

senhor Presidente, lembrando que este não deveria responder somente, pelo tempo que dizia 

respeito ao trabalho executado desde que assumiu funções de Presidente em exercício, mas 

deveria responder pela duração total do mandato. Salientou que as notas que trazia hoje para 

lhe colocar, mostravam que havia diferença entre o que se diz e o que se faz, aquilo que se fez 

e aquilo que ficou por fazer, salientando daí o Vale de S. Pedro de Moel e a TUMG prometido 

no primeiro ano. Em relação à TUMG, fizeram-se diversas promessas tais como: 
�continuidade�, �encerramento�, �seis meses de inactividade�, �Câmara extingue a empresa 
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municipal�, por ultimo já era a Autarquia que iria avançar com os circuitos urbanos etc. 
 Afirmou também que o Mercado Novo continuava em degradação, advindo daí graves 

prejuízos. O Mercado em tendas lá ia continuando sem solução definitiva, sempre a somar 

despesas. O Teatro Stephens continuava fechado, continuando a Marinha Grande sem Cinema 
e sem Teatro. O Centro da Cidade ia morrendo sem qualquer plano de revitalização. A Zona 

Industrial continuava ao abandono. Referiu que até ali se tinha culpado o Poder Central, e 
agora quem deveremos culpar. Afirmou que a Câmara deveria estar preparada para de 

imediato fazer aprovar na Assembleia Municipal o seu projecto de alargamento, estando 
daquela forma a comprometer as condições de satisfazer os pedidos dos diversos investidores. 
Prometeram para Setembro a inauguração do Centro Empresarial; o que duvidamos. Disse 

ainda que a renovação do PDM estaria em Banho de Maria.  
Realçou ainda que não acreditava no avanço da Variante/Nascente, e prosseguiu afirmando 

que na sua opinião a Marinha Grande tem um grande deficit na Rede Escolar do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e no Pré-Escolar, onde ainda haverá crianças que não têm vaga para entrada. 
Referiu-se ao Artur Granja para dizer que em nome pessoal e em nome da bancada do PS 
reconhecia o trabalho excelente que ele fez na Marinha Grande, tendo o mesmo sido 
reconhecido ali mesmo naquela Assembleia. 
Atestou ainda que as Jornadas de Economia, foram um excelente trabalho realizado pela 
Câmara, esperando que das conclusões saísse algo que permitisse a este Município tirar dali 

elementos que venham a contribuir para o desenvolvimento do Concelho. 
 

O deputado da CDU José Luís, começou por se referir à situação financeira, dizendo que ia 

destacar e sublinhar as dívidas a fornecedores comparativamente a Junho de 2007, que 
passaram de um milhão e quatrocentos mil euros para setecentos e trinta e sete mil euros, ou 

seja para metade, saudando o esforço que o Executivo estava a fazer. 
Enalteceu a boa gestão da Câmara, pois era um bom exemplo do Governo Local cumprindo 
os compromissos com os seus fornecedores. Prosseguiu afirmando que as despesas de capital 
tiveram de Junho de 2007 para Junho de 2008 um aumento na execução de orçamento de um 

milhão e quinhentos e setenta e sete mil euros, para dois milhões e quatrocentos mil euros, 
realçando assim o bom investimento em termos de obras. 
 Focou a inauguração do Mercado da Vieira, salientando a dignidade da requalificação 

daquela obra, enalteceu a reparação feita no Parque de Campismo da Praia da Vieira, que 
embora com algumas limitações, devido ao mau estado e ao abandono a que foi deixado 

durante doze anos pelo Executivo PS, irá ser posto a funcionar apesar das limitações atrás 

referidas, salientando que a resolução deste assunto passará sempre por fazer um Parque 
Novo. 
Avançou realçando as pequenas obras, a grande importância destas na qualidade de vida dos 

Munícipes, destacou também a actividade Cultural desenvolvida pela Câmara no nosso 

Concelho, assim como as obras de saneamento na Marinha e na Moita com ligação aos 

colectores da SIMLIS, as obras na Rua Alberto Nery Capucho, na Barros Gomes, na Rua dos 
Outeirinhos, e na beneficiação do Parque Escolar.  
Lembrou que estava ciente que a Câmara iria ultrapassar todos os obstáculos colocados pelo 

PS aqui nesta Assembleia, e até mesmo fora dela, e o que tem feito para chumbar a Carta 

Educativa. Referiu que seria injusto se não se destacasse na Assembleia Municipal as 1ªs 

Jornadas de Economia, uma intervenção oportuna da Câmara Municipal levada a efeito com 

parceiros de qualidade, revelando como somos capazes de tornar cada vez mais apetecível o 

nosso Concelho para trabalhar.  
 

O deputado do PSD Pedro Silva, iniciou a sua intervenção dizendo que ao longo das várias 

Assembleias tinha vindo a focar alguns assuntos que lhe eram muito caros, pois fizeram parte 
do programa eleitoral do PSD, e nunca foram resolvidos, vindo assim solicitar uma 
Assembleia Municipal Extraordinária onde estes pudessem ser discutidos definitivamente! - 
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Se a Câmara aceitava ou não a realização do saneamento básico em baixa pela SIMLIS, 

Relativamente à TUMG já ouvimos todo o tipo de afirmações, �É para extinguir!�, �É para 

avançar!�, definitivamente, questionando qual seria a posição da Câmara relativamente aquela 

situação completamente difusa e imperceptível.  
Por ultimo disse que relativamente à questão das Obras Particulares, se verificava que a 

situação estava completamente caótica, sabendo que este sector tinha um novo Vereador, e fez 

questão de afirmar, que acreditava que este se esforçava para regularizar a situação, mas isso 

só por si não seria suficiente, disse ainda que embora se estivesse a atravessar uma crise 

imobiliária, não queria deixar de alertar a Câmara para a importância da fonte de receita 

proveniente daquele sector.  
Realçou o interesse que a Câmara tinha em pesquisar aquele sector no sentido de apurar se 

estava a haver boicotes, ou se o problema seria mesmo falta de pessoal. Terminou deixando 
uma proposta à Mesa da Assembleia Municipal, propondo a realização de uma Assembleia 
Extraordinária, com a presença dos técnicos responsáveis pelos respectivos sectores, com a 

finalidade de serem devidamente clarificados os assuntos abordados. 
 
O deputado do PS João Cruz, começou por dizer que trazia uma sugestão em relação ao 

relatório que lhes foi apresentado. Disse que competia a esta Assembleia nas suas sessões 

ordinárias apreciar a informação nele contida, relativa, quer à situação financeira, quer à 

actividade do Município, conforme se prevê no Regimento desta Assembleia.  
Disse também que estava consciente que este modelo de relatório já vinha de trás, do 

Executivo PS, mas que no seu entender estaria na hora de o alterar. 
Prosseguiu afirmando que tinha estado a ouvir com atenção o Senhor Presidente, e que tinha 

verificado que não estavam contempladas no referido relatório algumas informações que 

voluntariamente este nos quis aqui trazer, daí estar em condições de afirmar, que isto se devia 
à forma de organização do documento em questão. No entanto disse pensar que seria altura de 

se olhar para ele de uma forma diferente, no sentido de o reestruturar, com o intuito de se 
separar o trigo do joio. 
 Não quis deixar de referir que a maioria das folhas deste documento não têm qualquer 

utilidade para os deputados Municipais, disse ainda acreditar que este possa ser um 
documento de grande importância na orientação dos Chefes de Divisão assim como na dos 

Vereadores dos respectivos Pelouros, facilitando-os na sua função, a de destacar as tarefas 

consideradas mais relevantes executadas naquele período.  
Pelo exposto, disse ser fundamental a informação verbal dada pelo Senhor Presidente, 

essencialmente no que respeitava à apresentação de candidaturas a fazer ou já feitas a alguns 

projectos, nomeadamente ao QREN. Realçou que a referida falta de informação, tem sido 

grave, dado desconhecer os elementos de apresentação das Candidaturas, tais como: - os 
valores apresentados, e quais as medidas em que estes foram apresentados. Acrescentou que 
embora não o pareça, os resultados que daí poderão advir, irão mexer muito com a capacidade 
de investimento do Município, impedindo-nos a possibilidade de os analisar e de perspectivar 
se estes virão ou não a ser aprovados.  
Pediu ainda ao senhor Presidente da Câmara que informasse esta Assembleia qual ponto de 

situação dos seguintes assuntos: - a expansão da Zona Industrial de Vieira de Leiria e Marinha 

Grande; o Parque de Campismo da Praia da Vieira; áreas industriais da Marinha Grande e 

Marinha Pequena; Piscina Municipal; Museu da Floresta; Variantes e Revisão do PDM. 
Evocou ainda a Carta Educativa, dizendo que esta tinha sido de facto chumbada por não terem 

estado de acordo com ela apenas em alguns itens, realçando que foi chumbada, não com o 

intuito de não voltar a aparecer, mas sim para ser reavaliada. Perguntou ainda pelo Relatório 

de contas da TUMG referentes ao ano 2007. 
 
O deputado da CDU Saul Fragata, referindo-se às intervenções dos deputados Pedro Silva e 

Telmo Ferraz os quais sugeriram a realização de uma Assembleia Extraordinária para analisar 

três pontos específicos, respondeu-lhes que os assuntos não estavam esquecidos, e que 
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estavam a ser tratados convenientemente, no entanto poderiam vir a ser tratados em 
assembleias ordinárias sempre que fosse oportuno. Disse que na sua opinião a CDU estava a 

dar um bom contributo à qualidade de vida dos Munícipes, indo aos lugares, fazendo 

pequenas obras, obras essas oriundas ainda do mandato do executivo PS, e que somadas 
representam grandes benefícios para a população. Reconheceu serem insuficientes mas, no 

seu entender seguiam o caminho certo. O PS reclamava a realização das obras em dois anos e 

meio, apesar deste partido as não ter feito em doze anos. Referiu como exemplo o estado de 

degradação em que foi deixado o Mercado da Resinagem e o �Nado Morto� do Atrium sem 
condições para funcionar. Expressou-se ainda em relação à TUMG assumindo ser um 

problema bicudo, concordou que a Câmara não tem conseguido dar-lhe o seguimento que 
seria necessário e desejável, no entanto salientou o facto de esta ter sido uma situação que o 
Partido Socialista enquanto Câmara não foi capaz de resolver. Referiu-se à Carta Educativa 

com alguma indignação dizendo haver questões que não eram de direita nem de esquerda, 

mas sim situações de interesse comunitário. Mencionou uma conversa tida com a Presidente 
da Câmara de Leiria, a qual se disse estupefacta com o que se estava a passar com a nossa 

Carta Educativa e a forma como ela foi chumbada. Acrescentou ainda que 
compreensivelmente casos destes aconteciam, só porque em política é comum fazer-se o pior 
afirmando ser o melhor. Salientou algumas boas obras que este Executivo tem vindo a fazer 
na Praia da Vieira tais como: as obras da Lota, as do Parque de Campismo, os Sanitários da 

Praia, etc. 
Por último questionou a Câmara no sentido de saber a razão da má gerência do pessoal que 

procede às limpezas na Praia da Vieira. Perguntou ainda ao abrigo do protocolo, de quem era 

a responsabilidade daquele trabalho, � Da Junta ou da Câmara?� 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, começou por tecer alguns comentários em relação ao 

senhor Presidente da Câmara, nomeadamente que não achava de bom-tom que tivesse 
descerrado a lápide de inauguração do Mercado da Vieira de Leiria com a seguinte inscrição: 
�Inaugurado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Dr. Alberto 
Cascalho,� visto ser somente Presidente em exercício. Salientou ainda que se passou situação 

idêntica no Mercado da Praia, não tendo sido dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, não 

obstante esta obra ser na sede da sua Junta de Freguesia. Questionou ainda a origem do 
dinheiro para o pagamento da viagem do Vereador da Cultura a Cuba, já que esta não aparecia 

no relatório, querendo esclarecer também se esta deslocação tinha sido feita em representação 

do Município, a convite de alguém ou apenas de férias. Disse ser este um dos motivos do 

aumento das despesas correntes sem justificação plausível. Aproveitou então para falar nos 

quarenta e sete lugares a concurso interno com os quais concordava, ao contrário dos vinte e 

três lugares a concurso externo dirigidos a operários pedreiros e canalizadores, com os quais 
estava em desacordo, pois seria mais económico fazer estas obras por adjudicação a empresas 

especializadas. Insurgiu-se com o procedimento do Município no que diz respeito à leitura da 
água, afirmando que devia ser a Câmara a fazer as leituras dos contadores dado que também 

recebia os valores inerentes aos mesmos, dizendo ainda ser inadmissível ter de ser os 
Munícipes a telefonar para dar a leitura à Câmara, visto não possuir um número de telefone 
grátis para o efeito. 
 

O deputado do PSD Rui Verdingola, começou por referir o estado de velhice e deterioração 

em que se encontrava o Pavilhão Gimnodesportivo do Sporting Clube Marinhense �Embra�, 

estando este a precisar de uma remodelação, solicitando para ser informado pela Câmara 

acerca do pedido feito pela Direcção do clube à própria. Referiu-se de seguida a um atleta 
olímpico de TAEKWON-DO qualificado para ir a Pequim em 2009, querendo ser informado 
se havia alguma programação e apoio próprios para atletas deste nível. Alertou para a falta de 

estacionamentos próprios para camiões TIR, uma vez que não existindo estes, os seus 

motoristas terem que os estacionar em locais impróprios para tal, danificando assim os 
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passeios e prejudicando o trânsito e os peões, afirmando que Câmara deveria tomar uma 

atitude no sentido de regular estas anormalidades. Questionou quando se faria a junção das 

Ciclovias entre a do Farol de S. Pedro e as da Marinha Grande e Paredes, e reparação das 

Roulottes do Mercado de S. Pedro na Rua Aníbal Bettencourt. Ainda na mesma rua refere 

haver um obstáculo que julga pertencer a um candeeiro o qual deveria ser reparado ou 

removido, visto possuir fios no chão envoltos em plástico, situação esta que além de ser 

deselegante podia ser extremamente perigosa. Ainda em S. Pedro referiu-se à Praceta Afonso 

Lopes Vieira, cuja sinalética de �Transito Proibido Excepto a Moradores�, considerar ser uma 

injustiça a todos os visitantes daquela Praceta, pois, sendo assim só os moradores terão direito 

a parque de estacionamento privativo e a custo zero. Disse ainda que deveriam ser colocados 
naquela Praça mais bancos, pois os existentes estão sempre ocupados pelos vendedores, 

reduzindo assim o espaço para os idosos e para os demais visitantes. 
 

A deputada do PS Catarina Castro, mencionou a factura da água referindo-se à lei 12/08 

relativa aos serviços essenciais, aprovada por unanimidade na Assembleia da Republica, a 

qual trouxe a grande novidade da abolição da taxa de aluguer de contador, realçou que a 

criação da tarifa fixa de disponibilidade, nada mais era do que substituir a taxa de aluguer de 

contador, considerando esta uma violação da Lei 12/08 dos Serviços Essenciais. 
Relativamente às Obras Particulares, lembrou uma vez mais o incumprimento da lei nesta 
Divisão, perguntado o que o Executivo já tinha feito para implementar a referida lei, 

lembrando ainda que foi lançado o Simplex Municipal com a participação de diversas 

cidades, querendo saber o que o Executivo iria fazer em relação a este documento. Falou 
ainda na Carta Educativa lembrando que a sua apresentação é da competência da Câmara e 

que os deputados aguardavam as suas alterações para a aprovar e dar-lhe o devido 
seguimento. 
 

O deputado da CDU Artur Marques, começou por enaltecer as qualidades e o 
profissionalismo de Artur Granja bem como dedicação deste aos Munícipes e ao Concelho. 

Afirmou estar à vista de todos a rede que o PS terá montado durante doze anos dentro do 
Município, essencialmente no que dizia respeito às obras particulares boicotando este sector, 
tal como o boicote intencional do Governo ao Concelho da Marinha Grande, só porque os 

Munícipes escolheram uma orientação politica diferente para os governar, realçando para tal o 

que se passou com a inauguração da A17 e com o Campeonato Mundial de Orientação em 

que o Governo Civil nem sequer se terá dignado a responder ao convite daquela Federação 

para se fazer representar. O mesmo tem-se feito sentir em relação ao Teatro Stephens, à Zona 

Industrial, e por último à Carta Educativa afirmando não ter sido a mesma a ser chumbada, 

mas sim a alteração feita de acordo com o Governo, tendo os deputados do PS e do PSD sido 

responsáveis por tal, somente com o intuito de criar problemas à CDU, esquecendo-se que 
estavam de facto era a criar um problema ao Concelho da Marinha Grande. 
Terminou afirmando estar de acordo com o deputado Pedro Silva quando aquele diz pretender 
fazer uma Assembleia Extraordinária só para tratar de questões pertinentes como aquelas. 
 

A deputada do PS Lígia Pedrosa, disse querer esclarecer um assunto colocado pelo deputado 
Saul Fragata em relação à orientação e planificação do pessoal da Câmara que fazia trabalhos 

de limpeza em Vieira de Leiria. Acrescentando não ter sido possível este ano iniciar as obras 

de limpeza nas ruas da Praia da Vieira já que o pessoal disponível terá sido canalizado para as 

obras do Parque de Campismo. 
 

O deputado do PSD Pedro André, disse que apesar de não pretender intervir, teria de o fazer 

para dar resposta ao deputado Artur Marques. Afirmou que este não deveria julgar os outros 

segundo os seus critérios, visto que tanto ele como o seu partido em relação à Carta Educativa 



  -8- 

nunca tiveram intenção de desfazer o que estava feito apenas para tirar proveito a nível 

político. Referiu a intervenção do seu colega Rui Verdingola em relação ao Sporting Clube 

Marinhense, uma vez que tinha conhecimento que este Clube estava à espera há vários meses 

de resposta aos assuntos colocados à Câmara sobre o Projecto de Requalificação do Pavilhão 

Gimnodesportivo, bem como do reconhecimento por parte da Autarquia relativamente ao 
esforço e dedicação do seu Atleta Olímpico. Questionou a Câmara acerca do Projecto do 

Edifício da Junta de Freguesia, julgando ser já tempo desses obstáculos serem resolvidos. 
Interpelou a Câmara sobre conversações já existentes com a Capitania do Porto da Nazaré 

acerca da resolução do problema existente na nossa costa provocado pelas escolas de Surf, já 

que os nadadores salvadores impedem os banhistas de nadar livremente, o qual o deputado 
pensa ser um abuso de autoridade. Afirmou também já ter falado várias vezes nos Parques 

TIR, na TUMG, no Interface assim como na revitalização da Linha do Oeste, ou seja, a 

retirada dos transportes pesados do centro da Cidade. Por tudo isto salientou a importância da 

realização da Assembleia Extraordinária. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, começou por dizer que na Assembleia da República 

alguns deputados da CDU se insurgiram com o procedimento dos seus Municípios em relação 

ao pagamento da água, sendo portanto interessante que tendo nós um Município Comunista, 

aqueles tivessem o mesmo tipo preocupação.  
Congratulou-se com as marcações no piso recentemente feitas no cruzamento da Rua da 

Industria com a estrada principal da Vieira, não podendo agora haver reclamações com essa 

mesma falta de marcação.  
Perguntou ainda quem teria sido o iluminado que terá decidido colocar os semáforos na Av. 
José Gregório. Afirmou nunca antes ter tido problemas nessa avenida nem em nenhuma das 

suas transversais, ao contrário de hoje em dia. Rematou afirmando haver problemas muito 
graves com esses semáforos, falando numa experiência própria que o fez analisar aquela 

sinalização quando se deslocava da Vieira de Leiria para a Marinha Grande, confirmando a 

existência de placas de proibição de virar à esquerda quando as marcações no solo indicavam 

o contrário, o que, como seria de esperar tem trazido grandes embaraços ao trânsito.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, informou que até ao momento tinha quatro 

inscrições, deste modo pediu a todos os deputados que desejassem intervir que o fizessem 
agora, pois de seguida iria proceder ao encerramento das mesmas. 
 
O deputado da CDU Francisco Duarte, disse que a sua intervenção não era só na qualidade 

de deputado, mas também como Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande. 
Começou por se congratular com a actividade do Executivo da Câmara porque finalmente 

todos os Munícipes se encontravam na mesma linha de conta. Relativamente ao Simplex disse 
não ver grandes vantagens já que todos os dias o Registo Civil continuava a registar grandes 
filas de espera para se obter o cartão do cidadão, continuando a não se verificar a ajuda aos 

idosos e analfabetos a preencher a documentação na Segurança Social para o subsídio 

complementar do idoso e outros, tendo pois os cidadãos que se dirigirem à Junta de Freguesia 

com vista a serem ajudados no preenchimento dos respectivos documentos. Acrescentou 
também sentir-se indignado com algumas intervenções segundo as quais o nosso Concelho 

estaria atrasado dez anos, salientando que os problemas em questão tinham sido todos 

herdados dos doze anos do Executivo do Partido Socialista. Perante o exposto acrescentou, 
que a Câmara não conseguia avançar para os novos projectos que a CDU tinha no seu 

programa, fazendo notar que nas Assembleias se debatiam demasiado os temas TUMG e 
Mercados, problemas já com muitos anos de existência, responsabilizando o Partido 
Socialista, pelo impasse que se vivia na Autarquia. 
Referindo-se ao Artur Granja, deixou uma palavra de apreço e simpatia pelo trabalho 

desenvolvido no Concelho, lembrando que muitas vezes o acompanhou e em conjunto 
resolveram problemas no terreno, alguns de difícil resolução. Lamentou que o Artur se fosse 
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embora pois iria fazer muita falta a todos. Acrescentou não querer terminar a sua intervenção 

sem deixar uma palavra de incentivo e confiança à Câmara pelo trabalho desenvolvido em 

prol das populações, acrescentando que se deveriam tomar resoluções em relação ao PDM. 

Finalizou dizendo que partilhava da opinião de alguns deputados para a realização de uma 

Assembleia Extraordinária para discussão dos problemas da TUMG, da exploração do 

saneamento em baixa e da exploração da água. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal Luís Marques, pediu aos senhores deputados que 
fossem céleres nas suas intervenções, lembrando haver público inscrito, e que a Assembleia 

tinha que terminar nesse mesmo dia. 
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, disse que iria falar no trânsito, para reforçar a intervenção 

do seu camarada de bancada Rui Rodrigues. Proferiu que deveria ter sido feito um 
alargamento da via, fazendo uma escapatória para o trânsito fluir do lado direito, o qual não se 

concretizou, referindo-se ao cruzamento da Av. José Gregório com a rua que vem do 

Automóvel Clube da Marinha Grande. 
 
O deputado do PSD Rui Verdingola, começou por dizer ter havido sempre falta de cuidado 

com a colocação de semáforos e respectivo alargamento das vias para facilitar a fluidez do 

trânsito. Realçou os semáforos que estão junto ao café Cimarina, estando estes ultimamente 
intermitentes há demasiado tempo, acrescentando que na sua opinião todos eles deveriam 

estar intermitentes a partir de uma determinada hora da noite, sendo que deste modo 
facilitariam as forças de segurança no apuramento de culpados, essencialmente aquando de 
acidentes nocturnos. Disse ainda haver necessidade de sinalização no chão para ajudar os 

condutores quando os semáforos se encontrassem avariados. 
 
O deputado da CDU Saul Fragata, começou por se referir à taxa de disponibilidade pois 
tinha conhecimento do desagrado dos Munícipes por lhe tirarem a taxa de aluguer do contador 

da água, para imediatamente lhes ser implementada uma outra, já quando pensavam ficar 

aliviados, foram pelo contrário agravados com a taxa de disponibilidade que em muitos casos 
transcendia o que os Munícipes pagavam anteriormente. Afirmou ainda que a maioria dos 

Municípios já se encontravam a aplicar a referida taxa, sendo muitos deles Câmaras do PS, 

considerando que no entanto o valor pago anteriormente nunca deveria ser ultrapassado, e 
como a lei o permite, não seria justo perderem dinheiro com o serviço de fornecimento de 

água. 
Dirigindo-se ao deputado Telmo Ferraz, disse que muito mau terá sido o que o Partido 

Socialista fez relativamente à privatização da água, que sendo um bem público não tardariam 

em chegar as consequências. 
 
O deputado do PSD Pedro André, iniciou a sua intervenção para se referir também à situação 

do aluguer de contadores, disse que, quer a CDU, quer o PS deveriam ter vergonha na cara, e 
deveriam começar a chamar as coisas pelos nomes. O que efectivamente tem vindo a 

acontecer é um aumento de impostos e de toda a carga fiscal. 
Questionou ainda o senhor Presidente da Câmara se não teria tido vergonha pelo facto de a 

PSP ter feito os atletas do campeonato mundial de orientação esperar mais de meia hora ao 
sol, acrescentando serem mais de três mil atletas oriundos de mais de 40 países, tudo isto pelo 
simples facto de naquele momento estar a decorrer uma manifestação de uma Central 

Sindical.  
 
O Presidente da Câmara, disse, tal como o presidente da Assembleia Municipal lhe tinha 
pedido, ir tentar ser o mais objectivo possível. 
Começou por responder ao deputado José Rodrigues, dizendo não haver nenhuma orientação 
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para suspender qualquer pagamento a fornecedores e muito menos aos Bombeiros. 
Relativamente à avaliação dos trabalhadores nos anos de 2007/2008 onde se dizia que o 

Executivo se tinha escusado a prestar declarações das suas avaliações, disse não se lembrar 

com exactidão, mas fazia questão de salientar que a avaliação de qualquer funcionário tinha 

um carácter confidencial. 
Em relação à Casa Museu 18 de Janeiro, disse haver alguma dificuldade em colocar lá um 

funcionário a tempo inteiro, informando no entanto que a Confraria da Sopa do Vidreiro teria 
feito uma proposta no sentido de vir a dinamizar aquele espaço. 
Em relação ao Sector Vidreiro referiu, que dada a preocupação em que se vive, terem já sido 

trocadas informações, nas quais se envolveram o Engº Carlos Martins, o Dr. Sousa Lopes, 

tendo nós, pedido ao Dr. Luís Marques presidente desta Assembleia, para acompanhar essas 

reuniões, com o intuito de estarmos preparados para que, assim que surgisse alguma 

oportunidade, actuarmos. 
Em relação à Vitroiberica afirmou todos lamentarem o que se passava, tendo a Câmara sido 

muito criticada, no entanto referiu todos terem a noção de que estavam em causa trinta e sete 

postos de trabalho, sendo também verdade que aquando do conhecimento por parte da 
Autarquia do procedimento de retirar o material da mesma, a Câmara acreditava ter feito tudo 
o que estava ao seu alcance para o evitar. Acrescentou o facto do Sindicato ter tido algumas 
reuniões com o senhor Governador Civil no sentido de evitar o pior, tendo a Câmara tentado 

junto da EDP evitar o corte de energia, esforços esses, que se mostraram infrutíferos. 
Relativamente ao aluguer de contador e à tarifa fixa de disponibilidade, disse que a decisão 

foi tomada em reunião de Câmara por unanimidade, seguindo a orientação da Associação de 

Municípios, a qual nos garantiu total legalidade, informando ainda que naquele momento a 
legislação agregava sempre o abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos 

sólidos. Disse ainda que no início da Assembleia se falou que os encargos com a SIMLIS no 
sector do tratamento do saneamento eram de mais setecentos mil euros, tendo já essa rubrica 

sido reforçada para um milhão de euros, devendo-se isto a ligações ilegais e à antiguidade dos 

equipamentos. Acrescentou que a Câmara estava a pagar o tratamento de água da chuva ao 
preço do tratamento dos resíduos sólidos. 
O Presidente da Câmara continuou dizendo aos deputados que se encontravam à vontade para 

proceder à alteração, pois a Assembleia Municipal tinha o poder de decidir, lembrando que 
aquela lei trazia muitas despesas com a facturação mensal e a admissão de leitores cobradores. 
Quanto à doença dos pinheiros disse ao deputado José Rodrigues que a responsabilidade seria 

dos Serviços Florestais e que aqueles teriam no âmbito daquela área, técnicos altamente 

qualificados, no entanto disse ir falar com a Eng.ª Rita acerca do assunto, 
O Presidente agradeceu ao deputado Telmo Ferraz o esclarecimento que aquele tinha trazido 
pelo facto de os trabalhos de ligação de esgotos aos colectores não estarem a ser executados 

pelo pessoal da Autarquia, dizendo já ter mandado averiguar o que se estava a passar 

querendo apurar a origem dessa ordem, mandando de seguida implementar as medidas que se 
impunham. 
Informou que as Candidaturas apresentadas ao QREN eram no valor de dezoito milhões de 
euros, esperando contar com uma boa participação daquelas, afim de concretizar parte das 
obras que os Munícipes esperavam acerca de três anos, chegando algumas mesmo a ter uma 
morosidade que se estimava entre cinco e dez anos. Esclareceu os senhores deputados de que 
as obras a que se referia eram grandes obras, com orçamentos no valor de milhões de euros, as 

quais não teria ainda havido possibilidade de as concretizar, pois como todos deveriam saber 

não se realizavam concursos há mais de dois anos e meio. Rematou dizendo que ao contrário 

destas, as pequenas obra têm sido feitas um pouco por todo o Concelho. 
O Presidente fez questão de lembrar a importância das reuniões com a população de S. Pedro 

de Moel no âmbito da requalificação do Vale, dizendo ao deputado Telmo Ferraz que 
aprendera muito na vivência com aquela população, afirmando não ter dúvidas que aquela 

obra seria muito importante para a mesma. Acrescentou não se tratar de uma obra do regime, 

havendo apenas um regime, o democrático e profundamente respeitador. De seguida explicou 
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estarem na Assembleia para ouvir todas as opiniões e com todo o respeito por elas. Referiu 
haver em S. Pedro algumas anormalidades, para as quais já deveriam ter sido encontradas 
soluções, havia mais de dez anos. Acrescentou já ter sido feito o levantamento das habitações 
que não estavam ligadas à rede de saneamento, apurando que as estava a cometer, que tanto 
prejudicavam os frequentadores da Praia de S. Pedro, tendo a requalificação do Vale o 
objectivo de identificar a sua origem, pois eram crimes ambientais punidos por lei.  
Em relação à TUMG o Presidente disse que terá sido sempre feito o ponto da situação e 

evolução do estudo de mobilidade, estando concluída a sua versão final. Continuou afirmando 

que o problema da TUMG, não se resumia meramente à decisão entre a sua extinção ou 

continuação. Referiu todos saberem perfeitamente que o Partido Socialista terá criado ali uma 

completa aberração, porque se o não tivesse feito, em quatro anos a Marinha Grande estaria 

inundada de transportes urbanos visto ser aquele o objectivo da TUMG. Os senhores 
deputados não quereriam, com certeza, que com todas as dificuldades surgidas ao Executivo, 

se tivesse resolvido em dois ou três anos o problema de um projecto que o Partido Socialista 
assumiu por inteiro, não conseguindo dar-lhe conteúdo. Garantiu ainda que, em devido tempo, 

o problema da TUMG viria a Assembleia Municipal. 
O Presidente respondendo às intervenções relacionadas com o Mercado, lamentou não termos 

um Mercado Novo como o de Vieira de Leiria, realçando-se mais o facto devido a ser a Sede 
de Concelho. Lembrou que estávamos em instalações provisórias, notando-se claramente que 
o Mercado da Marinha Grande tinha renascido para vendedores e público em geral, tendo 

plena consciência de que a situação exigia outra definitiva. Acrescentou estar 

consciencializado da necessidade de criar um espaço à semelhança do Mercado da Vieira, 

onde possa funcionar o Mercado Tradicional e o de Levante, com boas acessibilidades, 
facilidades de abastecimento e parques de estacionamento. 
Relativamente ao Teatro Stephens, disse ser impensável destruir por completo o Património 

Cultural que aquele espaço encerrava. Continuou afirmando que aquando da sua chegada à 

Câmara, teriam sido confrontados com essa perspectiva, tendo imediatamente tomado uma 
nova opção, a de preservar não só a fachada mas também o seu interior. Já terá sido feita uma 

Candidatura no âmbito da requalificação de todo o Património Stephens, numa parceria para a 

regeneração urbana no âmbito de uma contractualização levada a efeito pela Associação de 

Municípios, aguardando naquele momento a conclusão do processo, sendo imprescindível a 

garantia do seu funcionamento para avançar com a obra. 
Relativamente a revitalização do Centro da Cidade, constatou que os problemas se têm vindo 

a adensar, não envolvendo apenas a componente do comércio, sendo no entanto aquela, que 
tem vindo a exercer mais pressão, dadas as extremas dificuldades que têm vindo a atravessar. 
Afirmou que a Câmara gostaria muito de poder ajudar. Para isso pensou-se no Programa 
�FINICIA�, o qual, talvez pudesse fazer algo para que aquela zona ganhasse mais 

atractividade. A Câmara terá elaborado um projecto pela DOPU de revitalização do Centro 

Tradicional, mas só será possível de implementar com a colaboração de muitas entidades, em 

particular com os proprietários dos edifícios mais degradados, tendo vindo no entanto a 

constatar-se ser muito difícil concluir algo nesse sentido, dado que, e, afirmou ter recebido na 
Câmara uma senhora proprietária de alguns edifícios do Centro da Cidade, a qual lhe terá 

pedido que lhe fossem comprados cinco edifícios, podendo-se aferir por isto, as condições em 

que se encontrava o nosso Centro Histórico. 
Em relação à Zona Industrial o Presidente disse haver um Plano de Pormenor que não estava 

concluído, sendo necessário enquadrá-lo e adaptá-lo à legislação actual, exigindo por isso 

outros componentes, que não os de há alguns anos atrás, não sendo espectável o momento em 

que o Governo tomaria essa decisão, no entanto, acrescentou que logo que houvesse 

conhecimento de tal, se avançaria imediatamente par a contractualização da 1ª fase da Zona 

Industrial. Em relação ao PDM o Presidente referiu estar a avançar, sendo o problema do 

sector das obras muito difícil de ultrapassar. Continuou dizendo que já teria sido autorizado o 

trabalho extraordinário, indo contratar um engenheiro e um arquitecto. No entanto o Chefe de 

Divisão iria ter muito trabalho pela frente até que esses técnicos estivessem em condições de 
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desenvolver o trabalho, concluindo assim que o problema não estaria resolvido a curto prazo. 
Quanto à Variante/Nascente, disse que a Câmara estava a fazer tudo quanto lhe era possível, a 

obra estava Candidatada, estavam-se a fazer os procedimentos relativos às expropriações, 

referindo ainda que o caminho seria difícil. Acrescentou que a Marinha Grande tinha graves 

problemas de trânsito, sendo muito estranho que o Governo nunca tenha olhado para a nossa 
terra e nunca tenha feito nada na área, pedindo aos senhores deputados do Partido Socialista 
que fizessem pressão junto do Governo para resolver aquele problema na Marinha Grande. 
Relativamente à Carta Educativa disse, que o papel do Presidente da Câmara não era 

responder a �lobies� e artigos de Jornal, afirmando não ir responder aquele assunto. 
Continuou dizendo que a Assembleia aprovou a primeira versão do documento, não 

aprovando no entanto a segunda, cuja única alteração era apenas o Centro Educativo da 

Pedrulheira, não sendo portanto, eticamente responsável, concluindo ser incorrecto exigirem 
agora a revisão de toda a Carta Educativa, Garantiu que ia de imediato fazer a verificação para 

a trazer à Assembleia, com as correcções relativas ao referido Centro Educativo, para 
aprovação. 
Quanto às Jornadas da Economia disse ser sua intenção dar-lhes conteúdo, afirmando que já 

estaria a concretizar algo através do Projecto �FINICIA�, sendo aquilo já um reflexo das 

conclusões das 1ªs Jornadas, quanto às segundas gostaria de ter já algumas propostas. 
O Presidente da Câmara realçou os pedidos de Assembleias Extraordinárias, afirmando a sua 

concordância, apesar disso, achava que deveriam ser marcadas dando tempo à Câmara para se 

preparar convenientemente, deveriam ter um só assunto e deveriam estar presentes os técnicos 
da Câmara das respectivas áreas. 
Quanto ao relatório, afirmou estar acordo com as sugestões, dizendo ainda que o modelo que 

vinha à Assembleia Municipal era aquele que sempre teria vindo, sendo que na opinião do 

deputado João Cruz teria informação a mais. Visto isso, teria que ver mais 
pormenorizadamente, já que aquilo que para o deputado seria relevante, poderia não o ser 

para o Presidente e para os outros deputados. 
Penitenciou-se o senhor Presidente por lhe ter escapado a vinda das contas da TUMG, 
garantindo ir providenciar para que de futuro, tal não aconteça. Em relação ao facto de terem 

chegado à Câmara muitas reclamações da Junta de Freguesia da Vieira acerca do pessoal, 
informou que a orientação daquele era da responsabilidade da Junta de Freguesia, sendo que 
as reclamações que chegavam à Câmara só aconteciam porque o senhor Presidente da Junta 

da Vieira nas Assembleias de Freguesia afirmava ser responsabilidade da Câmara. Disse ir 

falar com o Presidente Paulo Vicente para esclarecimento do assunto. 
O Presidente respondendo ao deputado Rui Rodrigues, disse que o Mercado da Vieira custava 
cerca de um milhão de euros e que a Câmara tinha apenas assegurado financiamento de 25%, 

manifestamente insuficiente, acrescentando que só terá sido possível a sua conclusão devido à 

sua integração no âmbito de outro Programa. 
Em relação à deslocação do Vereador da Cultura a Cuba, o Presidente informou que pelo 

segundo ano a Autarquia tinha sido convidada pela Embaixada do Estado Cubano para que 
um seu representante, Presidente da Câmara ou Vereador da Cultura integrassem uma 

Embaixada Cultural de vários Municípios Portugueses. A Câmara pagou somente um bilhete 

de avião, todas as restantes despesas foram suportadas pela entidade que convidou. Referiu 

ainda que a Embaixada Portuguesa foi composta por doze ou quinze Municípios oriundos de 

todos os quadrantes políticos. 
O Presidente informou que, em relação aos Concursos Públicos para a admissão de pessoal 

operário, terá sido diagnosticada a lacuna existente naquela área de pessoal, assim que o 
Executivo tomou posse, querendo dar uma resposta célere ao Munícipes. Ao longo de doze 

anos a Câmara terá sido descapitalizada essencialmente em recursos humanos. O problema 

mais visível encontrava-se no sector das águas onde não havia possibilidade de tomar medidas 
perante os infractores, daí ter-se sentido cada vez mais a falta de leitores, cobradores, 
canalizadores e pedreiros. 
Afirmou que para os casos atrás referidos, seria menos dispendioso a colocação de pessoal do 
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que contratar empresas privadas. 
Respondendo ao deputado Rui Verdingola e à Assembleia Municipal, confirmou que o 

Sporting Clube Marinhense tinha colocado à Câmara duas questões, nomeadamente o 

reconhecimento ao Atleta Olímpico, e outra relativa às instalações do Clube. Na verdade os 
responsáveis daquele Clube, pretendiam que a Câmara lhes cedesse terreno para implementar 

o novo projecto, para o qual se teriam que candidatar. Na altura, dissemos que iríamos 

analisar essa possibilidade, informando que a Câmara tinha muitas solicitações nessa matéria 

e não apenas a questão colocada pelo SCM, realçando o facto de o Município não ser detentor 

de tantos terrenos como se supõe. Em relação ao Atleta, o Presidente disse que provavelmente 
iria ser reconhecido aquando da entrega de prémios do Desporto que anualmente era feita no 

Concelho. Em relação à execução de um parque TIR era um problema que teria que ser 

pensado, dizendo que não haver nenhuma solução naquele momento. Relativamente ao Teatro 

Stephens afirmou terem cá trazido um encenador qualificado, o qual terá feito uma proposta 

depois de o ter analisado, proposta essa que passava por deitar abaixo quase metade dos 
lugares existentes, concluindo-se que nem o dobro do espaço chegaria, acrescentando o facto 

de todos saberem que o edifício não poderia ser alargado nem demolido, visto ser Património 

Classificado. Informou que em relação à simplificação administrativa, a Câmara apresentou 

duas candidaturas, sendo que uma delas já tinha sido aprovada, nomeadamente a que se refere 

ao sector de Licenciamento de Obras Particulares, a outra ainda não estava concluída. 
Acerca do edifício da Junta de Freguesia da Marinha Grande, disse já ter sido incluído nos 

documentos previsionais mais um apoio certo para aquele, sendo que no momento estava 
preso apenas por situações burocráticas.  
Quanto aos Surfistas a situação não era da responsabilidade da Câmara. Disse ainda que a 

experiência dos semáforos na Av. José Gregório não tem sido a mais feliz, sendo a sua 

colocação o resultado da existência de vários acidentes naqueles cruzamentos, visto que para 

Norte circulava-se sem problemas, mas para Sul o trânsito vindo das Figueiras e do Parque 

Municipal de Exposições tinha muita dificuldade em entrar na avenida. Informou ainda que se 

tem vindo a trabalhar com os tempos dos semáforos e que a situação tinha vindo a apresentar 
algumas melhoras. Relativamente aos semáforos junto ao Cimarina, afirmou serem muito 

antigos e, que a empresa que os reparava tem tido muita dificuldade em obter as peças para 

substituição das avariadas. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, disse que para se marcar uma Assembleia 
Extraordinária eram necessárias assinaturas de um terço dos deputados. 
Disse ainda que em sete anos de presidência da Mesa da Assembleia, esta terá sido a primeira 
vez que era chamado a atenção para o tempo de intervenção do Presidente da Câmara. 
Findas as intervenções o presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao público, 

iniciando pela D. Deolinda Rosa, cuja intervenção se encontra como anexo nº 7 à presente 

acta. 
O Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção dizendo à D. Deolinda Rosa que o seu 

pedido iria ser tido em conta. 
 
O Munícipe José Pereira Domingues, terá perguntado à Câmara qual o critério adoptado 

para colocação das placas de estacionamento de �Cargas e Descargas� na avenida 1º de Maio, 

pois habitava naquela rua onde sempre houveram lojas, mas recentemente terá sido lá 

inaugurada uma e, logo que aquela abriu, terá sido lá colocado mais uma placa de 
estacionamento para o mesmo fim, mais precisamente em frente à Mestre Maco, passando 

agora a existir duas placas para o mesmo efeito, por razão exposta, questionou onde poderiam 
agora os moradores da Avenida estacionar. Acrescentando que ao Domingo os lugares são 

ocupados por carros de frequentadores da Igreja, bem como de reuniões do PSD, pedindo 

assim que seja revista a situação. Disse ainda que se estragava muito água da rede na Rua dos 

Azambujas, visto existir lá uma fonte onde os cidadãos de etnia cigana se abasteciam e 
lavavam a roupa, deixando constantemente a torneira ligada. Referiu ainda o facto de em S. 
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Pedro de Moel não existir uma caixa de Multibanco. 
 
O Presidente da Câmara em resposta à D. Deolinda Rosa disse, que oito dias antes tinham 

tratado de assuntos relacionados com Cidadania Activa, e, que a Deolinda já o saberia, visto 

que ele próprio lho tinha dito pessoalmente em reunião de Câmara. Reconheceu o seu 

empenho extraordinário a uma causa que a todos toca, mas também sabia que não haveria 

soluções fáceis. A Deolinda decerto saberia que o problema tem sido acompanhado, já que ele 
próprio e o Vereador Sérgio Moiteiro terão estado com várias entidades intervenientes nessa 
área, tendo tido conhecimento da chegada de um contributo de uma delas, tendo o Presidente 

da Junta de Freguesia dito estar disponível para colaborar na procura de soluções e ajudar a 

Comunidade Cigana. Afirmou que a Deolinda estaria a par do problema e que a solução só 

poderia ser encontrada com a colaboração de todos, mas aquela Comunidade também teria 

que colaborar, pois todos sabiam tratar-se de uma Comunidade problemática pela informação 

que nos tem chegado das técnicas, e de tudo o que elas conheciam. Sabemos que a Deolinda 
tem dado muitos contributos à causa, assim iremos continuar a analisar o assunto, tendo acima 
de tudo que reconhecer da sua parte, um exemplo extraordinário que devemos que aplaudir. 
 
O Presidente da Câmara respondendo ao Munícipe José Pereira Domingues, o Presidente 
disse, relativamente às questões apresentadas, que tinha tomado as devidas notas, no entanto o 
estacionamento em cima dos passeios que referiu, foi apenas uma solução para obviar no 

momento, pensando que a Avenida já não tinha os mesmos constrangimentos que levaram 

aquela situação. 
Relativamente ao Multibanco em S. Pedro de Moel, disse que era um assunto da 
responsabilidade das entidades bancárias, mas que a Câmara estava atenta e pugnaria para que 

o assunto se resolvesse.  
 

 

Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Assembleia Municipal, deu por encerrada 
pelas duas horas e quinze minutos, a sessão, cuja acta será assinada pelo Presidente e pelos 

Secretários. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 
 
 

A 1ª Secretária    O 2º Secretário 
 


