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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

INICIADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2010 E CONCLUÍDA NO DIA 14 DE 

JANEIRO DE 2011___________________________________________________ 

Aos catorze dias do mês de Janeiro, no Auditório Municipal, sito na Avenida José Henriques 

Vareda, sob a presidência de Telmo Lopes da Silva Ferraz, secretariado por Ana Patrícia 

Quintanilha Nobre e por Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes, primeira e segundo 

secretários respectivamente, teve lugar a segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia 

Municipal da Marinha Grande com a continuação da seguinte ordem de trabalhos: _________ 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE BLOQUEAMENTO, 
REMOÇÃO, DEPÓSITO E ABANDONO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE;  _____ 

 
3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2010 DA TUMG - TRANSPORTES URBANOS 

DA MARINHA GRANDE, E.M., RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2010; _________________________ 
 
4. EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO COM VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA � 
ALTERAÇÃO DE ÁREAS; ______________________________________________________________ 

 
5. ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. ___________________________________ 
 
Após a verificação da existência de quórum nos termos do disposto no artigo 11º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Marinha Grande, pelas vinte horas e cinquenta e cinco 

minutos, o Presidente da Mesa, Telmo Ferraz, deu início à segunda reunião da Sessão 

Ordinária iniciada em 23 de Dezembro de 2011, na presença dos membros que assinaram a 

lista de presenças cuja cópia constitui o anexo número I da presente acta e dela fica a fazer 

parte integrante. _______________________________________________________________ 

Estiveram ainda presentes, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Pereira e os seguintes 

vereadores: Cidália Ferreira, Paulo Vicente, Alberto Cascalho, António Santos e Vítor Pereira, 

cuja cópia da lista de presenças se anexa à presente acta constituindo o anexo número II. ____ 

Não estiveram presentes na reunião, os deputados Luis Guerra Marques (CDU) e Isabel 

Ferreira (PS) por motivos pessoais e profissionais, tendo justificado as suas ausências junto do 

Presidente da Mesa. ____________________________________________________________ 

CONTINUAÇÃO DA ORDEM DO DIA________________________________________________ 

PONTO 2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
BLOQUEAMENTO, REMOÇÃO, DEPÓSITO E ABANDONO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DA 
MARINHA GRANDE;  ____________________________________________________________ 

O Presidente da Mesa apresentou o segundo ponto para discussão, cerca das 21.00h cujo 

documento é o anexo número III e deu a palavra ao Vice-presidente da Câmara que prestou os 

esclarecimentos sobre o mesmo. __________________________________________________ 

Tomou a palavra, o Vice-presidente da Câmara que disse tratar-se de um problema que se 

alastra a todo o Concelho, mas que carecia do regulamento que permitisse à Câmara actuar 

dentro da Lei. Disse ainda que o levantamento de todas as viaturas que se encontram em 

situação de abandono está pronto e o local para o seu depósito também já está definido. 
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O Presidente da Mesa colocou o ponto à discussão, mas não havendo qualquer inscrição, 
submeteu à votação o ponto dois, �APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROJECTO DE 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE BLOQUEAMENTO, REMOÇÃO, DEPÓSITO E ABANDONO DE 
VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE�, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade dos presentes. _____________________________________________________ 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar, em minuta, a 

presente deliberação. ___________________________________________________________ 

PONTO 3. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DE 2010 DA TUMG - 
TRANSPORTES URBANOS DA MARINHA GRANDE, E.M., RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2010;  

O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.06h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número IV e deu a palavra 

ao Presidente da Câmara que prestou esclarecimentos sobre o mesmo. ________________ 

O Presidente da Câmara disse que cumpria aos Senhores Deputados discutir o Relatório e 

Contas da TUMG relativo ao ano transacto. Mas disse importar, contudo destacar que, o 

mesmo tinha sido aprovado por ampla maioria, sem qualquer voto contra por parte do 

accionista único. Disse que não se iria deter nas contas e nos resultados, por se encontrarem 

exaustivamente demonstrados e explicados no Relatório que tinha sido entregue. 

Em linhas gerais, disse que se assistia a um enorme incremento de actividade, tocando todos 

os segmentos onde a empresa opera. Destacou a conclusão do processo para a 

implementação do estacionamento pago de duração limitada, já discutido amplamente na 

Assembleia e cujo regulamento já tinha sido aprovado. O aumento gradual e sustentado de 

utentes do Transporte Urbano ainda só com duas linhas em funcionamento, permitiu concluir 

acerca da sua valia e sustentabilidade, e realizar um serviço que reportou de âmbito social, 

face aos preços praticados, rapidez e eficácia deste meio público de transporte, com preços 

subvencionados para as camadas tidas como mais desfavorecidas (terceira idade e população 

escolar). 

Lembrou que o transporte escolar que cobre todo o Concelho, continuou com padrões de 

elevadíssima qualidade. Recordou os Senhores Deputados, que este serviço essencial para o 

bem-estar e segurança dos nossos alunos, não é praticado em todos os Concelhos do país. Na 

Marinha Grande todos os alunos da Escola Pública têm este serviço assegurado de forma 

totalmente gratuita. Informou, também, que neste contexto, a Câmara Municipal e a TUMG 

elaboraram uma candidatura para aquisição de frota própria para assegurar a continuação da 

manutenção deste serviço, sem recurso a qualquer empresa subcontratada para o efeito. 

Assim, iremos ter, no início de 2012, uma frota própria com 4 autocarros novos de transporte 

de alunos e 1 autocarro novo de turismo, tudo isto com 80% a fundo perdido, através de 

comparticipação comunitária. Desta forma, prevê-se registar uma descida muito substantiva 

nos custos associados ao transporte escolar e despesas de representação do Município 

requisitadas constantemente por entidades várias e colectividades concelhias. Será, 

obviamente, a TUMG que irá assegurar a sua execução com os meios de que dispõe, tornando-

se cada vez mais autónoma e contribuindo para a redução de custos globais de transporte 
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assumidos pelo accionista. Chamou a isto uma gestão de elevado rigor, com horizontes 

temporais de médio e longo prazo.  

As receitas provenientes do estacionamento, actividade totalmente suportada pela empresa, 

contribuirão para a assumpção dos montantes das indemnizações compensatórias que o 

accionista tem assumido com os custos dos passes subvencionados relativos aos transportes 

urbanos. Mais um exemplo de visão de futuro, que tem como único objectivo a redução da 

despesa do accionista na rubrica dos transportes. 

No que respeita ao parque de máquinas, propriedade da TUMG, que através de um contrato 

�in house� permitiu à Câmara dispor em regime de exclusividade e permanência de máquinas 

de pequeno, médio e grande porte para a multiplicidade de serviços que presta aos munícipes, 

foi efectuado um amplo estudo acerca do actual estado das mesmas, estando concluído um 

plano de investimentos e desinvestimentos com o objectivo de alienar todos os activos não 

produtivos e levantamento de necessidades em novas aquisições. Há mais de 20 anos que não 

era investido 1 cêntimo neste sector. Até final de 2013, o actual parque de máquinas estará 

60% renovado, através de investimento exclusivo da nossa empresa municipal. 

Para finalizar, informou a Assembleia que, desde Novembro de 2010 até Abril de 2011, 

decorreram negociações entre a Administração da TUMG e a EDP, de forma a concluir um 

processo de aquisição de uma sede própria. A Administração da TUMG entendeu dar primazia 

à localização no Centro Tradicional da Marinha Grande e, desta forma dar o exemplo, de 

investimento na modernização de espaços centrais devolutos e trazer a população ao Centro 

da sua cidade. Em data quase coincidente com a expansão das linhas dos transportes urbanos 

e implementação do estacionamento pago, os cerca de 1.700 clientes de passes da TUMG irão 

usufruir de um novo espaço, amplo moderno que serve amplamente as necessidades 

presentes e futuras da TUMG e funcionará em espaço contíguo com o novo edifício da 

Resinagem.  

Informou ainda que a expansão da rede de Transportes Urbanos se encontra totalmente 

concluída e vai entrar em funcionamento no próximo dia 1 de Julho e vai ligar entre si, 90% da 

cidade da Marinha Grande com 5 linhas. Só quem não quiser é que não passará a utilizar de 

um sistema de transporte urbano, rápido, eficaz e extremamente acessível. Terminou 

realçando que todo este trabalho foi efectuado em apenas um ano.     

Interveio, o deputado Saul Fragata (CDU), que disse que a CDU tem muito orgulho em ter 

posto a TUMG a funcionar, apesar de terem existido opiniões isoladas dentro da CDU e do PSD 

para extinguir a TUMG. Provou-se hoje, através das palavras do Sr. Presidente da Câmara que 

se tratou de uma boa decisão e que a TUMG vai ter futuro e deve ser um orgulho também 

para todos os Marinhenses. _______________________________________________ 

Tomou a palavra, o deputado João Paulo Pedrosa (PS), que lembrou que houve uma comissão 

criada por todos os partidos para pôr a TUMG a funcionar e quando as propostas de solução 

foram presentes a reunião de Câmara, o presidente da Câmara da CDU, Sr. João Barros Duarte 

fez uma proposta para extinguir a TUMG. Mas ainda bem que depois, o Presidente Alberto 

Cascalho, corrigiu a decisão e tratou de resolver os problemas da TUMG e de a colocar ao 

serviço da população. ___________________________________________________________ 
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Tomou a palavra o deputado Pedro André (PSD) que repôs a verdade dos factos afirmando 

que o Vereador do PSD não votou a extinção da TUMG, pois fazia parte da administração da 

mesma. Disse ainda que é preciso olhar em frente e desejar que tudo corra bem. 

Relativamente  à intervenção do Sr. Presidente da Câmara referiu que o relatório apresentado 

sendo do 1º semestre de 2010, não reflecte as suas palavras, mas ressalvou que, deve ser dado 

tempo à nova administração da TUMG para mostrar trabalho.  

De seguida interveio, o deputado Curto Ribeiro (CDU) que disse também concordar com as 

palavras do deputado Saul Fragata �- Ainda bem que a TUMG está a funcionar�. Desejou que a 

TUMG prossiga o seu trabalho, se expanda e consiga cativar toda a população, até aqueles que 

têm viatura própria. Disse ser muito importante sensibilizar toda a gente a utilizar o transporte 

público.  

O Presidente da Mesa disse comungar do sentimento generalizado da população da Marinha 

Grande de se alargarem as linhas da TUMG a todo o concelho para assim servir toda a 

população. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ______________________________________ 

PONTO 4. EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO COM VISTA À EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � TROÇO 1 � MONTANTE 
DE CASAL DE MALTA � ALTERAÇÃO DE ÁREAS; ______________________________________ 
 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.27h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número V e explicou que se 

trata de uma expropriação que já foi aprovada em Assembleia, mas que agora volta para se 

proceder a uma rectificação de áreas. Deu a palavra ao Presidente da Câmara para prestar os 

esclarecimentos sobre o mesmo. __________________________________________________ 

No uso da palavra o Presidente da Câmara, disse tratarem-se de pequenas correcções de 

áreas, tendo em conta as necessidades das pessoas que habitavam na zona a expropriar. ____ 

O Presidente da Mesa colocou o ponto à discussão, mas não havendo qualquer inscrição, 
submeteu à votação o ponto quatro, �EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO COM 
VISTA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DAS BERNARDAS � 
TROÇO 1 � MONTANTE DE CASAL DE MALTA � ALTERAÇÃO DE ÁREAS,� tendo o mesmo sido 
aprovado por unanimidade dos presentes. _________________________________________ 
 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar, em minuta, a 

presente deliberação. ___________________________________________________________ 

PONTO 5 - ACTIVIDADE CAMARÁRIA E INFORMAÇÃO FINANCEIRA. _____________________________ 

 
O Presidente da Mesa apresentou o ponto em discussão, cerca das 21.33h, cujo documento se 

anexa à presente acta para dela fazer parte integrante como anexo número VI e deu a palavra 

ao Presidente da Câmara para prestar os habituais esclarecimentos. _____________________ 

O Presidente da Câmara informou que já reduziu a dívida a fornecedores em cerca de 600 mil 

euros em relação à informação financeira que foi entregue.  
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Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que disse que existia uma incongruência 

em relação às receitas municipais que registam uma diminuição por via da estagnação 

económica e ao valor inscrito em orçamento que prevê um grande acréscimo proveniente das 

cobranças das novas taxas. Questionou a razão pela qual está a aumentar o prazo para 

pagamento a fornecedores respeitante a dívidas com prazo superior a ano e meio. Registou 

ainda um grande aumento na receita arrecadada, julga que advém da cobrança das novas 

taxas, tal como o seu partido tinha alertado que iria acontecer, traduzindo assim muitos 

sacrifícios para toda a população, mas pretende saber se a sua interpretação está ou não 

correcta.  

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que solicitou esclarecimentos sobre o 

processo do museu da floresta e sobre a abertura do campo sintético junto da Ribeira das 

Bernardas. Chamou ainda a atenção para o estado de degradação dos bancos de jardim junto 

ao monumento dos Combatentes da Grande Guerra.  

Tomou a palavra a deputada Cristiana Sousa (BE) que referiu ser de grande importância o 

facto de se ter mantido o feriado de 18 de Janeiro para a indústria vidreira. Sugeriu a 

colocação de duas passadeiras, uma perto da empresa Crisal e outra junto da empresa da 

Borracha para serviço dos passageiros da TUMG. Referiu que a estrada que serve a escola de 

Embra está muito degradada e que na rua do Lamarão estão dois buracos enormes no 

pavimento, devido às chuvas intensas dos últimos dias. Questionou a Câmara sobre o local e 

número de oleões a distribuir pelo concelho. 

O Presidente da Câmara informou que o prazo médio de pagamento a fornecedores diminuiu 

relativamente às dívidas com prazo superior a ano e meio, correspondem a dívidas muito 

antigas e nestes últimos 3 ou 4 anos não houve capacidade para as resolver. Disse continuar a 

lutar pelo museu da floresta, mas alertou que numa altura de grave crise económica não será 

tarefa fácil, pois estamos a falar de um museu que custa 30 milhões de euros. Informou que as 

negociações para a entrega das casas das matas ao nosso Município, também estão a 

decorrer.  

Tomou a palavra o Vice-presidente que esclareceu que o aumento da receita advém também 

dos processos de contra-ordenações que estavam por instaurar aos munícipes que 

prevaricaram e que estavam parados nos serviços jurídicos. Quanto aos bancos de jardim disse 

estar a ser preparado um concurso para mobiliário urbano para substituir o que se encontra 

degradado e sem possibilidade de reparação. Tomou nota das observações feitas pela 

deputada Cristiana quanto ao estado do pavimento das ruas que referiu. Informou que já 

foram adquiridos 5 oleões, mas que no Concelho irão haver 10 oleões no total, e que ainda 

não estão colocados, porque tem que se proceder à abertura de um concurso para encontrar a 

empresa a quem se vai entregar a recolha dos óleos usados.  

Interveio o Presidente de Câmara que esclareceu que o campo sintético ainda não está em 

condições de abrir ao público, porque ainda não está montado o cabo de electricidade que 

vem do estádio até ao campo, e que está a ser ultimado o regulamento para a sua utilização, 

bem como o primeiro corte da relva de toda a área envolvente ao campo. 
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Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que chamou a atenção para o estado de 

degradação de vários pavimentos e passeios um pouco por todo o Concelho provocado pelo 

mau tempo que se tem feito sentir. Questionou sobre o ponto de situação das obras no 

estuarino no rio Lis e as obras na Ivima. Alertou ainda para o facto de existir muita iluminação 

pública avariada e apagada.  

O Presidente da Mesa chamou atenção, relativamente ao estado do pavimento da Rua do 

Lamarão, que se trata de uma situação recorrente há vários anos, sempre que o Inverno é mais 

rigoroso e que provavelmente exige uma intervenção de outra natureza.  

Usou da palavra, o Presidente da Câmara que informou que tinham começado as obras há 

cerca de duas semanas no estuarino do Lis e que foi também submetida à CCDRC, a 

candidatura da obra da ponte das Tercenas e a requalificação das margens do Lis, bem como a 

candidatura para término dos 800m que faltam da estrada Atlântica. Informou que será 

presente à próxima reunião de Câmara a doação das instalações da Ivima, já totalmente 

recuperadas, excepto a zona a sul, para que a creche para 66 crianças venha a ser uma 

realidade o mais depressa possível.  

Usou da palavra o Presidente de Junta de Freguesia de Marinha Grande, Francisco Duarte 

(CDU), que alertou para a falta de iluminação pública na Rua dos Fornalistas que liga as Trutas 

ao Pêro Neto, situação que tem propiciado a prática, durante a noite de actos de vandalismo e 

distúrbios vários. Tal facto tem criado um clima de medo o que leva os moradores daquela rua 

a não saírem de casa à noite. 

Tomou a palavra o deputado Saul Fragata (CDU), que lembrou que segundo o que espelha o 

orçamento não se vislumbram, a curto prazo, investimentos nas variantes nem nos 

alargamentos das zonas industriais, ou seja não se vão fazer obras que possam mudar a face 

da Marinha Grande. Solicitou que a Câmara reparasse alguns buracos na estrada das matas 

que liga o Pilado à estrada Marinha-Vieira e que na Praia da Vieira, retirasse a areia que se 

acumula com as nortadas junto da venda de peixe, o que dá muito mau aspecto. Questionou 

ainda sobre o início das obras da rua da indústria. 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que questionou a Câmara sobre a ausência 

de vigilância do parque dos Mártires o que está a permitir o regresso do tráfico de droga ao 

local e a actos de vandalismo constantes nos sanitários. Congratulou a Câmara pelo 

empenhamento na resolução da sede para os Tocándar, associação cultural que tem 

dignificado a Marinha Grande no país e no estrangeiro. Alertou também para o problema do 

pavimento na rua das Piscinas na Embra e para o estacionamento que irá ser pago na Av. 1º de 

Maio, onde moram muitas pessoas de idade com graves dificuldades de mobilidade e para as 

quais a Câmara deve procurar solução.  

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que informou a Câmara que está água limpa 

a correr continuadamente para dentro de uma sarjeta no jardim frontal ao Parque Municipal 

de Exposições.   

Interveio, o Presidente da Câmara que informou que estão a procurar uma solução definitiva 

para o Tocándar, uma vez que não podem continuar no edifício da Resinagem quando se der 
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início às obras. Estão a decorrer negociações com as instalações do Clube de Ténis no Parque 

dos Mártires para se chegar a um acordo que satisfaça todas as partes envolvidas. Disse ainda 

que quando se implementar o estacionamento pago, haverá também um regulamento que irá 

salvaguardar a situação dos moradores. Esclareceu que continua a lutar pelo alargamento das 

zonas industriais, mas não está disposto a pagar o preço que estão a exigir, continua a querer 

as variantes, mas não está disposto a pagar 4 milhões de euros por 800m de alcatrão e quer 

uma piscina que o Município possa pagar e manter e que vá ao encontro das necessidades da 

população.  

Tomou a palavra o Vice-presidente que esclareceu que sem haver receita não se pode fazer 

despesa, para se fazerem obras é preciso dinheiro e a capacidade de endividamento também 

se paga. Quanto às estradas florestais já foi enviado um orçamento para a Autoridade Florestal 

Nacional com a lista das que são prioritárias. Referiu que a obra da ponte das Tercenas e das 

margens do Lis é uma candidatura conjunta da Câmara e do Instituto da água e prevê-se o seu 

início para Setembro deste ano e término no início de 2013. Relativamente à obra da rua da 

indústria estamos a aguardar notificação final do Tribunal, uma vez que decorreu uma 

providência cautelar interposta por uma das empresas do concurso. A rua das Piscinas não foi 

intervencionada quando foi feito o jardim Filomena Gallo e agora só vamos intervir no 

estacionamento e calcetar o pavimento com calçada grossa.   

Usou da palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que elogiou o facto de a Câmara ter 

procurado o diálogo na busca da solução para o Tocándar. Chamou a atenção para o 

desperdício de água que se regista nas regas dos espaços verdes e para a grande acumulação 

de água junto dos muros dos campos de ténis. Referiu que ainda estão por concluir obras que 

decorreram das alterações ao trânsito no lugar da Embra e que o vandalismo tomou conta 

também dos sinais de trânsito. Em relação à iluminação pública disse existirem muitos 

cruzamentos no Concelho que estão completamente às escuras e terminou chamando a 

atenção para o avançado estado de degradação do piso na estrada Marinha Grande-Leiria.  

Usou a palavra a deputada Cristina Carapinha (CDU), que disse que a sua preocupação em 

relação ao aumento da receita advém do facto de esta ser proveniente do aumento da água e 

das taxas que são cobradas aos munícipes, ou seja houve um aumento brutal das taxas e isso é 

uma preocupação.  

Tomou a palavra o Vice-presidente que voltou a esclareceu que a grande percentagem da 

receita é proveniente das coimas aplicadas nos processos de contra-ordenação.  

De seguida interveio, o Presidente da Câmara que disse que a envolvente dos campos de ténis 

precisa de obras que poderão vir a ser feitas quando for feita a piscina. Quanto a rega dos 

jardins, a empresa que faz a manutenção já está a corrigir essas situações, mas muitas vezes o 

problema é desencadeado por falta de civismo das pessoas que roubam os aspersores e 

brincam com eles. A intervenção na estrada Leiria-Marinha Grande vai continuar a ser feita 

pelo Instituto de Estradas de Portugal, bem como se aguarda que intervenham na estrada 

Marinha Grande -S. Pedro. 

Usou da palavra o deputado Artur Marques (CDU) que fez questão de demonstrar a sua 

solidariedade para com todos os Marinhenses que moram nas imediações das casas na Rua 
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Vila Real de Sto. António que foram vandalizadas e ocupadas por um grupo de etnia cigana. 

Disse ainda não ter nada contra os ciganos que se integram na sociedade, mas naquele caso 

não se pode ser condescendente e lamentavelmente nem a policia intervém. Toda a situação 

que ali se vive tornou-se um drama para todos os marinhenses que ali vivem.   

Tomou a palavra o deputado Curto Ribeiro (PS) que elogiou a intervenção anterior e disse ser 

um defensor convicto da inclusão social, mas neste caso este grupo de etnia cigana deu provas 

do contrário. Reivindicam casas para viverem, tiveram a oportunidade de usufruir de uma 

casa, legal ou ilegalmente, não é isso que importa agora discutir, e veja-se o resultado obtido.  

Disse ser um retrato absolutamente degradante e injusto para todos nós, Marinhenses.  

Interveio novamente, o Presidente da Câmara que agradeceu as intervenções dos senhores 

deputados e informou que por diversas vezes já foram recebidos na Câmara os moradores 

daquela zona que todos os dias vivem aquele drama. Informou ainda que em relação a grupos 

de etnia cigana, sempre que algum chega ao Concelho, tem chamado as forças de segurança a 

intervir, no sentido de não os deixar instalar em espaço público, pois quem não respeita os 

deveres não pode exigir direitos.  

Tomou a palavra a Vereadora Cidália Ferreira que disse tratar-se de um problema muito grave 

e complexo o que se passa na Rua da Vila Real de St. António, mas na nossa cidade também 

vivem famílias de etnia cigana perfeitamente integradas. Tem havido algumas tentativas de 

implantar no Concelho um parque nómada, mas o executivo não concorda com a existência de 

barracas e de uma maneira geral, esta etnia não consegue viver em casas de habitação. O que 

aliás facilmente se entende, basta ver o que se passa nas casas da Rua de Vila Real Sto. 

António e o medo que se instalou nas redondezas. A Câmara tem acompanhado de perto a 

situação, e lamenta profundamente não ter competência para intervir embora tenha reunido 

com várias entidades públicas na procura de uma solução. 

Usou da palavra o deputado Pedro Fonseca (PSD) que disse tratar-se de um problema que se 

arrasta há demasiado tempo e que assiste com preocupação ao drama vivido por todos os que 

ali habitam. Disse ainda que também na Embra, começam a surgir sinais de pobreza, pessoas 

que começam a procurar formas menos lícitas de arranjar dinheiro, roubando sinais de 

trânsito, arranjando cobre e assaltando caixotes do lixo. Lamentou que a policia não 

intervenha quando se desrespeita a lei e os direitos de todos nós.   

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que disse mostrar-se solidário com o drama 

das pessoas que moram perto das habitações ocupadas pelos ciganos, mas referiu que 

hipoteticamente, se todo o país tomar a decisão de não os deixarem acampar, o que é que eles 

irão fazer?! Sugeriu que os Municípios procurem um entendimento conjunto no sentido de 

encontrar uma solução, pois não se vão matar essas pessoas e elas têm que ir viver nalgum 

lado.  

De seguida, o Presidente da Câmara esclareceu que o povo de etnia cigana é nómada, ou seja, 

não conseguem ficar muito tempo em cada lugar, e quando o fazem, só provocam distúrbios, 

por isso, só os deixa permanecer no Concelho o tempo permitido por Lei. Desafiou o senhor 

deputado Fernando Alves a visitar os locais onde eles acampam. São pessoas que não se 
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querem adaptar às regras da nossa sociedade, não são asseados, assaltam pessoas idosas e 

roubam os nossos pertences. 

Usou a palavra o deputado Fernando Alves (CDU) que disse que o Sr. Presidente da Câmara 

não entendeu bem a sua intervenção. Sugeriu apenas que se encontrasse uma saída para os 

ciganos porque se todos os Concelhos impedissem a sua permanência, onde é que estes 

viviam?! Pois tinha entendido que não podiam ficar no Concelho tempo nenhum, mas afinal o 

que o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que podiam permanecer durante o tempo que a Lei 

permite, ou seja dois dias.    

Tomou a palavra a Vereadora Cidália Ferreira que disse que há várias famílias ciganas que 

estão a ser apoiadas por várias entidades do Concelho, pela segurança social, pelo centro de 

saúde, pela Junta de Freguesia e pela comissão de protecção de menores. Informou também 

que houve um projecto na Câmara com uma mediadora social de etnia cigana que, não 

conseguiu intervir com as famílias que estão da Rua Vila Real Sto. António e que vivia também 

amedrontada. Mas apelou para que não sejamos radicais em relação à etnia cigana, mas que 

tenhamos consciência de todos os problemas que criam no nosso Concelho. 

Concluída a ordem de trabalhos, e não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa 

deu por terminada esta segunda reunião e com ela a Sessão Ordinária iniciada a 23 de 

Dezembro de 2010, pelas vinte e três horas, da qual se lavrou a presente acta que vai ser 

assinada pelo membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Telmo Lopes da Silva 

Ferraz, primeira secretária, Ana Patrícia Quintanilha Nobre e segundo secretário, Ricardo 

Alexandre Pereira de Sousa Lopes. _________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Telmo Lopes da Silva Ferraz 

 

A Primeira Secretária 

 

Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

 

O Segundo Secretário 

 

Ricardo Alexandre Pereira de Sousa Lopes. 

 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital e gravação áudio. 


