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ACTA Nº 03 /09  
 

Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e vinte e cinco 
minutos reuniu, no Auditório Municipal, sito na Av. José Henriques Vareda, em sessão 

ordinária, a Assembleia Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Ponto um � Situação da Comunidade de Etnia Cigana no Concelho; 
 
Ponto dois � Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 

respectiva Avaliação, Relativo ao exercício Económico de 2008; 
 
Ponto três � Documentos de Prestação de Contas Relativas ao Ano 2008 e 
Certificação Legal de Contas Apresentadas pelo Revisor Oficial de Contas;  
 
Ponto quatro � Resolução de Requerer a Declaração de Utilidade Pública com 

Atribuição de Carácter de Urgência para a Expropriação de uma Parcela de Terreno de 

um Prédio Urbano com vista à Execução de Empreitada de Requalificação da Ribeira 

das Bernardas Troço 1 � Montante Casal de Malta; 
 

Ponto cinco � Actividade Camarária/Informação Financeira. 
  
A Presidente da Assembleia Municipal Susana Domingues, cumprimentou todos os 
presentes, dizendo que ia proceder às substituições, começando por informar que o senhor 
Presidente da Assembleia Municipal não se encontrava presente por motivos pessoais, sendo 

substituído pelo deputado Mário João Pedrosa da CDU. Os deputados do PS Osvaldo Castro e 
António André, foram substituídos respectivamente pelos deputados Bruno Constâncio e 

Augusto Lopes.  
Conforme lista que se encontra como anexo nº 1 à presente acta. 
Disse que a correspondência se encontrava num dossier situado à esquerda da mesa, estando à 

disposição de todos os senhores deputados, não existindo, em seu entender nenhuma que 
merecesse especial relevância.  
Para poder dar início à Assembleia convidou o deputado Fernando Alves para preencher o 
lugar vago na Mesa da Assembleia. Feitas as substituições e composta a mesa, colocou a acta 
numero 06/08, juntamente com uma rectificação ao seu conteúdo, prendendo-se com uma 
incorrecção situada no texto da folha 2, propondo-se a substituição desse parágrafo que na 
citada folha rectificativa estava denominado e identificado pela alínea (a) onde se lia: (perante 

o exposto, e pelo carácter de urgência do ponto seis propôs-se que aquele fosse substituído 

pelo ponto onze, subindo os restantes pontos um lugar, assim colocou à votação a sua 

proposta, não havendo oposição ficou decidido que o ponto nº 6 seria substituído pelo ponto 

nº 11,) propondo-se a substituição, pelo seguinte texto: perante o exposto e pelo carácter de 

urgência para a discussão do ponto sete, propôs que no caso de haver necessidade o ponto 

seis passasse para o ponto onze, subindo os pontos sete, oito, nove e dez um lugar, colocada 

à votação a proposta e não havendo oposição, ficou decidido que em caso de necessidade 

face ao avançar das horas, a proposta seria posta em execução) Depois de ter explanado o 
proposto a senhora. Presidente, perguntou aos deputados se pretendiam fazer alguma 
observação ou alguma rectificação ao conteúdo da acta. Não havendo sugestões ou 

rectificações a fazer, colocou a referida acta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade 
com 23 votos. 
Logo de seguida colocou à votação a acta nº 01/09, perguntando se havia algum reparo, ou 
alguma observação, como ninguém se manifestou a referida acta, foi aprovada por maioria, 
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com zero votos contra, onze abstenções por ausência, e com doze votos a favor. 
Informou ainda que sendo aquela uma sessão ordinária, era composta por um período antes da 

ordem do dia, a ordem de trabalhos, e ainda o ponto de intervenção do publico, por um 
período de cinco minutos para cada interveniente, aproveitando para dizer que estavam 
abertas inscrições para a primeira e terceira situações.  
 
O deputado do BE José Rodrigues, leu uma saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. 
Saudação 

Em primeiro lugar, visto ser esta a primeira oportunidade de o fazer perante esta Assembleia 

Municipal, queria saudar aqueles que tudo fizeram para que hoje possamos estar aqui 

reunidos, para expor livremente o nosso ponto de vista político. 

Estamos em tempo de celebrar a aurora libertadora do 25 de Abril. Há 35 anos, abriu-se 

para o povo português a porta da esperança de transformar um país adiado, onde a 

liberdade estava a ferros e o desenvolvimento e o progresso bloqueados, num país de gente 

livre e alcançar os parâmetros do desenvolvimento social, cultural, económico, que o nosso 

povo tinha o direito e assim ombrear com os níveis dos restantes povos da Europa 

desenvolvida. 

A instauração da democracia filha maior dessa madrugada libertadora, proporcionou ao 

nosso país saltos de desenvolvimento em múltiplas vertentes da vida humana de êxito 

assinalável. Apesar de existirem hoje factos na vida do nosso país que ofuscam a luz de 

esperança que Abril abriu. É hoje imperioso saudar vivamente esta data, pois ela é não só o 

símbolo do Portugal democrático, onde hoje vivemos com a sua matriz. 

Mas esta esperança que Abril abriu, está hoje esmorecida, o povo português que nega o 

futuro da desigualdade social que cresce à velocidade da luz, colocando o nosso país no topo 

europeu, da classificação entre países, onde é maior a desigualdade de rendimentos e as 

taxas de desenvolvimento social e cultural tendem a conquistar também o topo negativo da 

tabela. 

As políticas neoliberais tomaram conta do rumo do país pela mão do Partido Socialista e do 

seu governo. 

Trinta e cinco anos depois do 25 de Abril com o país mergulhado na maior crise financeira 

da sua vida em democracia, ia sofrer igualmente os efeitos de uma hecatombe social cujas 

consequências mais profundas são ainda imprevisíveis, é bom não perdermos a noção do que 

fomos, do que conquistamos, e do que temos à nossa espera. Não podemos orgulharmo-nos 

da sociedade injusta e desigual que construímos, mas é preciso avançar, corrigir os erros e 

apostar no futuro com a certeza de que Abril valeu a pena. 

Em vésperas do 1º de Maio vem aí de novo superado pelos ventos de Abril e pelas mil e uma 

lutas de todo o ano. 

Como exactamente há trinta e cinco anos, quando a luta organizada deste povo derrotou 48 

anos de fascismo e atribui as praças e alamedas aos trabalhadores. 

1º de Maio que se funde e confunde com o ideal de um Portugal novo, o Portugal da 

liberdade, da justiça social e dos direitos. O Portugal de Abril que a revolução democrática 

de 1974 visou construir e que as políticas retrógradas de sucessivos governos fizeram 

regredir. 

1º de Maio tão novo e já tão maduro�festa de um povo pela liberdade e pelos direitos 

arduamente conquistados. Luta de um povo pela reconquista das liberdades e dos direitos 

violentamente usurpados. 

1º de Maio das conquistas, dos salários mínimo nacional, das nacionalizações, da reforma 

agrária, da democratização da sociedade portuguesa, do fim da guerra colonial, da melhoria 

substantiva dos salários, da liberdade de expressão, da contratação colectiva, da liberdade 

de acção e organização sindical, da escola pública, do serviço nacional de saúde, da 

segurança social publica universal e solidária, do direito do trabalho� 

1º de Maio da luta organizada contra os recuos contra os pacotes laborais, o código do 
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trabalho, o lay.off, a polivalência, a flexisegurança, a privatização da escola e os ataques ao 

serviço nacional de saúde e à segurança social, à redução de salários, a reconstituição de 

latifúndios, as desnacionalizações, a limitação da liberdade, o ataque aos sindicatos, a 

arrogância antidemocrática. 

1º de Maio, exactamente como em 1886, quando milhares de trabalhadores se manifestaram 

em Chicago, pelas jornadas de trabalho de 8 horas apesar de brutalmente reprimidas, 

prossegui a luta que acabaram por vencer. 

1º de Maio com síntese e continuação de tantas e tão grandiosas lutas. 

1º de Maio a dizer �BASTA�! a este inqualificável retrocesso social. A reafirmar e a exigir 

um novo rumo, outras políticas, as mudanças necessárias. 

Em Portugal celebra-se esta data em articulação com as comemorações do 25 de Abril. 

Mais uma vez de mãos dadas a liberdade e o trabalho a dar um rosto novo ao futuro. 

Que razões poderiam ter os Portugueses para achar que estes dias não são os seus, que estas 

lutas não são as suas, que lhes é indiferente o rosto do futuro!!! 

VIVA O 25 DE ABRIL 

VIVA O 1º DE MAIO 

VIVA PORTUGAL 

Marinha Grande, 30 de Abril de 20099 

O deputado do Bloco de Esquerda 

 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 2 à presente acta. 
 

O deputado da CDU Artur Marques, leu também uma saudação ao 25 de Abril e ao 1º de 
Maio; 
Saudação 

Foi com a revolução do 25 de Abril há trinta e cinco anos, que passamos a comemorar o 1º 

de Maio dia do trabalhador, em liberdade. Estas duas datas são indissociáveis no seu 

significado e nas grandes conquistas alcançadas pelos trabalhadores portugueses. 

Depois dos acontecimentos de Chicago de 1886, o 1º de Maio representa um marco na 

história do mundo do trabalho, ecoando como um grito de liberdade de milhões de homens e 

mulheres, como símbolo da mais alta expressão de solidariedade entre trabalhadores de todo 

o mundo. 

São duros e sombrios os tempos que vivemos hoje, fruto das politicas de direita de sucessivos 

governos, que o actual agravou ainda mais, e de uma crise internacional do capitalismo, 

porventura a mais grave de sempre, cujas consequências recaem sobre quem menos recursos 

e defesa tem, os trabalhadores, os reformados, os pequenos agricultores, os micro e pequenos 

empresários e outras camadas desfavorecidas do nosso povo. 

A sobreposição dos interesses do poder económico às politicas sociais seguidas nas ultimas 

décadas, aprofundada nos últimos quatro anos, têm posto em causa direitos fundamentais do 

povo como o direito ao trabalho e a uma vida digna. 

Agravam-se todos os dias as desigualdades, reduzindo o poder de compra dos trabalhadores 

e atirando para assustadores níveis de pobreza centenas e centenas de milhares de 

desempregados, uma boa parte dos quais já não recebe fundo de desemprego, nem qualquer 

outro valor pecuniário. 

É contra este estado lastimoso a que chegámos e contra as políticas de direita que o povo vai 

amanhã sair à rua comemorando mais um 1º de Maio, como forma de um vibrante protesto e 

um forte testemunhos de unidade e luta. 

A Assembleia Municipal, da Marinha Grande, reunida em 30/04/09 saúda e apoia as 

iniciativas comemorativas do dia do trabalhador que se realizam em Leiria, apelando à 

participação massiva de trabalhadores em defesa dos Valores de Abril, do direito ao 

trabalho, contra os ataques de que os seus direitos mais elementares têm sido alvo. 



 4 

Por uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fraterna. 

VIVA O 1º DE MAIO 

30 de Abril de 2009 

PELA CDU 

 Conforme documento que se encontra como anexo nº 3 à presente acta. 
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por cumprimentar todos os presentes, dizendo 
que se associava ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, mas não se associava naturalmente às 

palavras proferidas pelo deputado Artur Marques, elevando que não eram as palavras que 

levavam as pessoas a serem melhores e mais fortes. 
Continuou dizendo que na Marinha Grande, se tinha que encontrar outra forma de comemorar 
Abril, porque em sua opinião a forma como vinha sendo comemorado, afastava as pessoas das 
comemorações, lamentando que se usasse a varanda da Câmara Municipal para fazer politica 
com palavras previamente feitas. 
Referiu ainda a justíssima homenagem feita ao saudoso amigo José Vareda, realçando que 

tinha sido de inteira justiça, mas que infelizmente tinha pecado por ter sido feita à pressa, 

lamentando que o conhecimento da sua realização não tivesse chegado ao conhecimento de 

toda a gente, porque aquele ilustre Marinhense merecia a presença de mais cidadãos. 
 
O deputado da CDU Saúl Fragata, começou a sua intervenção fazendo um comentário às 

palavras do deputado Telmo Ferraz, dizendo �aquilo que é bom há-de ter defeitos, ou de 

conteúdo ou de forma, o que é mau há-de ter virtudes, ou de conteúdo ou de forma�acabando 
por concluir que na opinião daquele deputado tudo era mau. 
De seguida fez uma declaração política, que se vai transcrever na íntegra; 
Declaração política 

O Nosso País está mergulhado numa profunda crise económica e social, cujos contornos e 

desenvolvimentos num futuro próximo são difíceis de prever com exactidão. O Governo e a 

maioria que o sustenta e com a cumplicidade dos comentadores de serviço e ao serviço das 

politicas de direita, dão o litro para tentar convencer os Portugueses de que a crise é 

exclusivamente resultado da conjuntura internacional, dessa forma branqueiam as 

responsabilidades dos sucessivos governos de direita e particularmente do actual Governo 

que participando desde o inicio da legislatura na retirada dos direitos das populações, como 

o direito à saúde e à escola de proximidade, e na destruição do aparelho produtivo, conduziu 

ao avolumar de encerramento de empresas, e consequentemente à subida do numero de 

desempregados, ainda antes, muito antes da inclusão da bolha especulativa financeira que 

conduziu à actual crise do sistema capitalista Mundial, porventura a maior crise de sempre. 

O actual Governo, o pior de todos, com as suas políticas de direita, criou condições para os 

chorudos lucros para o grande capital, mas depauperou as famílias, deixando os 

trabalhadores de tanga, e por isso em muito piores condições de suportarem a crise 

internacional, ou seja, os trabalhadores fizeram todos os sacrifícios para agora apenas 

verem um buraco negro ao fundo do túnel. 

Com esta realidade coexistem os maiores lucros dos grandes grupos económicos, com o 

empobrecimento dos trabalhadores, mantendo-se a almofada protectora do Estado, aqueles 

que apresentem dificuldades devido à sua gestão ruinosa incompetente, e em muitos casos 

corrupta.  

Para o capital financeiro o Governo dá milhões, para os trabalhadores micro e pequenos 

empresários e outras camadas desfavorecidas tostões, o resto não passa de propaganda 

barata eleitoralismo com a instrumentalização da máquina do Estado, vendendo ilusões ao 

preço da banha da cobra, o que configura em minha opinião, uma forma sofisticada de 

corrupção politica, com acções de campanha eleitoral a favor do Partido do Governo à custa 

de todos nós. Os exemplos temo-los todos os dias, pelo que seria fastidioso, e porventura 

missão impossível enumerá-los. 
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Triste é lermos nos jornais exemplos concretos, tais com: na Europa como a crise tem 

mostrado, cada Estado cuida de si, ou seja ninguém é Europeu contra os seus próprios 

interesses, que a parte das remunerações representavam do PIB, passou de 47 para 59% em 

1973 e 1975, depois assistiu-se a uma diminuição sistemática, alcançando com o actual 

Governo em 2008 apenas 34 % do PIB - Produto Interno Bruto, os números são cruéis e 

falam por si. 

Finalmente uma palavra de solidariedade e apoio para todos os que estão hoje em maiores 

dificuldades, desempregados ou em situações de lay ouf, como na bolingaus na Vieira, como 

trabalhadores em luta como ontem os da Normax, com uma greve a rondar os 90% pelas 

suas reivindicações justas. Aos reformados, aos micros e pequenos empresários flagelados 

por politicas de abandono à sua sorte, aos professores e à sua luta exemplar. O 1º de Maio 

terá que ser afirmação de que é preciso Abril de novo. 

 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 4 à presente acta. 
 

O deputado da CDU Fernando Alves, cumprimentou também todos os presentes, referindo 
que a sua intervenção era só para fazer um reparo à intervenção do deputado Telmo Ferraz, 
quando dizia que estava muito pouca gente presente, que também ele tinha ficado perplexo. 
Mas contrariamente à opinião do deputado do PS, não se tinha devido ao facto das coisas 
terem sido feitas à pressa, poderia até ter tido alguma influência, mas em sua opinião o pior 

era essencialmente a presença quase nula de deputados da Assembleia Municipal, porque 
todos sabiam daquela homenagem, todos tinham recebido correio como ele, lamentando que 
não se tivessem dignado a comparecer. Mas no caso de não ter sido assim, então culpabilizava 

a Câmara, essencialmente na pessoa do seu Presidente. 
 

O deputado do PS Rui Rodrigues, começou por cumprimentar toda a Assembleia, referindo 

que não tencionava intervir naquele ponto, mas as palavras proferidas pelo deputado Fernando 

Alves relativas à homenagem ao Dr. Vareda, obrigaram-no a intervir. 
Disse que de facto aquele deputado tinha razão, mas apenas teriam recebido convite os 

deputados detentores de email, e que mesmo assim só o teriam recebido sensivelmente nos 
dias 22 e/ou 23, e que o ditado popular era antigo �quem convida de véspera não quer 

ninguém na festa�elevando que o acto e o homenageado mereciam que as coisas tivessem 
sido feitas de forma diferente, que a finalidade era boa, mas as coisas boas não deviam ser 

tratadas com tal leviandade, porque o Dr. José Henriques Vareda era uma referência para toda 

gente, principalmente para os advogados, lamentando a falta de uma série deles da Marinha 
Grande que tinham sido seus estagiários, como os Drs. Osvaldo Castro, Vítor Faria e 

Margarida Varela entre outros, imputando à Câmara a responsabilidade de organização na 

preparação da referida realização. 
 
O deputado da CDU José Luís, começou a sua intervenção manifestando a sua solidariedade 

e apoio aos discursos e cerimónias do 25 de Abril, lembrando que não se tinham resumido às 

cerimónias da Praça Stephens, tinham sido muito mais do que isso, nomeadamente um 
conjunto de iniciativas nas mais diversas áreas, não tendo sido esquecidas nenhumas nem 
mesmo as áreas desportivas. 
Relativamente aos discursos do 25 de Abril, referiu que tinham sido de apelo à liberdade, 
denunciando situações muito concretas, realizadas no nosso País, pelos militares 

conjuntamente com o povo Português, elevando que Abril ainda estava por cumprir, 

afirmando que não contassem com eles para fazerem discursos apaziguadores, discursos que 

não falassem da politica desastrosa, levada a efeito pelo governo actual, e citou �Não contem 

connosco para isso!� Nós estamos aqui para viver o 25 de Abril�. 

Relativamente à homenagem prestada ao Dr. José Vareda, referiu que de facto tinha sido uma 
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homenagem bem merecida a um ilustre Marinhense, avivando que tinham sido apenas os 
Executivos CDU a homenagear aquele grande Marinhense, lembrando que também a 

atribuição do seu nome a uma avenida estruturante da cidade da Marinha Grande, era da 
responsabilidade dum Executivo CDU. Salientando que até se atreveria a dizer mais, 

homenagear aquele homem era continuar a fazer daquela obra do SOM � Sport Operário 

Marinhense uma obra de todos os Marinhenses. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, em direito de resposta disse que as suas palavras sobre 
o 25 de Abril não eram palavras vãs, que desde 1974 tinha o privilégio de participar nas 

comemorações do 25 de Abril, e nunca tinha ouvido da parte do PCP, discursos como alguns 
já antes proferidos da Varanda da Câmara, pelos Executivos do Partido Socialista, dando 
�forte e feio� no governo PSD. 
Afirmou que os responsáveis do Partido Socialista estavam totalmente equivocadas em 
relação ao espírito do �25 de Abril,� , porque dele tínhamos recebido a liberdade de 
expressão, elevando que as intervenções feitas nas ultimas comemorações, em nada tinham 
sido ofensivas ao seu espírito  
Disse ainda que não tinha podido estar presente na homenagem prestada ao Dr. José Vareda, 

mas considerava-se um privilegiado por ter tido a oportunidade de ter privado de perto com 
tão ilustre Marinhense, estranhando que o PS durante doze anos nunca lhe tivesse feito 
nenhuma homenagem, perguntando simultaneamente que legitimidade teriam então para falar 
da homenagem promovida pela CDU.  
Terminou elevando que tinha sido uma homenagem singela, mas muito sentida, não tinha sido 

hipócrita, como muitas das intervenções que tinha acabado de ouvir, nomeadamente da parte 

da bancada do PS. 
 
O Presidente da Câmara, começou por saudar o facto de estarem presentes na Assembleia 
muitos Marinhenses, lembrando que também aquela possibilidade era fruto do �25 de Abril�, 

elevando como muito enriquecedor, o direito que permitia aos cidadãos a oportunidade 

intervir nalgumas decisões nomeadamente nas dos órgãos Autárquicos.  
Começou por pedir desculpa por estar a intervir naquele período, onde nem sequer seria 

pressuposto fazê-lo, mas entendia que era necessário responder a alguns deputados, dado 
terem feito referência directa a algo que era da sua responsabilidade, nomeadamente aos 
discursos proferidos da varanda da Câmara Municipal na madrugada do �25 de Abril�. 
Dirigindo a sua intervenção aos deputados do PS, disse que certamente ninguém esperaria que 

ele fizesse um discurso do Partido Socialista, tinha feito naturalmente o que era sua obrigação, 

que o seu discurso fazia uma leitura da realidade local e nacional, procurando interpretá-la da 
melhor forma, esperando sinceramente que todos os presentes a tivessem apreciado. 
Quanto à questão da homenagem ao Dr. Vareda, salientou que aquele ilustre Marinhense era 
regional e nacional, recordando que em determinada altura, aquando também de uma singela 

homenagem, que lhe tinha sido prestada pela Câmara, o Dr. Jorge Sampaio, enquanto 

Presidente da República, tinha referido alguma coisa do género, �a figura e obra do Dr. José 

Henriques Vareda não é susceptível de ser partidarizada�.  

Pelo exposto, receava que se estivesse perante uma ânsia de criar factos políticos que 

pudessem vir a servir apenas a determinadas perspectivas partidárias, deplorando que se o Dr. 

Vareda, porventura estivesse a ouvir uma coisa daquelas, se sentiria completamente 
incomodado com o que acabava de se passar. 
Fez questão de informar ainda, que tinham sido enviados mais de 500 convites, quer por 

correio normal, quer por correio electrónico, tinha sido feita também divulgação nos jornais e 
na internet, garantindo que tudo tinha começado duas semanas antes. 
 
A Presidente da Assembleia Municipal, em virtude de não ter mais inscrições para o 
período antes da ordem do dia, deu-o como encerrado, informando que ia passar ao primeiro 
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período da ordem do dia, referindo que havia cinco pontos na ordem de trabalhos, 
enumerando-os um a um.  
Antes de aceitar inscrições deu a conhecer aos senhores deputados que a mesa da Assembleia 
tinha recebido um abaixo-assinado, proveniente de uma entidade designada por �AMI 

criança�, não podendo precisar qual a sua qualificação jurídica, dado que a mesma não estava 
devidamente identificada no referido requerimento  
 
O Deputado do PS Rui Rodrigues, interrompeu para dizer, �se é que existe�. 
 
A Presidente da Assembleia, respondeu �se é que existe senhor deputado, se eu estou a 

dizer que não sei qual é a qualificação jurídica, também não sei sequer se a tem como muito 

bem se entende�. Continuou dizendo que o abaixo-assinado continha cerca de 500 
assinaturas, dando conta de uma preocupação da Comunidade de Etnia Cigana no nosso 

Concelho, revelando um sentimento de urgência na resolução da situação precária em que 
aquela comunidade estaria a viver na Marinha Grande, referindo que o documento em questão 

estava disponível para consulta no dossier da correspondência da Assembleia Municipal. 
Pelo exposto deu a palavra à Câmara Municipal para uma breve intervenção, lembrando 
simultaneamente, que os deputados já tinham em seu poder um documento informativo sobre 

o assunto em discussão, nomeadamente no concernente às diligências respeitantes à resolução 

dos problemas inerentes à Comunidade de Etnia Cigana, levadas a efeito até aquela data pelo 
Executivo Camarário. 
 
Posto isto deu entrada no ponto um da Ordem de Trabalhos. 
 

 Ponto um � Situação da Comunidade de Etnia Cigana no Concelho; 
 
O Presidente da Câmara, disse que a situação da comunidade de etnia cigana radicada no 
nosso Concelho, tinha vindo a ser objecto ao longo dos últimos três anos de um 

acompanhamento por parte da Câmara em vários momentos, tinha havido algumas 

informações em sede de reuniões de Câmara, onde a cidadã D. Deolinda Rosa também 

presente, naquela Assembleia, lhes teria feito chegar aquele assunto, tal como também os 
tinha feito chegar à Assembleia Municipal. 
Disse que o um assunto em questão tinha merecido sempre a máxima atenção da parte do 

Executivo, sendo acompanhado diariamente pelo senhor Vereador do pelouro, ao qual ia 
passar a palavra, para que todos tomassem conhecimento não pormenorizado, mas 

suficientemente esclarecedor, acerca da forma e de todos os esforços levados a cabo até ali. 
 
O Vereador Sérgio Moiteiro, agradeceu a todos os presentes, referindo tal como tinha dito o 
senhor Presidente, que enquanto Vereador do pelouro tinha elaborado um trabalho ao qual 
poderia chamar uma explanação ou um memorando, sobre todo o trabalho realizado até ali, 

não tendo a ver só com as preocupações que a Câmara tinha à volta daquele problema, mas 

também com aquilo que tinham sido as acções levadas a efeito na procurar de melhores 
caminhos, sempre tendentes a encontrar uma solução. 
Disse que os senhores deputados tinham em sua posse um documento que continha o trabalho 
em objecto, pedindo a compreensão e a paciência de todos para o texto elaborado, parecendo-
lhe que era um documento claro e explicativo, claramente elucidativo para todos os deputados 
permitindo-lhes o total conhecimento do trabalho até ali realizado.  
Perante o que tinha acabado de dizer, iniciou a leitura do documento em referência, que se 

vais transcrever na íntegra; 
�A situação em que se encontra a comunidade de etnia cigana na Marinha Grande, tem 

vindo a merecer por parte do Executivo Camarário, a maior atenção. 

Pese o facto da tradição nómada desta etnia desde há muitas décadas ser conhecida na 
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Marinha Grande com tradições de vida idênticas àquelas em que estas famílias nesta altura 

se encontram, o certo é que, anteriormente, o seu estacionamento na nossa localidade era 

restringido a um determinado período de tempo, sendo que, hoje, a maior parte dessas 

famílias ciganas, se não a totalidade, estão radicadas na Marinha Grande há vários anos, 

tendo abandonado assim a sua tradição nómada, podendo considerar-se que alteraram 

inversamente a sua atitude de vida, passando à sedentariedade. 

 

Dadas as características e tradições de vida do povo cigano, a situação em que se encontram 

os seus acampamentos e a sua forma de estar, ser e agir, tem vindo a criar cenários 

degradantes, acompanhados de atitudes desviantes da sã convivência e de comportamentos 

menos regrados à luz de qualquer civilização. 

 

O Executivo Camarário tem vindo a desenvolver um conjunto de acções tendentes a atingir 

uma melhoria da situação, que possa vir a permitir uma melhor qualidade de vida para a 

população desta etnia, para criar uma maior empatia entre estes e a população não cigana, 

para promover a configuração ideal para um enquadramento adequado e harmonioso e para 

procurar os meios de sustentabilidade de um projecto a implantar. 

 

Para isso, foram desencadeados vários procedimentos. 

 

Entre eles destacamos os seguintes: 

-Deslocação do Vereador da Acção Social acompanhado da Chefe de Gabinete do Presidente 

da Câmara e de técnicas da DASED, a Coimbra, para uma visita guiada pelo Sr. Vereador 

da Habitação Social daquela Câmara ao Centro de Estágio Habitacional dos Campos do 

Bolão, para tomarmos conhecimento das condições em que ali vivem as famílias ciganas; 

-Foram efectuadas 3 reuniões com vista ao estabelecimento de parcerias e do estudo para 

encontrar a solução mais adequada e viável para o problema em causa, com várias 

entidades, das quais destacamos: ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural, ONPC � Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, IAC � Instituto de Apoio à 

Criança, AMICRIANÇA � Instituição representada pela D. Deolinda Rosa, Junta de 

Freguesia da Marinha Grande, PSP e outras; 

-Duas reuniões com a Segurança Social de Leiria nas quais algumas das entidades acima 

descritas também estiveram presentes. 

 

O que à partida começou por parecer fácil, veio, com o desenvolvimento do trabalho a 

complicar-se de forma substancial. Uma das entidades, o ACIDI, que se tinha disponibilizado 

para através dos seus serviços técnicos, desenvolver um projecto para que a Câmara o 

pudesse submeter a existentes Programas de Financiamento, afirmou posteriormente que não 

existia qualquer programa que pudesse enquadrar um financiamento desta natureza. 

 

Tendo em conta que os investimentos efectuados nos Campos do Bolão em Coimbra, no 

Projecto �Coimbra Cidade de Todos�, rondaram os 800.000,00� e que a estrutura anual de 

custos para suportar a equipa técnica acompanhante, foi de 50.000,00� entre 2004 e 2007, e 

que, a partir de 2008 até 2010 prevê-se que o valor a pagar seja de cerca de 103.000,00� por 

ano, fácil é de assimilar que estamos a falar de verbas incomportáveis para uma Autarquia 

como a nossa poder implantar por si só um projecto desta envergadura. 

 

Afastada esta hipótese, o trabalho virou-se para o encontrar um terreno que possuísse as 

características necessárias para a instalação desta comunidade, onde pudessem ser 

implementadas algumas infra-estruturas, como blocos sanitários, lavadouros, pavimentação 

e saneamento. 

Foi dada indicação aos Serviços para procederem à análise dos terrenos que a Câmara 
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dispõe como sua propriedade nesta Freguesia e que pudessem servir para aquele fim, tendo 

sido o resultado da informação totalmente negativo, em virtude de nenhum dos ditos terrenos 

possuir condições mínimas para o efeito, uns pela sua exiguidade, outros por 

constrangimentos de ordem regulamentar e legal, nomeadamente por se encontrarem afectos 

a manchas de REN, RAN, Protecção Especial e espaço Agro-Florestal. 

 

Mais recentemente, quando foram iniciadas as reuniões com a Segurança Social, a 

Amicriança, através da D. Deolinda Rosa, veio colocar em cima da mesa mais um outro 

problema, que, certamente, não virá ajudar a encontrar a saída que todos desejamos. É que, 

segundo o que a D. Deolinda afirmou, �a relação pessoal entre as famílias ciganas 

instaladas na Marinha Grande, não é saudável. Por isso, não poderem ficar juntas�. Daí 

haver necessidade, de encontrar não um, mas três terrenos, que são quantos acampamentos 

existem neste momento, não contando com uma família mista que estará ausente da Marinha 

Grande. 

 

Das reuniões efectuadas com a Segurança Social, sabemos que esta entidade estará 

disponível para co-financiar o aluguer de um terreno com 800 a 1000m2 onde pudesse ser 

instalada a família que se encontra estacionada no pinhal junto do cruzamento que vai para 

o Pero-Neto (e só para esta família), desde que a Câmara conseguisse o terreno para 

arrendar. 

 

A Câmara diligenciou nesse sentido, enviando cartas para os Bancos, as Imobiliárias e a 

Repartição de Finanças da Marinha Grande. Tivemos até ao momento, 3 respostas: Uma da 

Caixa Geral de Depósitos e outra da Repartição de Finanças, informando ambas que não 

tinham qualquer conhecimento da existência de terrenos que correspondessem ao que era a 

nossa pretensão; uma terceira resposta foi da Imobiliária Imodélio que informou ter 4 

terrenos disponíveis, em zonas urbanizáveis, para venda, mas não para arrendamento. 

 

Apesar de todos estes esforços e de não termos ainda obtido os resultados desejados, a 

Câmara continua muito interessada em encontrar uma solução sustentada, harmoniosa e que 

seja pacífica de aplicar na prática. 

 

É justo referir, que não só a Câmara tem demonstrado esse interesse, mas também o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande tem vindo a dar uma contribuição a 

todos os títulos louvável, nos esforços que tem desenvolvido para em conjunto com a Câmara 

encontrar o melhor caminho que conduza à solução desejada. 

 

Sabemos que há crianças (e estas são a maioria de uma comunidade que se estima em cerca 

de 70 pessoas) que estão a viver em situação completamente degradante. Por isso, este 

Executivo municipal, não deixará de procurar, por todos os meios ao seu alcance, a resposta 

adequada a esta e a outras situações que queremos ver banidas da nossa terra e da nossa 

sociedade. 

 

Temos conhecimento que existe uma família cigana que mora numa barraca do acampamento 

dos terrenos ocupados na Rua Dadores Benévolos de Sangue que tem duas crianças que 

padecem de Anemia Aplástica Congénita (Anemia de Fanconi) cujo tratamento é o 

transplante de medula óssea. A menor Ana Catarina já foi transplantada, por ter tido dador 

familiar. O menor Francisco encontra-se a aguardar transplante. Em declaração do Centro 

Hospitalar de Coimbra, foi atestado que �estes doentes ficam com maior susceptibilidade em 

contrair infecções, pelo que necessitam de condições de habitabilidade adequadas por um 

período de tempo imprevisível�. Sabemos ainda que o menor Francisco será transplantado 

em Maio ou Junho do corrente ano. 
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Perante este gravíssimo problema, a Autarquia em reunião com a Segurança Social, afirmou 

que, desde que não houvesse nenhum constrangimento legal, equacionaria a possibilidade de 

ser fiadora de uma habitação que fosse arrendada por esta família (segundo as informações 

que dispomos composta por 6 pessoas, 4 menores e dois adultos) ou, em alternativa, de ser a 

própria Câmara a fazer o arrendamento promovendo o sub-arrendamento àquela família. O 

pagamento da renda seria compatível com o valor dos seus rendimentos através do que 

recebem do RSI. Porém, ao ser feita a diligência junto do GAJ � Gabinete de Apoio Jurídico 

para que emitisse parecer sobre a possibilidade da Câmara poder assumir qualquer uma 

destas figuras, a informação é totalmente negativa considerando o dito parecer que é ilegal a 

Câmara assumir qualquer destas modalidades de compromisso. 

 

Mantemos, por isso, junto dos nossos Serviços Sociais � DASED a orientação para um 

empenhamento profundo para ser encontrada a solução tão breve quanto possível numa das 

habitações sociais da Câmara. 

 

Estamos a trabalhar com a Drª. Leontina Tojeira para aferirmos da possibilidade de, em 

eventual parceria com o SOM, ser encontrada a forma de base necessária para a 

apresentação de candidatura ao Projecto-Piloto para Mediadores Municipais, que é uma 

iniciativa do ACIDI � Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural que 

depende directamente da Presidência do Conselho de Ministros. 

 

Estamos a trabalhar com o Departamento de Habitação da Câmara Municipal de Coimbra 

do qual recebemos recentemente o pedido de preenchimento do �Questionário de Avaliação 

das Necessidades dos Municípios na Implementação do Modelo Integrado de Actuação com a 

População Cigana�, ao qual já foi dado o devido encaminhamento e que tem em vista a 

recolha de elementos que possam ser apresentados no momento de discussão com 

Autarquias, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, Secretaria de Estado do 

Ordenamento do Território e das Cidades, e Sub-Comissão para a Igualdade de 

Oportunidades e Família, que se irá realizar no próximo dia 18 de Junho, no Auditório da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses em Coimbra. 

 

Entretanto, há que considerar ainda que, se encontrar a solução ou soluções habitacionais 

não está a ser fácil, não menos difícil será a fase posterior, ou seja, a instalação da ou das 

comunidades, qualquer que seja a zona geográfica da Freguesia que vier a ser considerada. 

 

Não são raros os telefonemas, os pedidos de atendimento e as comunicações escritas que são 

recebidas pelo Vereador do Pelouro oriundas da população não cigana, no sentido de darem 

conta do desagrado que sentem, em virtude de se verem envolvidos em conflitos originados 

por indivíduos de etnia cigana. Por outro lado, têm chegado à Câmara manifestações de 

munícipes através dos mais variados meios, contra a instalação desta comunidade neste ou 

naquele lugar, consoante os boatos vão correndo sobre eventuais decisões tomadas pela 

Câmara para a instalação destas famílias. 

 

Para este tipo de problema, podemos adiantar que já foi manifestada a disponibilidade de 

muitas entidades para ajudar a Câmara na sensibilização das populações, como são os 

casos, entre outros, do ACIDI, ONPC, técnicos do IAC, técnicos da Câmara de Coimbra que 

trabalham no projecto dos Campos do Bolão, que estão dispostos a colaborar com a nossa 

Câmara para esse fim. 

 

A seu tempo, haverá também necessidade de estabelecer as regras necessárias para a 

utilização das estruturas que vierem a ser implantadas. 

Para que qualquer projecto com este fim venha a ter algum aproveitamento e eficácia, 
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haverá que criar as condições para garantir uma equipa técnica (ou várias se houver vários 

agrupamentos) a trabalhar no terreno para dar a formação que as famílias envolvidas irão 

necessitar. 

 

A Câmara tem em PAM � Plano de Actividades Municipal, a verba de 25.000,00� destinada a 

este fim e, forçosamente, qualquer solução que venha a ser encontrada, terá que passar pela 

aprovação em Reunião de Câmara e Reunião de Assembleia Municipal. 

 

Ao procurarmos as soluções habitacionais para as famílias de etnia cigana, não poderemos 

deixar de equacionar que nos Serviços Sociais da Câmara existem centenas de pedidos de 

famílias não ciganas, bastante carenciadas, que solicitam atribuição de habitação social, às 

quais a Autarquia não consegue responder positivamente. 

 

Qualquer recomendação que sobre este assunto esta Assembleia Municipal decida aprovar e 

remeter ao Executivo, será sem dúvida um contributo positivo para, em conjunto, 

encontrarmos a solução mais adequada. 

 

Presente em Reunião de Assembleia Municipal de 30.04.2009 

 

O Vereador da Acção Social 

 
Conforme documento que se encontra como anexo nº 5 à presente acta. 
 

O deputado do PS Telmo Ferraz, disse que evidentemente aquele era um problema muito 
complicado, muito difícil, porque aquela comunidade sendo nómada, como o seu próprio 

nome o definia, era muito difícil que uma comunidade daquela natureza se fixasse numa só 

região. 
Continuou dizendo que até como o relatório lhes indicava, não podiam deixar de pedir à 

Câmara que continuasse a trabalhar no sentido de encontrar soluções, tendo naturalmente que 
passar pelo Executivo, e nunca por uma Assembleia Municipal. 
Referiu ainda dentro do mesmo contexto, que havia no nosso País, instituições que já iam 

tratando de processos daquela natureza, nomeadamente em Coimbra, no entanto pensava que 
as soluções teriam que ser encontradas junto da própria comunidade, com os seus lideres e 
com pessoas que felizmente também na nossa comunidade se manifestavam livres para o 

fazer, conjuntamente com instituições vocacionadas para tratar daqueles problemas. 
Concluiu dizendo que infelizmente não tinham soluções para aquele caso, mas julgava que a 

Câmara não se podia ficar pelo relatório levado à Assembleia, e se aquelas 500 assinaturas 

não tivessem resultados mais efectivos, pelo menos tinha tido um resultado, o da Câmara 

levar à Assembleia um relatório de acções levadas a efeito pelo seu Executivo. 
 
O deputado do PSD Rui Verdingola, começou por cumprimentar todos os presentes, 

referindo que aquela temática era em primeiro lugar bastante preocupante em termos sociais 
na Marinha Grande, porque se estava a lidar com pessoas nómadas em que a irreverência das 

suas vontades era-nos completamente desconhecida, eram-nos colocadas demasiadas duvidas 
e em sua opinião de uma forma desajustada. 
Continuou referindo que se andava à procura soluções para meia dúzia de pessoas, ainda por 

cima pessoas que não tinham capacidade de coabitar, realçando que teria que haver alguma 
cuidado, porque assim sendo haveria necessidade de se criarem três espaços independentes.  
Salientou que achava um esforço demasiado, que não se devia encalhar daquela forma nem se 
devia aceitar que assim fosse, porque as regras sociais eram para todos os Portugueses, 
independentemente dos seus princípios, dos seus hábitos e das suas origens, e na Marinha 
Grande existiam pessoas oriundas das mais diversas partes do País, que quase 
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automaticamente se iam habituando às regras do espaço que coabitavam. 
Disse ainda que a obrigação de resolver problemas daquela natureza era da competência e da 
responsabilidade do Estado e das instituições criadas para o efeito, lamentando que tivessem 
sido criados departamentos subdivididos com tantos funcionários, que não serviam ninguém 
não resolviam nada, bem à moda Portuguesa, lamentando que os amadores fossem sempre 
colocados em primeiro lugar para resolver aquele tipo de problemas, elevando que os 
profissionais da área eram quem tinham obrigação de avançar na procura de resoluções. 
Para terminar pediu à Câmara Municipal que tivesse a coragem de exigir a quem de direito 
ajuda na resolução do problema em discussão, porque não era só arranjar terrenos, criar 

habitações, porque dada a irreverência de vontades daquela Etnia, e dada a sua condição 

nómada, não nos podíamos abstrair, porque de facto era um problema social que nos envolvia 
como cidadãos.  
 
O deputado do BE José Rodrigues, disse que pensava que aquele era um assunto muito 
delicado, pois na escola onde trabalhava já se tinha tentado fazer a inclusão de alguns alunos 

de etnia cigana, mas tinha sido quase impossível de concretizar, dado terem surgido vários 

problemas, essencialmente a falta assiduidade dos jovens. No entanto não estava em causa 

isso, o que estava efectivamente em causa era a formação e a inclusão. Assim citou: 
�A inclusão para esta população alvo, consiste na designação de um espaço físico com 

acesso aos bens essenciais, água e luz a pagar, saúde e higiene e o indispensável 

acompanhamento psico-social, dado por uma equipa técnica a trabalhar no terreno para 

implementação de um projecto designado para este fim�  

Continuou referindo que naquele caso específico a inclusão permitiria a formação de 

�guetos�, que sabendo-se que na cidade Marinha Grande existiriam o mínimo de condições, 

para acolher aquela etnia, começariam a chegar de todos os lados pessoas levando a que 
rapidamente se passasse de setenta famílias, para o dobro. 
Disse ainda que todos nós sabíamos da existência de pessoas carenciadas no nosso Concelho, 

para as quais a Câmara também tinha cada vez mais dificuldades em dar resolução aos seus 

problemas, portanto a Câmara tinha que sensibilizar o Estado para todos aqueles problemas, 

porque o Estado era quem tinha criar as condições para todos os Portugueses, lamentando que 

não houvesse a curto prazo condições para a resolução de problemas tão graves. 
 
O deputado da CDU Artur Marques, começou por dizer que tinha alguma experiência 

relativamente ao assunto em discussão, porque tinhas alguns amigos de Etnia Cigana, dado ter 

vivido alguns anos na cidade de Pombal, onde tinha sido acolhida uma grande comunidade de 
Etnia Cigana, que actualmente já estavam completamente integrados na vida social daquela 
cidade, movimentando-se essencialmente na área dos negócios. 
Continuou a sua intervenção referindo que estava de acordo com o deputado Rui Verdingola, 
subscrevendo totalmente que aquelas famílias se autos discriminavam sendo portanto 
necessário haver um maior acompanhamento por parte de técnicos, no sentido de fazer a sua 

total integração na sociedade. Que na qualidade de ser humano completamente solidário, 

sentia-se molestado estarem contra a que se fizesse alguma coisa por aqueles seres humanos, 
que não era agradável ver como viviam crianças e idosos, muitas vezes nas mais degradadas 

condições, elevando a importância que a Câmara e as pessoas estavam a dar aquele problema, 
mas que além disso se deveria pressionar o Estado, porque era obrigação dos governantes 

encontrarem soluções para problemas tão graves como o citado. 
Terminou dizendo que era muito grave num País como o nosso, num País de Abril, num País 

onde passados 35 anos do 25 de Abril, ainda se assistisse diariamente a quadros degradantes 
como o da Etnia Cigana, elevando quão mais preocupante era ainda a situação do povo 

Português, que decaía diariamente, que havia pessoas a passar mal, a caírem numa situação de 

pobreza absoluta, lembrando que a pobreza não tinha raça, cor, clube, partido politico, que a 

pobreza era uma realidade, deplorando que ainda continuasse a haver pessoas a meterem a 
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cabeça na areia, dizendo que não era nada com eles.  
 
O Presidente da Câmara, disse que ia tentar ser o mais conciso possível, porque o problema 
era muito sério e complexo, sendo por isso muito difícil de sintetizar, que depois de tudo o 
que tinha acabado de ouvir gostaria de deixar duas ou três notas que se impunham como 

necessárias.  
Começou por referir que aquilo que se tinha acabado de assistir das várias bancadas, permitia 

de algum modo constatar-se uma relativa sintonia de posições para a mesma dicotomia, tendo 

todos assumido que aquele era um problema em que havia necessidade de intervir, que era 
essencialmente um problema humano que não era alheio a ninguém, havendo igualmente 

consenso na sua delicadeza, dado estar-se a lidar com uma comunidade com traços culturais 
muito vincados, daí ser a sua integração social muito difícil.  
Que apesar de haver conhecimento de algumas experiências realizadas a nível nacional, com 

vários modelos de intervenção, e na maioria dos casos nem tinham conseguido obter 
resultados positivos, pelo contrário, nalguns casos até tiveram resultados opostos aos 
objectivos, a tinha proposto. 
Portanto havia necessidade de se falar com a maior clareza, e com total responsabilidade, 
porque pelo memorando que tinham acabado de apresentar, poder-se-ia verificar que os 
responsáveis pelo Município se tinham desdobrado em esforços na procura de soluções, 

permitindo que se ficasse com a absoluta convicção de que a Câmara por si só não 

conseguiria dar solução a um problema com tal dimensão, e também porque nunca 

poderíamos esquecer que na nossa comunidade havia igualmente inúmeros problemas 

semelhantes para resolver, onde a Autarquia tinha o mesmo grau de responsabilidade. 
Continuou dizendo que o abaixo-assinado que lhe tinha chegado através da D. Deolinda Rosa, 
em nome da AMI Criança, era acompanhado da declaração final da Cimeira da Europa em 

Roma, de 28 de Setembro de 2008, onde os compromissos assumidos eram todos a nível da 

Comunidade Europeia, elevando portanto que aquele não era um problema da Marinha 

Grande, não era um problema Português, diria até que era um problema universal. 
Referiu ainda que depois de tudo eventualmente contornado, ainda se ficaria com um outro 
problema não menos grave, o de encontrar um espaço para a localização de um eventual 

parque nómada, que tal como se podia verificar no memorando já tinha sido feita a procura do 

referido terreno, mas qualquer situação que viesse a ser encontrada teria sempre que passar 

por uma situação provisória, dada a dificuldade de integração e harmonia nos padrões das 

populações, também entre os membros da mesma Etnia, dado que como já referimos existem 

algumas dificuldades de relacionamento entre membros daquela comunidade, o que 
complicava extraordinariamente o problema. Iriam sempre existir problemas com a população 

residente, veja-se a reacção da população do Pilado com a sua presença na Assembleia 

Municipal, obrigava a que se reflectisse muito bem, só porque tinha ocorrido um boato que a 
Câmara Municipal, estaria a preparar o terreno da antiga ETAR da Escoura para lá vir instalar 

a comunidade de etnia cigana. Questionando se qualquer um de nós gostaria de ver uma 

comunidade de Etnia cigana instalada à porta de sua casa. 
Pelo exposto aproveitou para sossegar a população do Pilado, garantindo que era 

rigorosamente falso, que nunca tinha havido nenhuma decisão nesse sentido, o que estava a 
ser feito naquele espaço prendia-se apenas com questões de segurança, nomeadamente com a 

acumulação de águas pluviais nos tanques exteriores, dado que no ano passado tinham ido 

para lá crianças nadar, e aquilo era extremamente perigoso. Salientando que nenhuma solução 

para os problemas da comunidade de Etnia Cigana teria sucesso sendo feita contra a vontade 
das populações. 
Referiu ainda que não estando ao alcance da Câmara a resolução daquele problema, em seu 
entender havia necessidade de envolver o Poder Central, e pressionar o governo, lembrando 
que a esse nível já tinha sido manifestada essa predisposição para encontrar uma solução. 
Disse ainda que em determinada uma altura tinha sido criada uma expectativa muito elevada, 
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ou seja quando numa reunião com o Alto Comissariado tinha sido apresentada uma 
experiência em Coimbra, com um projecto financiado, tinham ficado na expectativa que 
através da ACIDI fosse possível encontrar linhas de financiamento que permitissem fazer face 

a um projecto daquela natureza. 
Continuou salientando que para levar a efeito um projecto como o de Coimbra não bastava só 

arranjar fundos para a aquisição de terrenos, seria necessário também ter uma equipa 

numerosa e altamente especializada a trabalhar diariamente com as famílias. Terminou 
dizendo que a Câmara continuaria empenhada numa solução, procurando simultaneamente 

ajuda do maior número de entidades.  
 
Posto isto entrou-se no ponto dois da ordem de trabalhos. 

 
Ponto dois � Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais 

e respectiva Avaliação, Relativo ao exercício Económico de 2008; 
 
O Presidente da Câmara, disse que aquele ponto da ordem de trabalhos era em primeiro 
lugar uma obrigação legal, com um documento muitíssimo extenso, tinha mais de um milhar 
de páginas, acreditando que não seria possível fazer a sua apresentação.  
 
A Presidente da Assembleia Municipal, disse que em virtude de não ter inscrições para 

intervenção naquele ponto de ordem de trabalhos, e uma vez que o mesmo se destinava 

apenas a apreciação, nos termos da alínea C do nº 3 do artigo 2º do regimento, do qual se 
transcrevia a presente minuta. 
 
Presente deliberação camarária de 22 de Abril de 2009 e Inventário de todos 

os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, relativo 

ao ano de 2008, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para 

apreciação e votação. 

 

Deliberação tomada por unanimidade 

 

Depois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se 

encontra de acordo com a legislação em vigor, a Assembleia Municipal, nos 

termos do art.º 53.º, n.º2, alínea c), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

apreciou e votou os referidos documentos por ________________, com _____ 

votos a favor, _____ votos contra e ______ abstenções. 

 

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta 

por ________________, com ______ votos a favor, ______ votos contra e _______ 

abstenções. 

 
Em virtude do regimento da Assembleia Municipal, nos termos da alínea C do nº 3 do artigo 

2º do regimento, o permitir, o ponto dois da ordem de trabalhos assim como a respectiva 
minuta de deliberação, e de acordo com a aceitação por parte dos senhores deputados, os 

documentos não foram votados, tendo sido apenas objecto de apreciação, assim a minuta atrás 

transcrita não consta como anexo à presente acta. 
 
Passando de seguida ao terceiro ponto da ordem de trabalhos 

 
Ponto três � Documentos de Prestação de Contas Relativas ao Ano 2008 e Certificação 
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Legal de Contas Apresentadas pelo Revisor Oficial de Contas;  
 
O Presidente da Câmara, disse quanto à prestação oficial de contas, e quanto à sua 

certificação pela auditora, ia fazer uma brevíssima introdução com dois ou três tópicos que lhe 

pareciam mais significativos. 
Começou por dizer que nos dados obtido no final das contas se tinha registado uma execução 

de receita na ordem dos 67%, e nas despesas na ordem dos 65%, referindo que eram muito 
idênticos aos do ano anterior, pesasse embora o facto do orçamento de 2008 ter atingido um 

valor global ainda bastante superior ao que tinha sido o orçamento de 2007, tendo sido 
possível atingir taxas de execução ao mesmo nível de 2007. 
Continuou dizendo que as receitas tinham aumentado cerca de três milhões de euros, dos 

quais dois milhões e meio eram receitas de capital, tendo a ver sobretudo com o recebimento 
de alguns fundos comunitários, e nalguns casos, verbas sobrantes do QCAIII, proveniente de 
candidaturas apresentadas, assim como também ainda do POLIS. 
Disse ainda que as despesas tinham aumentado cerca de dois milhões e novecentos mil euros, 
dos quais um milhão e cem mil euros, representavam um aumento das despesas de capital, 

significando que o crescimento nas últimas se devia ao aumento na aquisição de bens de 

capital, ou seja na execução do PPI � Plano Plurianual de Investimento. 
Referiu que assumia que o ano 2008 tinha sido um ano de viragem em termos de despesa 
corrente, dado ter aparecido uma nova despesa, e além disso muito pesada, dado o seu valor 

rondar cerca de um milhão de euros, e também era do conhecimento de todos que até àquela 
data, a despesa com a SIMLIS no relativo à recolha e tratamento de resíduos sólidos era quase 

insignificante.  
Continuou dizendo que tinha tido ainda influência no aumento da despesa corrente o contrato 

programa efectuado com a TUMG, afectado principalmente pelo aumento significativo dos 
combustíveis, mas também pelo alargamento dos serviços prestados por aquela empresa, 

nomeadamente nos transportes escolares. 
Referiu também uma outra situação que não era passível de ser controlada pela Câmara, uma 

vez que o seu processamento era da competência da Direcção Geral de Contribuições e 

Impostos, designadamente nos valores de restituição de impostos directos.  
Falou também ainda do valor das amortizações da dívida da Autarquia, que tinha ascendido 

manifestamente a um valor de um milhão e trezentos mil euros, mas que mesmo assim, apesar 

de todas as condicionantes atrás expostas, ainda tinha sido possível recuperar alguma 

capacidade de endividamento. 
Fez questão de referir que a poupança corrente, portanto a diferença entre a receita e a despesa 

correntes tinha sido ligeiramente superior a três milhões de euros, permitindo que se 

verificasse um aumento dos capitais próprios e uma redução das dívidas a terceiros, ficando 

os rácios financeiros, nomeadamente no respeitante à solvibilidade e à liquidez financeira, 

muito favoráveis. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por dizer ao senhor Presidente que contas eram 

contas, que apesar da existência de novas tecnologias, as contas não deixaram de ter como 

base a matemática, mas que relativamente a contas que ia deixá-las para o seu camarada 
deputado João Cruz, porque a ele cabia-lhe fazer apenas a análise politica. 
Mas antes de continuar quis dizer ainda ao senhor Presidente da Câmara, que ele sempre que 

evocava o aumento da despesa corrente, evocava também normalmente a SIMLIS, isso era 

verdade, era de facto uma realidade, mas também não deixava de ser verdade, no valor da 

receita corrente estavam englobados os valores pagos pelos munícipes à Câmara para esse 

efeito. 
Disse que a leitura política que fazia era que qualquer cidadão mediano poderia fazer, que na 

Marinha Grande não se fazia obra, que os números falavam por si, que aumentava a despesa 

corrente e a despesa com pessoal, que aquele tipo de procedimento só fazia sentido se fosse 
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com a finalidade de vir a aumentar a execução de obra, o que não acontecia, que nas contas 

que o senhor Presidente tinha acabado de apresentar, verificava-se que aumentavam os custos 
com pessoal, aumentando simultaneamente os custos dos subcontratos, lamentando 
profundamente que se continuasse a gastar dinheiro com o ultimo procedimento por si 
referido.  
Resumindo, os custos totais da Autarquia, cada vez eram maiores, aumentando mais de 36% 
durante o mandato, sendo a obra feita substancialmente inferior àquela que tinha sido feita em 

2004, e com despesas correntes menores. Que não viesse o senhor Presidente falar no 

saneamento referindo que a obra executada se encontrava debaixo da terra, terminou 
ressaltando que do seu ponto de vista aquela não era realmente a forma mais correcta de 

planear e de gerir a Autarquia. 
Concluiu dizendo que as contas não tinham efectivamente a leitura que cada bancada 
pretendia fazer delas, tinham efectivamente a leitura que os documentos presentes 
demonstravam. 
 
O deputado da CDU José Luís, disse que apesar de toda a demagogia e do discurso 
eleitoralista do Partido Socialista a propósito das contas de 2008, o relatório revelava que no 
terceiro ano de presidência CDU, a Câmara tinha feito mais, comparativamente pela 

qualidade de vida e progresso do Concelho, do que a Câmara PS no terceiro ano do seu ultimo 

mandato. Afirmando que quem consultasse a publicação no diário da república segunda série 

nº 72 da listagem 179 de 2009, relativamente às adjudicações efectuadas em 2008, 

demonstrava a evidência que o da subida do investimento global, comparativamente aos anos 

de 2002 a 2005, em áreas tão vitais e tão importantes para a qualidade de vida das populações, 

como no reforço e abastecimento de águas, na rede viária e no saneamento. Verificando-se 
que na área do saneamento o investimento era claramente superior ao executado pelo PS 

durante o seu reinado de doze anos.  
Continuou referindo que a Marinha Grande continuava a necessitar daquele tipo de obras, 
porque sem uma rede viária estruturante, sem rede de saneamento e tratamento de resíduos 

sólidos e urbanos capazes, não se avançava nem se conseguia progredir. Lamentando que não 

houvesse uma oposição credível, porque uma boa oposição, fazia-se com propostas, e não 

actuava pela negativa com inverdades grosseiras. 
Avançou dizendo que aquele relatório evidenciava que mesmo sem fundos comunitários o 

Município executava obra, regularizando simultaneamente as dividas descontroladas da 
gestão PS, diminuindo o passivo a curto prazo, que em 2004 ascendia a um valor de quase de 

três milhões de euros, demonstrando uma poupança corrente na ordem dos três milhões e 

duzentos mil euros, era aquilo a que se chamava uma gestão equilibrada, rigorosa e 

competente, servindo as populações não desbaratando os dinheiros públicos, nomeadamente 

com �Elefantes Brancos�como obra do chamado Mercado do Atrium. 
Referiu ainda que as receitas de capital tinham aumentado dois milhões e meio de euros, 

reportando-se a valores de obras comparticipadas não executadas pela gerência PS, devendo-
se tal situação à falta de capacidade de planear, tendo corrido até o risco de se perderem os 

financiamentos.  
Congratulou-se de tal não ter acontecido porque o Executivo CDU tinha executado obra, 

enumerando várias das obras, sendo algumas delas relativas ao URBCOM, obras que o 

Executivo PS tinha deixado encalhadas, como a Requalificação da Ribeira das Bernardas, o 
Centro Empresarial, entre outras 
 
O deputado do PS João Cruz, disse que ia fazer uma terceira intervenção para dar resposta ao 

deputado Artur Marques e genericamente à sua bancada, referindo que aqueles deputados se 

perdiam na falta de argumentos válidos, lamentando que o PSD partilhasse da mesma opinião. 
Relativamente aos deputados do PS não conhecerem os lugares da Marinha Grande, fez 

questão de dizer que ele os conhecia muito bem, porque tinha sido nascido e criado na 
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Marinha Grande, tinha cá as suas empresas, elevando que sabia muito bem do que estavam a 
falar. 
Para terminar, lamentou que as pessoas tivessem a memória muito curta, enumerando as obras 

realizadas pelo Executivo PS, começando pelas acessibilidades à Amieira, à Pedra e Fonte 

Santa, a Picassínos, ao Pêro Neto, a execução do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Nery 

Capucho, a recuperação e remodelação do cine-teatro de Vieira de Leiria, subsistema de 
Vieira de Leiria, estrada atlântica, modernização remodelação das acessibilidades a Monte 

Real, reformulação do eixo rodoviário, recuperação e reabilitação do Património Stephens, 

arquivo Municipal, recuperação e rede da Biblioteca Municipal, valorização da Cerca 

Stephens, a reabilitação do parque Municipal de Exposições, arranjos paisagísticos da 
marginal da Praia da Vieira, e a construção da Pré-Primária da Moita. 
 
O deputado do BE José Rodrigues, começou por dizer se a campanha eleitoral na 

Assembleia de Abril era assim, como seria na Assembleia Municipal de Junho, lembrando 
que haviam mais coisas para fazer no Concelho, do que estarem a fazer campanha. 
Perante o exposto leu uma declaração de voto relativa àquele ponto de ordem de trabalhos, 

que se vai transcrever na íntegra; 
Declaração de Voto 

�O princípio da elaboração do orçamento de qualquer Município, além do previsto na lei 

parece evidente nos dias de hoje, que deverá orientar-se para o seu desenvolvimento 

económico e social, sendo igualmente imprescindível para conter a degradação acelerada do 

nosso património e ambiente. 

Reduzido o grau de execução do orçamental que a Marinha Grande tem continuadamente 

apresentado, não nos parece adequado à prossecução daqueles princípios orientadores, além 

do desvio e das proporções dos fluxos financeiros esperados de despesa corrente e de capital, 

para os vários órgãos e finalidades. 

Esta prática recorrente induz disfunções orgânicas nos Município e Freguesias, atraso e 

instabilidade e articulação nos investimentos dos projectos em curso. 

O Bloco manifesta-se mais uma vez contra esta intencional falta de rigor e evidência na 

execução orçamental, pese embora o carácter aleatório de várias receitas, não nos parece 

que o sistemático empolamento de receitas contribua para a concretização dos objectivos 

municipais. 

Pagar a tempo e a horas é um bom princípio, todavia a rubrica fornecedores não decresceu 

na mesma proporção. A par desta evidência são continuadamente adiadas outras promessas, 

tais como o saneamento básico etc, etc. 

Os cidadãos do Concelho da Marinha têm toda a legitimidade para se interrogar sobre o 

destino do seu dinheiro, bem como o presente e sobre o futuro do Município. 

Neste cenário é evidente que o bloco não pode estar de acordo com a diferença entre a 

execução financeira e a execução real, que por sua vez não racionaliza os recursos, 

aplicando-os em actividades não prioritárias, em substituição de investimento essencial, em 

áreas como a acção social, a saúde habitação e ordenamento territorial. 

Por se tratar de um ano de eleições, e por se tratar de um voto político e não de um voto 

contabilístico, o Bloco de Esquerda abster-se-á na aprovação dos documentos de prestação 

de contas relativo ao ano de 2008.� 

 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 6 à presente acta. 
 

O Deputado do PS Telmo Ferraz, disse que ia fazer uma intervenção muito rápida, só para 

responder ao deputado José Luís e aos seus camaradas, nomeadamente aos que tinham falado 
no Mercado do Atrium. 
Continuou referindo que não era sua intenção enaltecer a obra do seu Partido, mas de facto o 
que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de economia podia constatar, era o que a 
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CDU tinha feito no edifício a que chamavam Mercado Municipal, que a forma como o tinham 

deixado degradar, aquilo sim, em termos económicos tinha sido um autêntico crime. 
Terminou dizendo ao deputado José Luís que números eram números, nada mais eram do que 

isso, lendo de seguida um quadro onde se poderiam fazer algumas comparações, entre despesa 

corrente e despesa de capital, tecendo algumas considerações sobre aquele assunto. 
 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que estava de acordo com a opinião emitida 
pelo deputado do BE José Rodrigues, porque de facto se tinha acabado de assistir a um acto 

muito próximo de uma campanha eleitoral, referindo que não esperaria naturalmente, que 

muito em especial o PS elogiasse o trabalho da Autarquia liderada pela CDU. 
Relativamente ao assunto despesa corrente, que da parte da bancada do PS tinham utilizado 
uma expressão completamente desajustada, injusta até, nomeadamente a expressão �desnorte 

na despesa corrente�.  
Assim, para esclarecimento disse que não era compaginável, aquilo que se tinha acabado de 

ouvir da parte da bancada do PS, relativamente à despesa corrente e à sua evolução, devendo 
em primeiro lugar fazer-se uma apreciação rigorosa e séria do que significaria o aumento da 
despesa corrente, não sendo mesmo compaginável com a pressão exercida pelo poder central 

sobre as autarquias, no sentido delas virem cada vez mais assumir responsabilidades, nas mais 
diversas áreas com grande incidência nas áreas de educação e social. Perante o que tinha 

acabado de referir, convidava todos deputados à reflexão, se em termos de governo central do 

Partido Socialista, se defendia cada vez a transferência de despesa corrente para as autarquias, 
arvorando como seria possível o próprio Partido Socialista local, ter a veleidade de acusar as 

autarquias do aumento da despesa corrente. 
Porquanto no respeitante às despesas com pessoal, disse que o peso daquela despesa na 
Câmara da Marinha Grande em 2004 tinha sido de 24%, em 2005 29%, tendo portanto 
aumentado 4%, em 2006 tinha-se mantido em 29%, em 2007 tinha baixado ligeiramente para 
28%, em 2008 tinha descido para 25%, não acreditando portanto que aqueles números 

confirmassem aquilo que se tinha acabado de ouvir ao longo da discussão. 
Prosseguiu a sua intervenção referindo que tinha em seu poder um artigo do jornal �Correio 

da Manhã�, que abordava justamente o peso das despesas com pessoal, no global das despesas 
das autarquias a nível nacional, onde se poderia verificar que tinha sido estabelecido um 

�ranking� com o pior desempenho, indicando as cinquentas Câmaras com maior 

dependência. Assim, comparando os 25 % da Câmara da Marinha Grande com as melhores do 
País, poderia verificar-se que as maiores andavam entre os 40% e os 50%. Salientou ainda que 
gostaria que alguém lhe explicasse como seria possível haver uma Câmara no País, com o 

peso da despesa em questão no valor de 8,9%, que curiosamente era uma Câmara do PSD, um 

indicativo que seguramente evidenciava que haveria outras opções. 
Para terminar disse ao deputado João Cruz, que relativamente ao conjunto de obras 

projectadas, iniciadas e realizadas pelo PS, tal como já tinha referido não se reportavam a 
doze anos, mas sim aos anos dos Quadros Comunitários, aproveitando para dizer que as obras 

realizadas pela CDU, tinham sido feitas sem qualquer suporte do QCA, dado que até ao 

momento não tinham recebido nem um cêntimo do actual Quadro Comunitário de Apoio, 
lembrando que já deveria ter entrado em vigor, financiando as grandes obras, porque 

efectivamente as obras referidas pelo deputado, faziam parte do grupo das grandes obras, 
como o Edifício da Resinagem, o Teatro Stephens, a expansão da Zona Industrial da Marinha 
Grande, a Variante e outras por aí adiante. 
Continuou falando nas grandes obras, e ainda havia muito pouco tempo que o deputado 
Telmo Ferraz, dizia na Assembleia, que a CDU jamais executaria uma Variante, que não teria 

qualquer hipótese, porque era um processo muito complicado, que de facto o deputado tinha 
razão, tendo sido exactamente por esse motivo que o PS não o tinha conseguido concretizar, 

deixando-o para à CDU completamente desajustado, que para o apresentarem, tiveram 
necessidade absoluta de o mandar trabalhar, ajustando-o à realidade actual, elevando que no 
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âmbito das expropriações estava ainda a decorrer um processo difícil, estando a procurar 
enquadrar todos os problemas que lhe estavam adjacentes, para que aquela obra 
absolutamente necessária ao futuro do Concelho, pudesse finalmente avançar. 
Disse ainda, que como era do conhecimento de todos, obras como aquelas não estavam ao 

alcance da Câmara, a não ser com financiamento proveniente dos quadros comunitários de 

apoio, sendo certo que as verbas do QREN estavam com um atraso de mais de dois anos e 
meio, imputando a responsabilidade da situação ao poder central. 
 Para terminar, fez questão de deixar uma palavra de reconhecimento a todos os técnicos e 

funcionários, liderados pela directora financeira da Câmara, pelo esforço que permitiu que 
fosse possível entregar a tempo os documentos de prestação de contas que possibilitaram a 
realização da Assembleia Municipal.  
 
A Presidente da Assembleia Municipal, colocou a votação o terceiro ponto da ordem de 

trabalhos, Documentos de Prestação de Contas Relativas ao Ano 2008 e Certificação Legal de 

Contas Apresentadas pelo Revisor Oficial de Contas; e ainda o resultado liquido do exercício 

de 2008 no montante de quinhentos e noventa e quatro mil euros quatrocentos e vinte e nove 
euros e noventa cêntimos, ficando cinco por cento na forma de reservas legais, de acordo com 

o estipulado no ponto numero dois, numero sete, e ponto cinco das considerações técnicas do 

POCAL, aprovado pelo decreto-lei nº 54-A de 99, e o restante seja aplicado na conta 59 de 
resultados transitados, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 10 votos a favor, 8 
votos contra, com 5 abstenções. 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, disse que tinha uma declaração de voto para fazer. 
�Não tinha votado contra as contas, porque naturalmente enquanto contas, estavam bem feitas 

e bem apresentadas, o seu sentido de voto contra, era contra aquilo que elas representavam 
como execução de obra, que realmente tinha sido muito pequena�. 
 
Presente deliberação camarária de 22 de Abril de 2009 e Documentos de 

Prestação de Contas, relativos ao exercício de 2008, que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos para apreciação e votação. 

 

Deliberação tomada por maioria, com 4 votos a favor e 3 votos contra. 

 

Depois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se 

encontra de acordo com a legislação em vigor, a Assembleia Municipal, nos 

termos do art.º 53.º, n.º2, alínea c), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

apreciou e votou os referidos documentos por maioria, com 10 votos a favor, 

8 votos contra e 5 abstenções. 

 

Mais delibera, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do 

POCAL, aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, aprovar a 

aplicação do resultado líquido do exercício de 2008, da seguinte forma: 

 

- 5% sobre a forma de reservas legais, tal como estipula o ponto 2.7.3.5 do 

referido diploma; 

- o restante seja aplicado na conta 59 de resultados transitados 

 

com 10 votos a favor, 8 votos contra e 5 abstenções. 
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Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta 

por unanimidade com 23 votos a favor. 

 
Conforme documento que se encontra como anexo nº 7 à presente acta. 
 
A Presidente da Assembleia Municipal, disse que ainda faltavam discutir dois pontos da 
ordem de trabalhos, assim como o período de intervenção do público, relativamente ao qual 
tinha sete inscrições. 
 
O Presidente da Câmara, disse se porventura a Assembleia entendesse interromper ali a 
sessão, tomava a liberdade de pedir que não fosse terminada sem antes discutirem o ponto 

número quatro da ordem de trabalhos, dado que era muito importante para o andamento 
daquele processo. 
 
A Presidente da Assembleia Municipal, colocou o pedido do senhor Presidente da Câmara a 

discussão, tendo sido deliberado que se iria discutir e votar o ponto quatro da ordem de 

trabalhos, propondo que de seguida se suspendessem os trabalhos. 
 
 Posto isto entrou-se no ponto quatro da ordem de trabalhos. 
 

Ponto quatro � Resolução de Requerer a Declaração de Utilidade Pública com 

Atribuição de Carácter de Urgência para a Expropriação de uma Parcela de Terreno de 
um Prédio Urbano com vista à Execução de Empreitada de Requalificação da Ribeira 

das Bernardas Troço 1 � Montante Casal de Malta;  
 
O Presidente da Câmara, disse que não havia grande introdução a fazer, que o documento 

continha toda a informação necessária, mas era imperioso que a Assembleia aprovasse a 
declaração de utilidade pública, permitindo que a Câmara avançasse como a obra da Ribeira 

das Bernardas.  
 
O deputado do PSD Pedro Silva, começou por dizer que achava aquele processo muito 
estranho, não entendia porque seria que para efeito do POLIS, necessitavam expropriar o 
logradouro daquela casa, questionando se já teriam avisado o proprietário de que a sua casa 

iria ficar situada no parque de estacionamento do estádio. 
Prosseguiu questionando se mais tarde não haveria também necessidade de expropriar a 

habitação, e assim sendo porque não expropriavam tudo de uma vez só.  
Continuou referindo que na avaliação feita existiam coisas estranhíssimas, como por exemplo, 

referia que era um solo apto para construção, propondo apenas o valor de dez euros por metro 
quadrado, ressaltando que sabia que havia crise imobiliária, mas que desconhecia que um solo 

na Marinha Grande, em zona urbana, valesse tão pouco. 
Continuou perguntando se a urgência na utilização da área para a execução da obra, não 

permitia que se aguardasse pelo desfecho da acção judicial relativa ao outro proprietário 

também situado naquele enclave, garantindo que lhe fazia alguma confusão, porque ainda se 

poderia colocar a hipótese de eventualmente as pessoas terem razão. 
Prosseguiu dizendo que o PSD era contra aquele tipo de acções, sendo aliás completamente 

incompreensível que a rua não fosse feita a direito, que ao expropriarem agora o logradouro, e 

mais tarde a casa, significava desvalorizar a parte construída, facilitando à Câmara as futuras 

negociações. 
Referiu que depois de ter lido o parecer do ROC- Revisor Oficial de Contas, nos documentos 
apresentados, onde dizia: e citou �não havendo histórico fundado pelo pagamento efectuado 

pelo Município da Marinha Grande na sequência de acções interpostas contra o mesmo��, 

tinha percebido que mesmo que os habitantes daquelas residências viessem a ganhar nunca 
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receberiam nada, daí não estarem preocupados com os processos que se encontravam a 
decorrer. 
 

O Presidente da Câmara, disse que já tinha havido, não só da parte do actual Executivo 

como da parte dos anteriores, contactos na tentativa de chegarem a um entendimento com as 
pessoas que se encontravam a ocupar o espaço em questão. Continuou afirmando que 

continuava convicto de que no âmbito da doação de todos os terrenos de Casal de Malta ao 

Município da Marinha Grande, a área em discussão pertenceria ao Município. No entanto, 

naquele caso em concreto, o senhor Quiaios, e a senhora dona Maria de Lurdes, fizeram havia 
já alguns anos uma escritura por usucapião, situação permitida pela lei. 

Assim, perante o exposto, informou também que ele próprio já tinha conversado com o senhor 

Quiaios, e que as propostas feitas pela Câmara, e aquilo que era possível da parte da Câmara 

negociar, não correspondia nem de perto nem de longe aquilo que era exigido pelo senhor em 

questão. 
Prosseguiu recordando que os terrenos lhes pertenciam apenas através da escritura usucapião, 

estando aqueles actualmente a ocupar um espaço situado na área de intervenção do POLIS, 

portanto naquele caso não havia escritura nenhuma que habilitasse o senhor a apresentar-se 
como titular daquela propriedade. 
Salientou ainda, que da parte da Câmara tinha vindo a haver todos os esforços para negociar, 

procurando por todas as vias chegar a uma solução que não pusesse em causa nenhum direito 

dos eventuais proprietários nem das suas famílias, nomeadamente o de terem uma habitação, 

que incluísse também um espaço que permitisse albergar os seus animais domésticos, 

concluindo-se que nunca da parte deles foi deixada nenhuma margem de manobra que 
permitisse chegar a um entendimento.  
Fez questão de dizer ainda que já o tinha afirmado, e que reafirmava perante a população 

Marinhense, que o Município tinha à disposição daquelas famílias, uma habitação, sendo 

naturalmente uma casa da Câmara, que como estava implícito, só poderia ser cedida nos 

termos que o regulamento o permitia, nomeadamente no âmbito da habitação social.  
Concluiu dizendo que o que estava em causa naquele ponto de ordem de trabalhos não se 

confundia com o que tinha sido acabado de referir, mas sim o que se pedia à Assembleia era 

que fosse declarado de utilidade publica a área estritamente necessária, para não colocar em 

causa de acordo com o projecto aprovado, em concordância com o plano de pormenor. 
Não quis terminar sem dizer que a valorização dos terrenos não tinha sido uma decisão do 

Executivo, dado terem sido desencadeados os devidos procedimentos técnicos, através do 

contrato com um avaliador da praça, tendo o trabalho apresentado sido o resultado do 
parecer.do referido avaliador. 
 
A Presidente da Assembleia Municipal, colocou a votação o ponto quatro, que foi aprovado 

por maioria com três votos contra duas abstenções. 
 
Declaração de utilidade pública, com atribuição de carácter de urgência, para a 

expropriação de uma parcela de terreno de um prédio urbano com vista à execução da 

empreitada de Requalificação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal 

de Malta e do Plano de Pormenor da Zona Desportiva da Marinha Grande.  

 
Presente requerimento para a declaração de utilidade pública, com atribuição de carácter de urgência, para a 

expropriação de uma parcela de terreno de um prédio urbano com vista à execução da empreitada de 

Requalificação da Ribeira das Bernardas � Troço 1 � Montante de Casal de Malta e do Plano de Pormenor da 
Zona Desportiva da Marinha Grande. 
 

O requerimento para a declaração de utilidade pública foi aprovado, por unanimidade, por 
deliberação da Câmara Municipal, de 09 de Abril de 2009.  
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No exercício da competência prevista no artigo 14º, n.º 2 do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 

168/99, de 18 de Setembro e no artigo 53º, n.º 1, alínea r), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 1º, 10º, 11º, n.º 1, 12º, 13º, 

14º, n.º 2 e 15º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, no artigo 128º, 

n.º 1, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção actual do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, por solicitação da Câmara Municipal da Marinha Grande, a Assembleia Municipal da Marinha 

Grande declara a utilidade pública, com atribuição de carácter de urgência, para a expropriação de uma 

parcela de terreno de 294 m2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados) a desanexar do prédio 

urbano, descrito sob o n.º 16112/20070917 na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande, e 

inscrito a favor de José António Quiaios, Rua Ferreira de Castro, n.º 22, Marinha Grande, e inscrito sob o 

artigo 16413 na respectiva matriz, sito em Casal de Malta, freguesia e concelho da Marinha Grande, com 

os fundamentos de facto e de direito mencionados no requerimento já citado e tendo em consideração os 

documentos constantes do respectivo processo.  

 
Esta deliberação foi aprovada por maioria, com 18 votos a favor, 3 votos contra e 2 
abstenções 

 
Nos termos nos termos do artigo 92º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e regimentais, procedeu-se à 

sua aprovação em minuta por unanimidade, com 23 votos a favor. 

 

Conforme documento que se encontra como anexo nº 8 à presente acta. 
 
Devido ao adiantado da hora, e para fazer cumprir o regimento Presidente da Assembleia 

Municipal, em conjunto com os senhores deputados decidiram terminar a primeira parte desta 
Assembleia, marcando a sua continuação para o dia 6 de Maio de 2009 pelas 21h. 
 
Os trabalhos foram assim retomados no dia seis de Maio de 2009 pelas vinte e uma horas e 
quinze minutos, no Auditório Municipal, sito na Av. José Henriques Vareda, dando 

continuidade à Ordem de Trabalhos constante na respectiva convocatória, sendo que se 

encontravam por discutir o seguinte ponto. 
 
 Ponto cinco � Actividade Camarária/Informação Financeira. 

 

O Presidente da Câmara, começou por cumprimentar todos os presentes referindo que ia 
tentar complementar algumas informações não contidas no relatório que tinha sido entregue a 

todos os deputados 
 Assim, começou por dizer que na sequência dos vários contactos havidos entre a Câmara e o 

INAG � Instituto Nacional da Água e da administração da ARH - Administração da Região 

Hidrográfica do Centro, relativamente à questão da Ponte das Tercenas, da Estrada Atlântica e 

dos arranjos da Foz do Rio Liz, tinha sido realizada  em Coimbra uma reunião com a senhora 

Presidente da ARH Centro, onde tinha sido confirmada a disponibilidade para uma parceria 
que permitisse a concretização do projecto já iniciado para a realização das questões supra 

citadas. 
Ainda dentro do mesmo assunto informou que na sequência daquela reunião, a Câmara tinha 

sido recebida em Leiria pela CCDR � Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional 

conjuntamente com a equipa do Mais Centro, no sentido de equacionarem um enquadramento 
em termos do QREN, salientando ainda que tinha sido da parte das três entidades, reiterada a 

total consonância de posições no tocante à sua execução, não tendo sido possível a sua 

concretização, dado mais tarde terem tido conhecimento que regulamentos do QREN, não 

permitiam candidaturas conjuntas. 
Relativamente ao projecto da Ponte das Tercenas já havia a confirmação de que o INAG seria 

o promotor da candidatura e da obra, mantendo-se as condições entre a Câmara e o INAG, e 

também entre a Câmara e a ARH Centro.  
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Congratulou-se por em devido tempo a Câmara ter colocado a quem de direito a questão de 

que a Ponte deveria ser inspeccionada com carácter de urgência, possibilitando que a 

autarquia tivesse tomado atempadamente as precauções adequadas, garantindo que não 

haveria risco de segurança, resultando dessa inspecção a proibição do atravessamento da 

Ponte por pesados, e a utilização exclusivamente de uma via pelo centro do tabuleiro. 
Salientou ainda a importância da concretização do projecto da Ponte, dado que o resultado das 

conclusões da inspecção feita recentemente pelo LENEC originando os condicionalismos 
transcritos num ofício recebido pela Câmara, que se vai transcrever na íntegra; �A Ponte 

apresenta sinais de degradação bastante adiantada com influência negativa na sua 

capacidade de resistente, uma vez que as armaduras do nível inferior se encontram 

totalmente corroídas. Deste modo consideram-se adequadas as medidas de limitação do 

tráfego à zona central do tabuleiro e de interdição da circulação a veículos pesados. 

Informou também que a Câmara tinha participado em diversos actos públicos de algum 

relevo, nomeadamente com a CEFAMOL, no âmbito das comemorações do seu quadragésimo 

aniversário, na homenagem ao ilustre Marinhense Aníbal H. Abrantes, com a atribuição do 

seu nome a uma Rua da Cidade.  
Conjuntamente com nove Municípios, a Câmara foi recebida pelo Senhor Secretário de 

Estado da Cooperação, no Âmbito do acordo Inter-Municipal de cooperação com o Tarrafal, 

sendo prometido aos Municípios envolvidos a colaboração do IPAV, com o intuito de 

conseguirem acesso a alguns programas de financiamento para os projectos em 
desenvolvimento nos Municípios envolvidos.  
Referiu duas intervenções levadas a efeito no Concelho pela RTP, nomeadamente gravações 

efectuadas no CENTIMFE e no CRISFORM, classificando-as como um estímulo para 

promoção da imagem da Marinha Grande e da sua capacidade empresarial e tecnológica. A 

outra acção foi a do professor Hermano Saraiva, já difundida no dia 29 de Março.  
Continuou informando que em Abril tinha decorrido na Marinha Grande uma reunião com a 

REFER, acerca da requalificação da Linha do Oeste, estando previsto que a mesma viesse a 
ser objecto de electrificação, assim como de algumas intervenções pontuais, permitindo 

melhorar as suas condições de segurança, estando em estudo dois projectos, prevendo-se em 
termos de futuro de grande importância para as empresas do Concelho e da Região.  
Primeiro a construção de um novo troço ferroviário a ligar a Linha do Oeste à Linha do Norte, 

entre Caldas da Rainha e Santarém, assim como o projecto de construção de um terminal de 

carga na Marinha. Que se regozijava essencialmente com o ultimo dada a importância que 

teria sobretudo no âmbito do projecto de expansão da Zona Industrial, nomeadamente a 

construção de um cais com vista a servir principalmente os dois lotes das duas empresas de 

vidro de embalagem. Disse ainda que o referido terminal de carga surgia a partir da anulação 

do actual troço da Linha do Oeste, a partir  do momento em que fosse construída a linha de 

alta velocidade, pensando-se que o mesmo venha a ser construído na Marinha Grande. 
Informou ainda que a REFER tinha promovido reuniões com as quatro maiores empresas do 

nosso Concelho, potenciais utilizadoras do transporte ferroviário em termos de mercadorias, a 

B&A Vidros a Galo Vidros a Santos Barosa e a Crisal, permitindo perspectivar que elas 
possam vir a utilizar o transporte ferroviário em detrimento do transporte rodoviário usado 

actualmente. 
Foi também assinado com o IPL um contrato de comodato para utilização durante cinco anos 

de alguns espaços no edifício do Centro Empresarial, no qual se previa que viesse a funcionar 
um Centro de Investigação, um centro de desenvolvimento rápido e sustentado do produto, 

assim como também pelo menos um curso de mestrado. 
Ainda dentro do mesmo âmbito disse que tinha sido celebrada uma escritura de cedência de 

direito de superfície do lote anteriormente atribuído à EPAMG, que como sabiam aquela 

escola profissional não tinha tido condições para executar a obra planeada, permitindo ao IPL 

a construção de novas instalações para funcionamento do seu Centro de Investigação, e 

eventualmente outros Centros, assim como exercício cursos de mestrado e doutoramento em 
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áreas tecnológicas. Classificou tal possibilidade como muito importante em termos de 

garantia para o futuro das empresas do Concelho, permitindo melhores condições de 

segurança e apetrechamento das nossas empresas, aumentando a sua capacidade competitiva. 
Informou também que muito recentemente tinham havido alterações na atribuição de áreas 

geográficas do nosso Pais, passando portanto o Concelho da Marinha Grande a ser visionado 
por dois interlocutores, a AHR do Tejo, e a ARH do Centro, sendo a primeira delimitada a 
Norte pela Praia do Samouco, e a ultima com intervenção a partir da referida Praia até ao final 

do Concelho na Praia da Vieira. 
Assim, dentro daquele contexto, o senhor Presidente da ARH tinha muito recentemente 
visitado a nossa região, com o intuito de a conhecer, tomando simultaneamente contacto com 

algumas das intervenções em curso, nomeadamente em S. Pedro de Moel. 
Relativamente às comemorações do 25 de Abril, disse que ia destacar apenas três aspectos, 

em primeiro lugar a excelente parceria, estabelecida com as Colectividades e Juntas de 
Freguesia do Concelho, em segundo lugar a homenagem ao Dr. José Henriques Vareda pela 

ocasião do vigésimo aniversário da sua morte, e em terceiro lugar queria enaltecer o trabalho 

levado a efeito pela equipa técnica do Município. 
Quanto ao sector da educação, disse que tinha sido um período de intensa actividade nas 

escolas, envolvendo milhares de crianças e jovens, nomeadamente o desfile de Carnaval, o 

Corta Mato Escolar, a participação comemorações do vigésimo aniversário de elevação da 

Marinha Grande a Cidade, levadas a efeito na cidade de Montemor-o-Novo, as comemorações 

do Dia Mundial da Floresta, e a XII edição da Semana da Educação que iria decorrer de 1 a 6 
de Junho próximo.  
Na área da educação aproveitou para informar que através da DREC já tinha chegado ao 

conhecimento da Câmara a homologação da Carta Educativa, salientando que aquela não era 

um informação oficial, no entanto a DREC aguardava apenas a homologação do documento 

em questão por parte do Ministério da Educação para finalmente poder emitir o parecer a 
alguns projectos da Marinha Grande, nomeadamente os de grande envergadura como o do 
Centro Educativo da Pedrulheira e da Várzea.  
Durante aquele período de actividade da Câmara, informou que tinham sido concluídas 

intervenções na Biblioteca, no Museu do Vidro, a ampliação do cemitério de Casal Galego, 

tinham sido concluídos novos colectores em Albergaria na Rua do Lavadouro, Travessa dos 

Fundadores, tal como na Praia da Vieira o colector na Rua da Lagoa, assim como a conclusão 

dos sanitários da Praia da Vieira. 
Foram iniciadas e estavam ainda em curso as obras de Requalificação do Vale do Ribeiro em 
S. Pedro, estando a fazer-se os possíveis para que a obra ficasse concluída antes do início da 

época balnear.  
As obras nas ruas Nery Capucho, Barros Gomes e Praceta Calazans Duarte, os colectores 
domésticos na Moita, na Rua da Charnequinha e na Rua da Lameira, tendo a ultima sido 

muito complicada, não só pelo facto de ter havido um grave acidente provocando a morte a 
um operário, mas também porque dado o nível freático registado naquela zona, sempre que 

chovia tinham que se parar as obras, por vezes durante períodos bastante longos. 
Informou que o Largo da Capela na Moita, arrancaria já na próxima segunda-feira, a não ser 

que houvesse impedimento por parte da comissão de festas, devido à proximidade dos festejos 

anuais. Quanto à obra da Rua do Repouso, estavam a aguardar o visto do Tribunal de Contas, 

que eventualmente já a poderiam ter começado, mas tinha achado preferível aguardar, nunca 
viesse a existir alguma recusa por parte daquela entidade.  
Também estava prestes a ter inicio a requalificação da Rua dos Azambujas, assim como um 
grande conjunto de outras vias, que devido ao rigor do último Inverno se encontravam 
altamente danificadas, dando como um exemplo de alta degradação, a Rua do Sol na Guarda 

Nova, tendo tal situação sido objecto de um abaixo-assinado por parte dos moradores. 
Continuou referindo ainda que dado ser imperioso a mesma rua já tinha sofrido uma pequena 

intervenção, salientando que enquanto se mantivesse o tempo chuvoso e húmido, não seria 
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possível nenhuma intervenção que resultasse em pleno, concluindo que logo que possível a 

rua em questão seria pavimentada. 
Aproveitou para comunicar que estava a ser feito pelos técnicos do Município um 

levantamento das ruas com necessidade urgente de intervenção, começando por se referir à 

Av. Da Liberdade, Rua de S. Tomé e Príncipe na Ordem, Rua do Lameiro na Embra, Rua da 

Paz na Garcia, Rua da Vitoria na Ordem, Rua da Cerca em Picassínos, Rua da Foz e da Fonte 

Santa, na Praia da Vieira, e também na área da Zona Industrial da Marinha Grande alguns 

troços que necessitavam de ser intervencionados, assim como algumas na Praia da Vieira. 
Relativamente à situação financeira do Município, referiu em primeiro lugar que no tocante à 

receita arrecadada se situava sensivelmente ao mesmo nível do que tinha acontecido no ano 

2007, salientando que havia um conjunto de receitas nomeadamente as provenientes de 
impostos directos que tinham registado uma diminuição com algum significado, dizendo que 
uma das preocupações era de que as mesmas pudessem acompanhar a tendência nacional.  
 
A Presidente da Assembleia Municipal, antes de abrir a Assembleia à intervenção dos 

deputados, lembrou que a todos os Munícipes presentes, que no caso de quererem intervir 
naquela Assembleia deveriam fazer a inscrição junto da secretária da mesa, que no final cada 

um teria direito a usar da palavra durante cinco minutos. 
Abrindo seguidamente as inscrições para o ponto cinco da ordem de trabalhos em análise. 
 
O deputado do PSD Rui Verdingola, começou por lamentar não existir a mesma e tão 

agradável moldura humana que havia na primeira sessão da Assembleia, referindo-se 
naturalmente à quantidade de Munícipes que estavam inscritos para colocar questões, que 

devido ao facto do regimento prever a intervenção do publico só para o final de cada 

Assembleia, tendo ficado impossibilitados de exercer o seu direito e dever de cidadania, 
alertando que deveria haver coragem de se fazer algumas alterações ao actual regimento, 

passando as intervenções do publico do fim para o inicio de cada Assembleia. 
 
O deputado do PS e presidente da Junta de Freguesia da Vieira, Paulo Vicente, começou por 

dizer que o único passeio que dava acesso à escola secundária da Freguesia da Vieira, ainda 

continuava por pavimentar, lamentando que tal situação se devesse única e exclusivamente a 

um proprietário confinante, as Matas Nacionais. 
Continuou referindo que o relatório da actividade da Câmara, indicava que estavam a decorrer 

concursos para a pavimentação da Rua da Foz na Praia da Vieira, assim como outras naquela 

Freguesia, questionando se iriam ser pavimentadas antes do inicio da época balnear. 
Perguntou ainda como estava a decorrer o processo da Rua da Industria, deplorando uma vez 
mais que processo nem sequer estivesse aberto. 
Relativamente ao programa gravado pela RTP com o Dr. José Hermano Saraiva, disse que as 

imagens reflectidas sobre a Praia da Vieira poderiam ter sido muito interessantes e apelativas, 
mas tinham deliberadamente uma informação errada e deturpada, porque dizer-se que � a 

Praia da Vieira outrora foi uma praia de pescadores, que neste momento na Praia da Vieira 

não há pescadores e que é unicamente uma estância turística�, era uma situação lamentável, 

tanto mais que a equipa daquele historiador tinha contactado na véspera uma �Companha� 

que até se tinha preparado para as filmagens, mesmo com todos os riscos devido ao mau 

estado do mar, o que não tinha acontecido, �portanto quero deixar aqui o meu protesto�citou 
 
O deputado do PS Telmo Ferraz, começou por dizer que curiosamente tinham conseguido 

ouvir o que o senhor Presidente da Câmara tinha dito na apresentação da sua candidatura, que 

o senhor Presidente acusava a oposição de dizer que tudo estava mal, naturalmente que 

algumas coisas estariam bem, e naturalmente que outras se fariam, mau seria que durante 4 
anos nada se tivesse feito, salientando que tudo se realizaria na mesma, mesmo sem 
presidente e sem vereadores, salientando, que bastariam os técnicos superiores e o pessoal da 
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Câmara. 
Continuou referindo que dizia aquilo porque na actividade da Câmara parecia que as coisas 

iam acontecendo, dando para esclarecimento alguns exemplos, (o URBCOM, a Rua 
Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro na Ordem, a Rua Nery Capucho) para que não 

houvesse qualquer duvida daquilo que tinha acabado de proferir, elevando que em nenhuma 
parte do mundo se conseguia viver sem ter ideia do que era planeamento, referindo que existia 
na nossa cidade falta de rentabilidade. 
Prosseguiu questionando quando seria o arranque, da TUMG da obra do Teatro Stephens, 
sempre anunciado, e sempre adiado.  
Concluiu lembrando ao senhor Presidente da Câmara que o papel da Assembleia Municipal de 
acordo com o estabelecido institucionalmente, era o órgão fiscalizador do trabalho da Câmara.  
 
O deputado do PSD Pedro Silva, começou por se congratular pela solução dada pela Câmara 

ao Centro Empresarial, lamentando não ter podido estar na sua inauguração. Disse que se 

lembrava ainda da altura em que se tinha começado a falar na construção do referido Centro, 

recordando-se de ter dito naquela altura que seria um edifício desnecessário, dado já existir o 

NERLEI distanciado de nós apenas por 10 km, adensando que até teria dito que aquilo seria o 

NERLEI 2. Lembrou ainda que também naquela altura se tinham levantado várias vozes para 

dizer que não, questionando onde estariam hoje esses visionários responsáveis por aquele 

mono deixado à Câmara, aproveitando para pedir ao Executivo que informasse quais os 

proveitos e os custos actuais que poderiam advir daquela cedência. 
Continuou lamentando que deixassem aquelas quimeras, construídas com fundos 
comunitários, tal como o foi a OPEN, que diziam ser uma estrutura importantíssima e vital 

para o desenvolvimento do Concelho, com espaço para dezasseis empresas, onde actualmente 

se encontravam a funcionar apenas duas, e onde se vislumbrava a impossibilidade de se viram 
a instalar lá mais, devido ao elevado preço praticado, tendo conhecimento de que seria três ou 

quatro vezes superior aos preços de mercado. 
Referiu ainda que o PSD tinha para fazer uma recomendação, lendo um documento acerca do 

edifício da Angolana, que se vai transcrever na íntegra. 
 Considerando que decorreram dezasseis anos desde a classificação do imóvel 

designado como Fábrica Lusitana de Vidros Angolana, como de interesse 

Municipal; 

 Considerando que desde essa data não ocorreu qualquer intervenção no 

espaço estando este em adiantado estado de degradação, constituindo um 

perigo para a saúde pública; 
 Considerando que a referida classificação não trouxe nada de positivo para o 

imóvel e que apenas serve para dar uma péssima imagem de capacidade de 

regeneração urbana do nosso Concelho; 
 Considerando que o conjunto de imposições que tal classificação acarretou 

tem afastado potenciais investidores na sua recuperação ou nova utilização; 
 Considerando que a C.M.M.G. não manifestou ao longo de 16 anos qualquer 

interesse na aquisição do referido imóvel; 
Vem este grupo recomendar à Câmara: 

Que se proceda à desclassificação junto do IGESPAR do referido imóvel, prevista na lei, e 

que para tal sejam desencadeados os procedimentos usuais para tal acto. 

Marinha Grande, 6 de Maio de 2009 

Os deputados do PSD  

Para além da recomendação deixou também à Câmara um pedido de informação, que se 

encontram como anexo nº 9 à presente acta. 
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O deputado da CDU José Luís, disse que depois de ter lido o relatório, e ter ouvido a 

intervenção do senhor Presidente, e ao contrário do que fazia a oposição, actuando pela 

negativa ia colocar duas ou três questões de carácter mais geral, elevando que se podia 

verificar que a Câmara tinha efectivamente executado obra demonstrando a realização de 

projectos assim como capacidade de negociação. 
Perante o exposto começou por enumerar várias obras levadas a efeito pela Câmara 

Municipal, começando pela Requalificação das Margens do Rio Liz, a Ponte das Tercenas a 

requalificação da Ribeira das Bernardas, uma obra com grandes dificuldades, classificando-a 
como uma obra importantíssima, que o Executivo do Partido Socialista não tinha querido, ou 

não tinha sido capaz de executar. 
Relativamente às negociações com o IPL, no concernente à cedências de instalações no 

Centro Empresarial, assim como à cedência de terrenos para construção das suas próprias 

infra-estruturas, verificando-se que a Câmara tinha capacidade de negociação, mostrando que 

estava atenta ao desenvolvimento, apontando um rumo certo.  
Continuou referindo que também lhe agradava verificar que tinha havido um conjunto de 

intervenções na área do saneamento, na rede viária, elevando a apresentação feita 

recentemente na Colectividade de Comeira de um projecto ambicioso, o da Rua António 

Maria da Silva, de extrema necessidade para aquela zona, estudo já pronto para colocar a 

concurso, obra anteriormente prometida à população pelo Executivo PS, mas que durante os 

doze anos do seu mandato nem sequer a tinham conseguido realizar no papel. 
Falou ainda num conjunto de intervenções na área social, nomeadamente na habitação social, 

o que lhe agradava registar, nomeadamente realizado num período de muita dificuldade e 

muita carência, mostrando que a Câmara estava atenta a todos os problemas. 
Disse ao deputado Telmo Ferraz que tinha registado com agrado, que o seu discurso já tivesse 

evoluído, que já tivesse assumido que efectivamente a CDU tinha feito obra, lamentando que 

nos últimos anos os deputados do PS tivessem andado a fazer critica pela critica, oposição por 

oposição numa atitude de bota abaixo.  
Terminou dizendo que o que magoava o PS, era realmente que o Executivo CDU estivesse a 
realizar obra, elevando que era vergonhoso que andassem a dizer que as obras importantes 
realizadas pela CDU eram provenientes de projectos deixados pelo PS, repugnando tal 
afirmação, dado terem deixado a Câmara vazia de projectos, dizendo-lhes que seria muito 
bom que lessem os relatórios da actividade da Câmara para poderem verificar o investimento 
feito nas escolas, concluindo que deveriam ter vergonha, porque muitos dos atrasos eram 
devidos apenas a uma oposição negativa à Carta Educativa.  
 
O deputado do BE José Rodrigues, começou por dizer que atendendo a que se estava em ano 

de eleições, cada partido apresentava as suas bandeiras, mas aquilo a que ia referir já vinha do 

século passado, nomeadamente o Parque de Campismo da Praia da Vieira, que tinha ficado 

surpreendido de finalmente verificar que estavam a realizar lá obras, que a curto prazo era 
bom sinal, mas era mau a longo prazo, querendo dizer que Parque de Campismo novo nem 
sinal, insinuando que talvez lá para o ano três mil, mas que mais valia tarde que nunca. 
Disse que gostaria de saber também como estava a nível judicial o problema dos depósitos de 

gás situados no Parque da Cerca, perguntou também se já tinha sido aprovado alguma 

candidatura ao QREN 
Disse que achava bem a execução da rotunda confinante com a Rua 25 de Abril em Vieira de 

Leiria, mas provavelmente teria sido mais barato a colocação de semáforos dado existir do 

lado esquerdo um muro que não permitia o cruzamento de dois veículos automóveis nem a 

passagem de um autocarro, elevando que não bastaria o parecer dos técnicos, que obras como 

aquela careciam da presença dos responsáveis do Município. 
 
O deputado do PS João Cruz, disse que de facto como dizia o senhor Presidente da Câmara, 

cada um via o que queria dos números, porque de facto o que ele próprio conseguia ver eram 
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exactamente relatórios com o mesmo conteúdo. Prosseguiu referindo que a exemplo do que já 

tinha dito na ultima Assembleia, os relatório mostravam um conjunto de actividades que em 

nada desprestigiariam qualquer Junta de Freguesia deste País, que desvirtuavam sim sem 

dúvida qualquer Câmara Municipal, gracejando pelo facto do relatório conter fotografias de 

móveis de cozinha de um apartamento, nos mais diversos ângulos, ou de um corrimão, ou de 

um sanitário etc.  
Disse também que o deputado do Bloco de Esquerda tinha perguntado pelo Parque de 

Campismo da Vieira, e ele perguntava por mais algumas coisas, como pela Piscina Municipal, 
pelo Centro Multimedal de Transportes, pela Reabilitação do Centro da Resinagem, pela 

localização definitiva do Mercado, pela aquisição da antiga Fábrica J. Ferreira Custódio, pela 
expansão da Zona Industrial de Vieira de Leiria, da Marinha Grande e da Marinha Pequena, 

elevando que era em alturas como a que se estava a atravessar que as zonas industriais teriam 
que ser expandidas, não era quando a economia voltasse a estar em alta, e começasse a haver 

procura e depois não havendo sítios disponíveis para as empresas se instalarem. 
Prosseguir enumerando diversos projectos previstos para o Concelho, como a reabilitação do 

parque habitacional do Centro Tradicional, a construção do novo centro para a terceira idade, 
as obras das margens do Rio Liz na Praia da Vieira, assim como o estudo de mobilidade 
definitivo da TUMG, perguntando a propósito da TUMG, onde estava a apresentação 

obrigatória até 31 de Março, do seu relatório de contas. 
Continuou referindo que a única obra que reconhecia ao actual Executivo, era a requalificação 

do vale do Ribeiro, que pecava por tardia dado terem começado falar na sua execução desde o 

início do seu mandato, e só a terem começado agora, que como se poderia ver no relatório 

tinha sido adjudicada por 247 mil euros e com um prazo de execução de 180 dias, lamentando 

não terem tido o cuidado de salvaguardar a época balnear. Do mesmo relatório e ainda 

relativo ao mesmo assunto fez questão de destacar uma outra situação que tinha achado 

curiosíssima, referia-se à montagem e desmontagem do estaleiro daquela empreitada, 

adjudicada por um ajuste directo de doze mil euros, que ainda não tinha começado e já havia 

um desvio de doze mil euros. 
Perante o que tinha acabado de expor solicitava respostas para todas as questões por si 

colocadas, elevando que o que se podia ver no relatório era um conjunto de manutenção das 

obras que já existiam. 
 
O deputado da CDU Saúl Fragata, começou por dizer que ia colocar uma questão daquelas 
que eram mesmo da política, que tinham a ver com o dia a dia e com os problemas a 

qualidade de vida dos Munícipes, para falar num buraco (numa cratera) com sensivelmente 

dois metros de diâmetro existente na Rua do Cais, referindo que não sabia se seria da 
responsabilidade da Junta da Câmara, mas no seu entender o poder local mais próximo das 

populações, era a Junta de Freguesia, elevando portanto que os seus responsáveis já o 

deveriam ter resolvido. 
Relativamente ao Parque de Campismo, fez questão de dizer que durante doze anos não tinha 

acontecido outra coisa que não tivesse sido aquele assunto andar de trás para a frente. Que em 

determinada altura até tinha sido previsto o inicio da sua construção tendo sido até 

apresentado a uma Assembleia Municipal um orçamento de quatro mil contos, documento que 

aliás tinha votado contra, recordando que os deputados Albino Paulo e Fernando Alves, ainda 

hoje lhe falavam nisso, porque tinham votado a favor entusiasmados porque finalmente iria 
haver Parque de Campismo. Continuou referindo que não tinha votado contra o Parque de 

Campismo, tinha votado contra porque não tinha acreditado, porque sabia que era mentira, 

constatando-se mais tarde que não se tinha enganado em nada porque passados três meses o 

orçamento tinha voltado à Assembleia, mas daquela vez apenas com 25 euros.   
Pelo exposto disse que estranhava que o deputado João Cruz pedisse à CDU elevados graus 

de exigência, reivindicando que fosse realizado em três anos e meio, aquilo que em doze anos 

não conseguiram concretizar. 
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O deputado do PS Telmo Ferraz, relativamente à recomendação deixada pelo PSD das 

velhas instalações da Angolana, disse que pessoalmente era contra aquele tipo de 

recomendação, porque a fazer-se alguma coisa, num espaço daqueles, detentor de alguma 
arqueologia industrial, seria bom que antes de tomarem iniciativas daquela natureza, 
soubessem bem o que deveriam fazer, porque efectivamente aquilo não deveria estar como 

está, completamente ao abandono, degradando-se completamente. 
Relativamente à Agenda 21, agradeceu os CD com todos os procedimentos necessários à sua 

contratualização, que a exemplo do que já tinha dito, era a favor dos estudos, para que depois 

de feitos se pudesse executar bem, referindo para o efeito que se antes tinha duvidas, 
continuava a tê-las, mas agora mais fundamentadas. Seguidamente leu algumas passagens 
inscritas no documento em questão, �Apostar no salto qualitativo para a experimentação de 

novas ideias, protótipos, produtos, conceitos, processos tecnológicos e ambiente second life, 

teste em ambientes virtuais, por intermédio de personagens virtuais, avantage de produtos 

serviços em estado virtual, o que permite��. Continuando perguntou ao senhor Presidente da 
Câmara se sabia o que aquilo queria dizer. 
Continuou dizendo que a Agenda 21 não era uma particularidade da Marinha Grande, era do 

País, sendo muitas das coisas contidas no documento em questão, válidas para todo o País, 

garantindo que continuaria a estudar e a analisar o documento. 
Prosseguiu dizendo que na parte nova da Av. da Liberdade do lado posterior do passeio 
tinham sido colocados uns candeeiros exactamente ao contrário do que deveria ser, de tal 

maneira que já tinham tombado, chamando simultaneamente à atenção para a falta de 

lâmpadas nos candeeiros do Parque da Cerca.   
Disse ainda ao senhor Presidente da Câmara, que além do IPL, o senhor Presidente deveria 

também ter cuidado de procurar uma boa solução para a OPEN. 
Relativamente à Linha do Oeste, que numa perspectiva de visão de futuro já tinha escrito um 
dia, que o seu percurso teria que ser alterado, deixando de passar naquela zona, passando para 
uma mais no interior da Cidade, porque também já aquando do mandato do Executivo PS, 

teria havido negociações, para que viesse a passar mais perto da zona industrial. 
Terminou colocando ainda mais algumas questões ao senhor Presidente da Câmara, 

nomeadamente para quando a construção do cemitério em Picassínos. 
 
O Deputado da CDU Artur Marques, começou por dizer ao deputado João Cruz, que ele 

sabia muito bem o que se tinha passado relativamente à Requalificação do Vale de S. Pedro. 

Que teria sido uma problema resultante nem mais nem menos do que a incompetência de um 

funcionário da Câmara Municipal, elevando que aquilo tinha que ser dito, não conseguia 

compreender porque era que as pessoas não tinham coragem de o dizer, porque existiam 

pessoas incompetentes independentemente de serem o não funcionários da Câmara, fosse a 

Câmara do PCP, ou do PS, garantindo que o Dr. João Cruz o sabia muito bem. 
Ainda relativamente aos projectos não realizados pelo Executivo CDU, referido pelo mesmo 
deputado, ainda se tal afirmação viesse da parte de qualquer cidadão comum, ainda poderia 
compreender, mas aquele deputado dizer que a Câmara não tinha conseguido fazer uma 

Piscina Municipal, um Mercado Novo, o Teatro Stephens, de facto não conseguia entender 
Continuou questionando que se efectivamente aquelas obras tivessem sido realizadas, quem 
as pagaria, afirmando que o deputado não era ignorante e sabia muito bem que não havia 

dinheiro para a concretização dos projectos em questão. 
Concluiu referindo que o Partido Socialista estava a obrigar o deputado João Cruz a tomar 
posições que de facto não tinham nada a ver com a sua pessoa.  
 
O deputado do PSD João Cruz, disse que já na última Assembleia tinha falado naquilo, e 
voltava a falar, porque parecia que ter instrução era crime, referindo que era à oposição 

competia questionar e pedir responsabilidades à Câmara. 
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Disse que o que tinha acabado de dizer, nomeadamente no relativo às obras atrás referidas, 

que aquelas faziam parte dum plano estratégico apresentado pela Câmara na Associação do 

Pinha Litoral, salientando que tinham sido apresentadas como obras estratégicas a realizar.  
Continuou elevando que à oposição competia questionar e verificar o caminho que estava a 
ser percorrido pela Câmara, e ao Executivo competia responder, era assim que devia ser em 
democracia.  
Quanto à questão de dizer que as obras não eram todas para amanhã, essa era uma conversa 

com a duração de três anos e meio, e se eventualmente a CDU estivesse mais quatro anos 
duraria mais quatro anos, diriam então nessa altura que não se podia fazer tudo em oito, sendo 

evidente que o PS também não tinha feito tudo em doze.  
Relativamente à insinuação de dizer, que ele sabia melhor que ninguém o que tinha 

acontecido com o funcionário que teria sido incompetente, garantiu-lhe que não fazia ideia, 

apenas tinha analisado o relatório como era seu dever, e aquela situação tinha lhe despertado a 

atenção, porque ao contrario dos deputados da CDU, ao PS não chegava informação 

privilegiada. 
 
O deputado do PSD Pedro André, relativamente à actividade da Câmara, perguntou se 

efectivamente era verdade que o piquete da água estava desmantelado. Depois falou da já 
chamada lombomania, referindo que teria havido uma reunião na Amieira, com comissão de 

moradores daquele lugar, tendo a mesma pedido para ser recebida na Câmara, pelo seu 

presidente, não tendo até à data conseguido obter qualquer resposta. 
Continuou dizendo que de acordo com a legislação aquelas lombas cumpriam com os 

requisitos legais, sendo portanto ilegais, perguntando se não haveria naquela matéria, 

interesses particulares que se sobrepusessem aos interesses do colectivo, inclusivamente que 
parecia que haveria alguém individualmente que se dedicava à construção de lombas, 

perguntando se seria verdade. 
Prosseguiu perguntando porque seria que nas obras da Rua dos Outeirinhos, a água era 

cortada sistematicamente, e várias vezes ao dia, salientando que os moradores já tinham ido 

perguntar ao encarregado da empresa responsável pela obra em questão, qual era o motivo de 

tantos cortes de água, tendo-lhe sido respondido que seria culpa da Câmara, que os 

responsáveis da Autarquia já poderiam ter resolvido o problema, elevando que se tivessem 
comprado, ou instalado uma conduta provisória, não haveria tantos problemas, e ainda mais, 

que não o teriam feito por uma questão de custos, questionando se isso seria verdade, 

lamentando simultaneamente os prejuízos causados a moradores e comerciantes.  
A propósito dos bens museológicos da IVIMA, descritos no relatório, perguntou à Câmara o 

que estariam a pensar fazer relativamente às instalações da extinta fábrica de vidros Dâmaso 

em Vieira de Leiria, se estariam a pensar em colocar lá a trabalhar alguma outra industria, 

porque se assim não fosse, aquelas teriam que reverter a favor do Município, lamentando que 

já se tivessem perdido alguns dos seus bens museológicos, contendo uma parte da tradição da 

Vieira.  
Perguntou se já tinha havido alguma evolução relativamente à zona desportiva da Moita, ao 

funcionamento da TUMG, à DLOP- Divisão Licenciamento de Obras Particulares. Terminou 

falando também na eventual alteração do regimento da Assembleia de Municipal, referindo 

que partilhava da opinião do seu colega de bancada Rui Verdingola.  
  
O deputado da CDU Albino Paulo, interveio para falar no Parque de Campismo da Praia da 
Vieira, dizendo uma vez mais que para esclarecimento ia fazer uma síntese rápida da evolução 

da situação. 
Assim, disse que nos anos 70 estavam prometidos à Câmara cerca de três hectares de terreno 

do lado de lá do Rio, em 1986 o PS tinha conseguido através do senhor Eng.º Eliseu um 

terreno a Sul, todo cheio de montes, entretanto durante o Executivo PS, através do Vereador 
Armando Constâncio, as Matas Nacionais tinham cedido um terreno permitindo que 
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finalmente se viesse a instalar um Parque de Campismo, tendo ficado o Município de pagar as 

matas uma renda. 
Depois em 1993 ou 1994, o terreno a Sul tinha deixado de servir, depois tinham-se virado 
para um terreno contíguo a estrada na descida Vieira para a praia, verificando-se mais tarde 
que aquele também não servia para Parque de Campismo, que terreno a Sul teria sido apenas 

mais uma estratégia para valorizar os terrenos.  
Continuou dizendo que os Executivos PS já tinham tentado entregar o Parque a exploração de 

privados, tendo-se posteriormente verificado que não funcionava, elevando que efectivamente 

o melhor era mesmo que fosse a Câmara a gerir o Parque de Campismo, ou então ainda 

melhor seria a construção de um novo Parque de Campismo do lado de lá do rio, lembrando 

uma vez mais que o limite do Concelho ia até 800 metros para lá do Rio Liz. 
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, começou por se referir à intervenção do deputado Artur 

Marques, dizendo que tinha sido deselegante da sua parte referir que o deputado João Cruz 

sabia de existência de um funcionário do Município incompetente. Constatando-se afinal que 
o referido deputado desconhecia totalmente a incompetência de qualquer funcionário, mas 

também eles bancada do PS, já se tinham habituado a ouvir falar de funcionários 

incompetentes, só que o discurso tinha mudado, porque tinha passado do lado do Executivo 

para o lado da bancada. 
Continuou referindo que se estava numa Assembleia, não estavam num debate político, 

estava-se a discutir a actividade da Câmara, recordando que no inicio o senhor Presidente da 

Câmara tinha dito que era um relatório minucioso, que de facto era verdade, era tão minucioso 

que até lá apareciam fotografias duma bancada de cozinha, duma sanita instalada na 

reestruturação dos sanitários da Praia da Vieira, entre outras. Concluiu elevando que a 

actividade realizada pelo Executivo actual, não era digna de uma Câmara Municipal, quando 
muito poderia ser de uma grande Junta de Freguesia. 
 
O deputado do PSD Pedro Silva, começou por dizer que relativamente ao assunto abordado 

pelo deputado Artur Marques relativamente à falta de responsabilidade dos funcionários da 

Câmara, também aquela era uma matéria que o preocupava muito, que mesmo sendo um tema 

tabu na Assembleia, tinha que o levantar, porque efectivamente era como se àqueles 300 ou 

400 funcionários fosse permitido fazer tudo o que lhes apetecesse, recaindo sempre a 

responsabilidade para os eleitos. Para o efeito a sua questão ia no sentido de perguntar à 

Câmara porque razão não eram imputadas aos funcionários irresponsáveis, responsabilidades 

dos seus actos, porque quem nunca esteve politicamente a exercer funções no Município, não 

conseguia perceber que havia factores que se repetiam, mudando apenas os actores políticos, 

persistindo os problemas.  
E para atestar a sua opinião, disse que era preciso que não se esquecessem de que alguém teria 

aceite o projecto do Atrium, e não teria sido certamente o presidente da Câmara ou o 

Vereador, pessoas que normalmente não tinham conhecimentos suficientes para analisar 

projectos, elevando que teria sido algum técnico da Câmara, certamente alguém que 

continuaria a exercer funções, completamente impune, e ainda mais também alguém teria sido 

responsável pelo reprovação das candidaturas do QREN, perguntando se já teria algum 

funcionário sido punido por qualquer dano causados ao Município e aos seus Munícipes, 

pelos problemas em questão e eventualmente por outros. 
Terminou perguntando aos políticos se queriam ficar eternamente a absorver as culpas dos 

funcionários que estivessem completamente à vontade, mas que o PSD não alinhava nisso, era 

preciso de uma vez por todas descobrir quem eras os responsáveis e imputar-lhes as 
responsabilidades, porque senão os erros persistiriam.  
 
O deputado do PS Rui Rodrigues, no exercício do direito de resposta, disse que a 

responsabilidade do Executivo a que se tinha referido, era a responsabilidade política, porque 
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era essa que ali se discutia. Que na Câmara Municipal se discutia a responsabilidade 

disciplinar que os seus Vereadores tinham sobre os funcionários que dirigiam. Terminou 

dizendo que na Assembleia se observava a responsabilidade política, e na Câmara 

responsabilidade disciplinar. 
 
O deputado da CDU Fernando Alves, pediu que esclarecimento acerca de um arruamento 
novo que estava a ser construído na zona desportiva, mesmo junto ao campo número dois, que 

pretendia saber se aquele era um arruamento de acesso à zona desportiva, ou se era um 

arruamento de passagem, de ligação a uma outra avenida qualquer. Porque da forma como 

estava a ficar, convidava ao exercício de grandes velocidades, referindo que seria de muito 
mau gosto que isso viesse a acontecer dado estar numa zona onde havia pessoas a praticar 
desporto, salientando que não conhecia nenhuma zona desportiva rasgada por tantas ruas. 
Perguntou ainda o porquê junto do edifício do Atrium, persistirem ainda três lugares para 

táxis, porque nunca lá tinha visto nenhum estacionado, que no seu entender bastava um lugar, 
lembrando que aqueles estacionamentos faziam falta aos utentes daquele espaço comercial. 
Referiu-se também à intervenção do deputado Saúl Fragata, relativamente àquele seu voto 

contrário ao da sua bancada, nomeadamente aquando duma proposta do PS relativa ao Parque 
de Campismo da Praia da Vieira, afirmando que não estava nada arrependido, garantindo uma 

vez mais que o seu voto tinha sido em consciência, dado entender que era uma obra essencial 
para a Vieira de Leiria e para o Concelho, salientando que também não se sentia nada 

diminuído por ter sido enganado, considerando que num conjunto de tanta gente que já tinha 

sido enganada por aquela força politica, demonstrando simultaneamente que na CDU havia 
democracia, porque o deixavam votar em consciência, elevando que de contrário já não faria 

parte daquele coligação. 
Concluiu dizendo que também estava de acordo com o deputado Rui Rodrigues quando ele 

dizia que o relatório era demasiado exaustivo, lembrando aquele deputado que ao longo dos 
doze anos de Executivo PS, também ele tinha chamado muitas vezes à atenção para esse 

facto, lamentando que o defeito persistisse, que não seria propriamente um defeito do 

Executivo, mas sim das pessoas que elaboravam o documento, aproveitando para pedir ao 
senhor Presidente da Câmara que tomasse providências nesse sentido. 
 
O deputado do PS e Presidente da Junta da Freguesia Vieira de Leiria, Paulo Vicente, disse 
ao deputado Saúl Fragata, que relativamente à questão do buraco, seria de facto fácil tapá-lo, 
bastava mandar colocar lá umas pasadas de alcatrão, mas o problema não se limitava a isso, o 

problema era que aquela zona estava a ruir devido a problemas, no saneamento, estando a 
acontecer exactamente o que tinha acontecido na Rua da Foz, referindo que o problema já 

tinha sido colocado a quem de direito. 
  
O deputado da CDU Saúl Fragata, relativamente às questões colocadas pelo deputado Rui 

Rodrigues, fez questão de dizer que a CDU era �presa por ter cão e presa por não ter�, 

porque quantas não tinham sido as vezes que o PS os tinha acusado da falta de qualidade dos 

relatórios, agora que se faziam relatórios com qualidade, com rigor, já eram por ventura feitas 

com muita minúcia, portanto era um bocado subjectivo, eram na sua opinião, criticas gratuitas 

e subjectivas  
Continuou referindo que aquela atitude tinha subjacente um problema endémico do PS, que os 

outros, principalmente a CDU era fraca, não sabia, não podia� mais do que isso que os 

deputados do PS se consideravam a si próprios os melhores do Mundo, que dentro da sua 

megalomania se auto-avaliavam mesmo indirectamente, avaliando e subavaliando ou outros, 
quando referiam que a Câmara era uma grande Junta de Freguesia. 
Prosseguiu dizendo que actualmente o PS era a força política menos representativa do Distrito 
de Leiria, porque a Câmara de Porto de Mós era mais pequena do que a da Marinha, e a 

Câmara de Castanheira de Pêra tinha apenas um terço dos habitantes da Freguesia de Vieira 
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de Leiria. 
 
O deputado da CDU José Luís, disse que em primeiro lugar pretendia deixar duas 
preocupações. A primeira era o estado lastimoso em que se encontravam as estradas florestais, 

apesar de saber que não era responsabilidade da Câmara, dado nos estarmos a aproximar do 

Verão era muito importante que a Câmara pudesse pressionar os serviços florestais no sentido 

de as melhorar. 
A segunda pedia para o Município intervir junto do Ministério do Ambiente pedindo a 

reparação dos passadiços, junto das praias, referindo que deveríamos ter uma postura critica 
relativamente à não intervenção das entidades estatais no Concelho. 
Continuou dizendo que efectivamente cabia à oposição fazer oposição, mas deveria ser 

indiscutivelmente uma oposição honesta intelectualmente, lamentando que isso não se 

estivesse a verificar na Marinha Grande, ressaltando que não era sério comparar a actividade 

da Câmara com a de uma Junta de Freguesia, em lugar de tal atitude deveriam trazer 

propostas concretas, com linha e com estratégia. 
Os deputados do PS ao falarem na concretização da expansão da zona industrial, como tão 

importante para o Concelho, esqueciam-se que durante doze anos nem sequer a tinham 
conseguido desbloquear, antes pelo contrário tinham conjuntamente com o Estado feito um 

negócio totalmente ruinoso para o Município, questionando que sem os fundos do QREN, 

quando haveria dinheiro para a sua total concretização. 
Referiu que a acção estratégica da actual Câmara não eram as maquetas virtuais, como as 

produzidas pelo Executivo PS relativamente ao Edifício da Resinagem, ao Teatro Stephens, e 

à Regeneração Urbana, porque finalmente estavam realmente candidatadas no âmbito do 

QREN, com candidaturas já aceites.  
Continuou referindo que não ofendessem a inteligência dos Marinhenses porque de facto 

falarem no traçado miserável do prolongamento da Av. da Liberdade, na sua falta de passeios 

e de iluminação, porque aquela era uma situação encalhada pela REFER havia muito tempo, 

que tinha demorado vários anos a desbloquear, lamentando que tivesse sido esse o legado 
recebido em contrapartida da construção do �MODELO�. 
 
O deputado do PSD Pedro André, começou dizer que relativamente à forma como eram 

apresentados os relatórios aproveitava as palavras do deputado Fernando Alves, para dizer 

que também o PSD já o tinha referido muitas vezes, dizendo que efectivamente a CDU e o PS 
eram as duas faces da mesma moeda, podendo-se constatar nos relatórios, no atraso dos 

convites, no atraso dos orçamentos entregues em cima da realização das Assembleias, entre 

outros. 
Prosseguir referindo que de facto tudo aquilo era eleitoralismo, recordando que nos anos 
1995, 1996, ele próprio numa Assembleia teria dito que a lei não deveria permitir que os 

trabalhos previstos nos orçamentos fossem excedidos, permitindo sistematicamente as 
derrapagens, aproveitando para dizer ao deputado Telmo Ferraz que aquela era uma situação 

muito antiga, que não valia a pena usar a sua cara de indignação, porque sabia muito bem que 

tinha sido sempre assim, não valeria a pena ficar indignado quando se falava de 
incompetência dos funcionários da Câmara, porque sempre tinha havido e haveria bons e 

maus funcionários,  
Porque era preciso analisar friamente a questão referida pelo deputado Pedro Silva no 

concernente aos funcionários do Município, sendo necessário averiguar onde se poderia 
melhorar. 
Para terminar perguntou à Câmara se sabia o que estava a acontecer a uma série de árvores 

existentes no Parque da Cerca, que não vegetavam em boas condições. 
 
O deputado do PSD Rui Verdingola, começou por dizer que para não haver problemas de 

audição e gravação o Presidente da Câmara deveria ter um microfone de lapela. Chamou à 



 34 

atenção mais uma vez, para a falta de legislação referente à recolha dos óleos alimentares, que 

não havia leis nem soluções para valorizar aqueles resíduos, dependendo a sua gestão 

dependia da participação voluntária de restaurantes e consumidores, salientando que aquelas 

eram palavras da �Proteste�.  
Continuou dizendo que lamentava que o Município nos últimos anos tivesse vindo a ser 
governado apenas por duas forças políticas, alternadamente, os anos iam passando iam sendo 

deixados alguns reparos, algumas opiniões à Autarquia por parte das forças da oposição, 

lamentando que na maioria das vezes nem sequer eram ouvidas, deplorando que o Concelho 
da Marinha Grande no âmbito social estivesse cada vez mais pobre. 
Prosseguiu perguntando à Câmara Municipal para quando a construção das ciclovias, porque 

dado a grande abundância do trânsito automóvel, andar de bicicleta na Marinha Grande já não 

era seguro, deplorando que as pessoas se tivessem aburguesado, não dispensando a sua bela 

viatura.  
Continuou lamentando que não existisse na Marinha Grande, planeamento turístico, nem 

desportivo na Marinha Grande, a área comercial na zona histórica estava de rastos, nem 
sequer tinha valido o facto de termos tido no governo um secretário de estado do comércio, da 

nossa terra, a industria com algumas dificuldades lá se ia aguentando, a área social era o que 

se podia verificar. 
Concluiu pedindo que no futuro houvesse humildade, e não a constante luta pelo poder, 

parecendo até que ser político tinha passado a ser uma profissão, as coisas poderiam ser muito 

melhores, muito diferentes para o Concelho da Marinha Grande. 
 
O Presidente da Câmara, começou por dizer que muito sinceramente não sabia o que a 

Assembleia esperava dele, era quase meia-noite ainda havia intervenções do público, que lhe 

tinham sido colocadas cerca de 56 questões, manifestando ter alguma dificuldade, em 

responder de forma clara e sintética, porque para ele todos os problemas por mais irrelevantes 

que fossem, eram entendidos como um problema, ao qual tinha o dever de responder. 
Quanto às questões concretas que lhe tinham sido colocadas, ia tentar não se repetir, 

começando por dizer que situação de alguma urgência atribuída à Rua António Luís Pereira 

Coutinho em Vieira de Leiria, tinha sido determinada em consequência das raízes dos 

pinheiros, estando o seu piso a ficar impraticável. 
Quanto à questão da execução e reparação dos passeios, estava incluída num conjunto de 

vários procedimentos em curso, aliás, aproveitava para dizer que estavam também em curso 

vários procedimentos, sobretudo nas zonas balneares, e atendendo ao inicio da época balnear, 

resolveriam uma série de situações acumuladas, em S. Pedro de Moel, na Praia da Vieira, em 
Vieira de Leiria, na Marinha Grande, e na Moita.  
Disse ainda o presidente da Junta da Vieira que no caso concreto do passeio referido por ele, 
já tinha encetado contactos com os serviços florestais, que o tinham informado que estriam a 

tratar daquele assunto, dizendo-lhe simultaneamente que aquele trabalho implicava o derrube 
e o recuo de um muro. 
Continuou dizendo que de acordo com as informações que tinha recebido dos técnicos do 
Município, e do compromisso assumido por parte do empreiteiro, estava convicto de que 

finalmente as obras do Largo da Capela na Moita arrancariam na próxima segunda-feira, 
assim como a da Rua da Foz, acreditando que a ultima estaria concluída antes do inicio da 
época balnear. 
Quanto à Rua da Industria, como já tinha sido referido existia uma estreita colaboração entre a 

Câmara e o presidente da Junta da Vieira, nomeadamente no contacto com os moradores, 

nomeadamente nos casos em que havia necessidade de cedências, mas que todos sabiam 

muito bem que face à nova legislação, os actuais procedimentos exigiam muito mais que os 

anteriores, provocando em termos de preparação e de planeamento a um elevadíssimo rigor e 

uma demora acrescida de tempo, acreditando que era exactamente o que se estaria a passar 
com aquela rua. 
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Quanto à intervenção do professor Hermano Saraiva, disse que a Câmara não tinha dado ao 

professor nenhuma indicação de que já não existiria pesca artesanal na Praia da Vieira, antes 
pelo contrário, inclusive tinha até sido através do apoio dos serviços da Câmara que tinha sido 

estabelecido contacto com uma das �Companhas�. 
Relativamente ao URBCOM, disse ao deputado Telmo Ferraz, que aquele era um assunto já 

abordado demasiadas vezes na Assembleia Municipal, afirmando uma vez mais que o actual 
Executivo tinha dado continuidade ao projecto, que não o tinham suspendido, nem o tinham 

metido na gaveta, tendo tido a obrigatoriedade de o concluírem tal como estava definido, e 

concluiu citando, �E pensava eu que estaria tudo dito sobre a questão do UBCOM.� 

Quanto à Rua Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro na Ordem, também tinha sido 

falada várias vezes, referindo que em cada Assembleia Municipal dava informações 

actualizadas, e que o ultimo atraso que tinha havido tinha tido a ver com uma decisão tardia 

da PT, em que a Câmara tinha acedido à sua pretensão, dado terem entendido por bem 

melhorar a qualidade final da obra, lembrando que aquela entidade tinha sido consultada para 
o efeito atempadamente, deplorando que a PT só tivesse decidido intervir na rua em questão, 

exactamente quando estará para ser iniciado o seu asfaltamento. 
Quanto à questão da Rua Nery Capucho, efectivamente a obra estava com um ligeiro atraso, 
informando que tinha insistido com os técnicos e com o Vereador para que fosse possível a 

sua concretização antes do início da época de exames, lembrando que em matéria de obras o 

Ministério da Educação também se preparava para dar inicio às programadas para o edifício 

da Escola Engº. Acácio Calazans Duarte. 
Relativamente à TUMG, informou que por dificuldades colocadas por parte do Conselho de 

Administração daquela empresa municipal, foi completamente impossível que se iniciassem 

os transportes urbanos, no inicio do mês de Maio, e de acordo com as ultimas informações 

recebidas, a previsão seria que se iniciassem durante o próximo mês de Junho. 
Quanto ao Teatro Stephens, um tema também tratado inúmeras vezes, sendo evidente que, e o 

Partido Socialista não podia estar de acordo com a opção do actual Executivo, por terem 

entendido não levar a efeito o projecto existente, em virtude do mesmo prever uma 

intervenção que poria em causa grande parte do património do próprio edifício, o que não 

seria correcto, pois era obrigação dos dirigentes do Município salvaguardá-lo daí ter havido 

necessidade de mandar elaborar um novo projecto. 
Assim, e dado ser uma obra orçada num valor bastante elevado, prevendo-se que viria a ser 
superior a um milhão de euros, só concretizavel com financiamentos. Tanto, que pelo exposto, 

e para ser possível candidatar a obra no âmbito do QREN, e para cumprir todos os requisitos 

exigidos, estavam a ser elaborados os cerca de doze projectos de especialidades, assim, e dada 
a especificidade da intervenção em questão, tinha havido necessidade de mandar elaborar os 

documentos em falta a empresas da especialidade externas ao Município, garantindo que 

todos os procedimentos estavam a ser feitos com a maior celeridade possível, para que 

finalmente se desse inicio a uma das obras mais emblemáticas do Concelho da Marinha 

Grande. 
Relativamente à intervenção do deputado Pedro Silva no respeitante à inauguração do Centro 

Empresarial, informou que tinham havido duas cerimónias no Centro Empresarial, a primeira 

seria aquando da ocupação de umas salas atribuídas à AIC, para ocupação do CRISFORM 

conforme acordo feito entre as duas instituições. Assim, dado não existir nenhum programa 

funcional definido para o Centro Empresarial, e depois de terem havido reuniões com 

algumas entidades pertencentes à extinta ADCOM, subscritoras da escritura de constituição 

da agência de desenvolvimento, e dadas as dificuldades por eles manifestadas, tendo que as 

respeitar como parceiros nas cedências feitas em absoluta consonância com as entidades 

envolvidas. A segunda teria sido com a instalação do IPL. 
Continuou referindo que pelo facto da Marinha Grande ser detentora de um Cluster na área 

dos moldes muito bem estruturado e extremamente dinâmico, que apesar das grandes 

dificuldades era o grande responsável pela continuidade do sector, sendo portanto dever da 
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Câmara Municipal participar em todas as situações para as quais era chamada a intervir, 

procurando daquele modo agregar entidades de todas as áreas encontrando-se dentro daquela 
lógica o surgido pelo IPL, nomeadamente no concernente à sua transferência para a nossa 

cidade. 
Prosseguiu referindo que efectivamente a OPEN estava de facto numa situação preocupante, 

sendo justo que se louvasse a dedicação e empenhamento do seu presidente do conselho de 

administração, na preocupação demonstrada na procura de alternativas que visavam evitar o 

seu encerramento, sendo também dever da Câmara Municipal procurar uma solução 

conjuntamente com seus os responsáveis, dado a ser uma entidade possuidora de excelentes 

condições para funcionar como incubadora de empresas. 
Reforçou ainda, essencialmente no âmbito da abertura de candidaturas ao QREN importância 

do IPL procurando congregar um conjunto de entidades, incluindo a Autarquia para e sempre 
em torno de uma incubadora de empresas, estabelecer contactos com outras universidades ou 
com outras Câmaras, não se esquecendo de incluir a OPEN, o CENTIMF, a CEFAMOL. 
Relativamente ao processo do edifício da Angolana, fez questão de dar um esclarecimento 

muito breve, daquilo que conhecia do processo, referindo que era um dossier já bastante 

extenso, que estava a ser acompanhado pelo sector cultural da Câmara, assim como também 

pelo próprio Executivo, e pela protecção Civil, nomeadamente nas suas áreas de intervenção.  
Informou também que aquele era um dossier muito complexo, daquilo que conhecia não 

estava ainda concluído o processo de classificação daquele património, que por inerência do 

abandono se encontrava em adiantadíssimo estado de degradação, de tal forma que até deu 

azo a que tivesse sido vandalizado. Mas apesar da destruição do edifício, ainda lá existia um 

eminente valor patrimonial nomeadamente em termos de arqueologia industrial, o que 
naturalmente desejavam salvaguardar, daí terem sido já encetados inúmeros contactos com o 

IPAR de forma a poder ser feita uma concertação, recordando que a situação daquele edifício 

era completamente singular, pelo facto de ser pertença de muitos proprietários, muitos dos 

quais nem sequer se sabia da sua localização. 
Além de todos os pressupostos já referidos, muito recentemente, e em virtude do perigo 

eminente de queda de parte daquelas paredes, algumas confinando até com o espaço público, 

a Câmara estava a tentar oficiar as entidades para que interviessem o mais rapidamente 
possível, dado a responsabilidade ser delas, e não da Câmara Municipal, podendo no entanto o 

Município em situações extremas imputar-lhe os custos dos danos causados. 
Quanto à questão do Parque de Campismo da Vieira, confirmou que efectivamente era 

verdade que a Câmara continuava a pagar uma renda sobre o terreno onde aquele se 

encontrava instalado, que de facto aquele projecto seria de grande envergadura, mas com 
muitas dificuldades de concretização, que as reparações pontuais que vinham sendo 

efectuadas se deviam a algumas situações de extrema urgência que obrigavam a que tivessem 

sido alteradas pontualmente algumas prioridades.  
Quanto ao problema dos depósitos de gás no Parque da Cerca, disse que acreditava que a 
resolução daquele problema estivesse para muito breve, dado já terem sido enviados todos os 

documentos solicitados ao administrador de insolvência da empresa Mortensen. 
Relativamente aos projectos candidatados a financiamentos do QREN, que apesar de já terem 

conhecimento do financiamento de alguns, o Município ainda não tinha recebido nem sequer 

um cêntimo, Que o projecto da Regeneração Urbana, tinha sido recandidatado, mas que ainda 

não tinham obtido qualquer confirmação da aceitação por parte das entidades competentes, 

embora tivessem sido informados da parte de um elemento integrante da comissão de análise 

do Mais Centro, que as candidaturas apresentadas tinham merecido uma avaliação bastante 

elevada, parecendo-lhe das conversas tidas com o referido elemento que o tudo o que tinha 
sido apresentado teria sido suficiente para que fossem todas aprovadas. 
Referiu ainda que numa reunião na CCDR em Coimbra tinha tido conhecimento que haveria 

em Coimbra um projecto de grande monta candidatado dentro de um determinado 
regulamento do QREN, mas que claramente era um projecto que não se enquadrava nos 
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citados regulamentos, que era um projecto interessante mas de tal forma vultuoso que ao ser 
contemplado impediria que sobrassem verbas para restantes candidaturas. 
Informou a Assembleia que as contas da TUMG já tinham sido aprovadas em reunião de 

Executivo da Câmara, pedindo desculpa pelo facto das mesmas não terem sido agendadas 

para aquela sessão da Assembleia Municipal. 
Respondendo ao deputado Telmo Ferraz e no referente à localização dos candeeiros na Av. da 

Liberdade, disse que haveria razões técnicas para tal procedimento, tinha sido uma exigência 

da EDP. Quanto aos problemas com a iluminação dos jardins, nomeadamente no Parque 

Mártires do Colonialismo, que tinha havido vandalizações sobretudo nos candeeiros mais 

baixos, que já teriam sido substituídos, desconhecendo se já haveria novamente problemas 

com o equipamento em questão, recordando que bastava fundir-se uma lâmpada ou haver um 
cabo danificado, para todo o sistema ir abaixo, estando à espera da possibilidade de vir a ser 

feita uma intervenção em profundidade no PT- Posto de Transformação. 
Colocou em duvida se tinha sido bem interpretado quando tinha abordado o assunto Linha do 
Oeste, afirmando que não tinha dito que estaria em cima da mesa a alteração do seu traçado, e 

mais, se fosse como o que dizia o senhor deputado, designadamente que o previsto seria o 
actual traçado daquela linha, mudar de lá para passar a Norte do nó de ligação da A8, essa 

alteração sim, acreditava que seria completamente incompatível com o plano de expansão da 

zona industrial. 
Quanto ao cemitério de Picassínos disse que o projecto já estava a ser elaborado pelos 

técnicos, do Município e a ser devidamente acompanhado pelo Vereador do pelouro, que 
existia até já constituída uma comissão de moradores, estando portanto já reunidas as 

condições para a realização de uma reunião publica, para discussão e analise do projecto em 

referência. 
Relativamente à questão colocada pelo deputado Pedro André, no referente a falta de piquetes 

ao serviço das águas, disse que tinham sido alterados alguns procedimentos que modificaram 

a disponibilidade de trabalho de piquete, exercido por um conjunto de funcionários do 

Município, garantindo já ter havido uma reunião com os interessados, com a chefe de divisão 

e com o Vereador do pelouro, no sentido de virem a encontrar uma solução devidamente 

enquadrada, acreditando que com a compreensão, e com o envolvimento, e vontade das 

pessoas, se conseguiria encontrar uma solução adequada.  
Quanto à lombomania, disse que de facto já tinha havido uma reunião na Colectividade da 

Amieira, com uma participação elevadíssima de pessoas, uma reunião exemplar, uma 

demonstração de cidadania activa, que já tinha tido até a possibilidade de felicitar as pessoas 

promotoras daquele movimento, mas tal como já tinha dito lá, para ele não era líquido que as 

lombas estivessem ilegais, que da parte dos serviços tinha obtido informações que lhe 

permitiam consolidar que as lombas respeitavam a legalidade, tendo de facto ficado prevista 
uma reunião com ele próprio com a referida comissão, conjuntamente com os técnicos, e se 

necessário com juristas, tendo como intuito o total esclarecimento possibilitando a reposição 

da legalidade. 
Disse que desconhecia a questão da conduta provisória de água referida pelo deputado Pedro 

André, eventualmente a instalar como solução para os cortes de águas, provocados pelas obras 

da Rua dos Outeirinhos. 
Quanto à questão das instalações da empresa Dâmaso, em Vieira de Leiria, que a Câmara 

conjuntamente com o administrador de insolvência estavam a tentar acautelar o que lhes 

parecia fundamental. 
Quanto à zona desportiva da Moita, também já tinha informado, que a Câmara tinha mandado 

elaborar o projecto ao GAT, acreditando que era assim mesmo que deveria ser, em articulação 

com os responsáveis da Colectividade. 
Disse que a questão do arruamento junto à zona desportiva colocada pelo deputado Fernando 

Alves, que ainda estavam a equacionar se eventualmente ficaria ou não em betuminoso, para 

que ficasse bem claro que se destinava apenas a circulação de viaturas em situações de 
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emergência, não se destinava à circulação normal de transito automóvel, garantindo que 

ficaria com um piso diferente dando-lhe um carácter de caminho pedonal. 
Quanto ao estado lastimoso das estradas florestais, disse que já tinham transmitido aquela 

preocupação aos responsáveis da AFN - Autoridade Florestal Nacional. Relativamente aos 
passadiços, a sua manutenção também não era da responsabilidade da Câmara, mas em 

estreita colaboração com o Ministério do Ambiente, já se tinham disponibilizado para 

fornecer a mão-de-obra, estando a aguardar decisões por parte daquela entidade. 
Em relação aos relatórios, recordava-se que já haviam uns meses atrás o deputado João Cruz 

tinha levantado a questão da extensão do relatório e até da inutilidade dalguma informação 

nele contida, tendo-lhe sido dito na altura que definissem qual a informação que desejariam 

ver contemplada no documento em questão. Como era do conhecimento de todos o relatório 

retratava, informações sobre a secretaria geral, e se a Assembleia Municipal entendesse, que 

não queria mais informação proveniente daquele departamento, que o dissessem porque a 
dispensavam imediatamente. 
Terminou dizendo que relativamente às árvores do Parque da cerca que não floriam, de facto 

os técnicos já lhe tinham transmitido a existência de um problema relativo ao tipo de solo 

daquele local, que impedia o desenvolvimento de algumas árvores. 
 
Terminadas as intervenções, a Presidente da Assembleia Municipal, passou a palavra ao 
público, dizendo que cada pessoa dispunha de cinco minutos para intervir.  
 
Da parte do publico, interveio a munícipe Manuela Fortunato, dizendo que residia no 
Engenho e como já tinha sido referido por um deputado na sua zona de residência havia 

constantes cortes de fornecimento de água, devendo-se os mesmos à realização de obras na 

Rua dos Outeirinhos. Que era proprietária de um salão de cabeleireira, no Largo do Engenho, 
e que aquela era uma situação que já com sensivelmente nove anos de existência, devendo-se 
inicialmente ao mau estado da rua, e depois às suas obras de reparação.  
Continuou referindo que se o senhor Presidente da Câmara não sabia era porque talvez não 

quisesse, porque já tinham passado mais três meses depois de ter telefonado a primeira vez 

para a Câmara na tentativa de marcação de uma reunião com ele, lamentando ainda continuar 

à espera que chegasse esse dia. 
Prosseguiu dizendo ainda, que tinha falado com um funcionário das obras, que lhe teria dito 

que a culpa não era deles, porque mal tocavam na canalização ela rebentava, referindo que 

não se compreendia que a Câmara não tivesse criado alternativas, que permitissem obviar os 
constantes prejuízos causados, nomeadamente aos comerciantes daquela zona. E com 

semblante mordaz disse que �Se a fonte do Engenho tivesse água fazia uma ligação directa 

para lá�. 
Terminou dizendo que não tendo água, não teria outro remédio senão continuar a acumular os 
prejuízos diários. 
 
O Presidente da Câmara, muito rapidamente disse à munícipe D. Manuela, que em primeiro 

lugar ela merecia um pedido de desculpa, por estar três meses à espera para falar lhe falar. 
Como certamente saberia não era por ele não querer falar com toda a gente que as reuniões 

estavam tão atrasadas, mas porque a sua agenda estava super, preenchida, admitindo a 

dificuldade que havia em os munícipes, serem recebidos por ele, que algumas entrevistas se 

atrasavam não só pelas dificuldades referidas, mas também antes da sua realização, havia 

necessidade de remeter alguns assuntos para recolha de informações.  
Continuou referindo que não era do seu conhecimento, a ocorrência das citadas roturas de 

água sistemáticas no Largo do Engenho, aproveitando para pedir à senhora D. Manuela 

Fortunato o seu contacto telefónico, porque mesmo que não lhe venha a ser possível atendê-la 
pessoalmente, que remeteria o caso para o Vereador e para os técnicos responsáveis, 
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salientando que naquele momento era o mínimo que poderia fazer para minimizar algumas 

complicações causadas. 
 
Por mais nada haver a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal, deu por encerrada a 
Assembleia pela zero horas e cinquenta e cinco minutos a sessão, cuja acta será assinada pela 
presidente e pelos secretários. 
 
    

A Presidente da Assembleia Municipal 
 
 

O 1º secretário      O 2º secretário 
 


