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ATA N.º 3/2021  

 
 

 ---- PRESIDÊNCIA: Leonor Pais --------------------------------------------------------------  

 ---- 1.º/ª SECRETÁRIO/A: Cristina Matos ---------------------------------------------------   

 ---- 2.º/ª SECRETÁRIO/A: António Ferreira -------------------------------------------------  

 ---- Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Mangualde, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Mangualde, que havia sido convocada nos termos legais e regimentais no 

passado dia vinte e um de junho. --------------------------------------------------------------  

 ---- Sendo vinte e uma horas e dez minutos foi feita a chamada, verificando-se as 

ausências dos seguintes membros municipais, senhores: Gabriel Sousa, Ricardo Ângelo, 

Justino Fernandes, Joaquim Pais, Jorge Coelho e Rui Coelho, presidente da Junta de 

Freguesia de São João da Fresta e presidente da União de Freguesias de Moimenta de 

Maceira Dão e Lobelhe do Mato, respetivamente. --------------------------------------------  

 ---- Justificaram as faltas os senhores: Gabriel Sousa, e Justino Fernandes. ---------------  

 ---- De acordo com o artigo 29º, n.º 2, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

foi justificada a falta da senhora Fátima Ribeiro, à sessão extraordinária desta 

Assembleia Municipal, do dia dezanove de março de 2021. ---------------------------------  

 ---- Estiveram presentes os senhores: presidente da Câmara Municipal, Elísio Oliveira, 

vice-presidente da Câmara Municipal, Rui Costa, e os vereadores Maria José Coelho, 

João Lopes, Sara Costa, Liliana Gomes e Joaquim Messias.---------------------------------  

------LEITURA, DISCUSSÃO e VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR: 

 ----- Procedeu-se à votação da ata da sessão ordinária, de vinte e cinco de fevereiro de 

2021, a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------  

 ----- Nos termos do n.º 3, do artigo 34.º, do Anexo do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, não participaram na aprovação da ata os membros que não estiveram presentes 
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na sessão mencionada, nomeadamente: João Tiago Henriques, Fernando Azevedo e 

Fátima Ribeiro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Procedeu-se também à votação da ata da sessão extraordinária, de dezanove de 

março de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------  

 ----- Nos termos do n.º 3, do artigo 34.º, do Anexo do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, não participaram na aprovação da ata os membros que não estiveram presentes 

na sessão mencionada, nomeadamente: João Tiago Henriques, Maria Branca Paiva, 

Fátima Ribeiro. -------------------------------------------------------------------------------------  

------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------  

------ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA: ------------------------------------------------  

 ----- A senhora presidente da Assembleia Municipal leu a correspondência recebida, 

ficando à disposição dos membros da Assembleia. ---------------------------------------------  

 ----- De salientar, mais uma vez, a queixa dos moradores do Bairro de S. Pedro, em São 

Cosmado, Mangualde, que continuamente enviam correspondência, sem enviarem uma 

morada específica ou uma pessoa de contacto, relativamente ao “estaleiro a céu aberto”, 

e infrações ambientais no local. -------------------------------------------------------------------  

------INTERVENÇÃO dos MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

MANGUALDE e/ou EXECUTIVO: -----------------------------------------------------------  

 ----- A senhora presidente da Assembleia Municipal referiu que teve a oportunidade de 

privar com o senhor Dr. Jorge Coelho, que se tratava de um homem ímpar, do ponto de 

vista pessoal e profissional, com um amor às nossas/suas terras, inquestionável, e que 

levou bem longe, sempre que pôde, o nome de Mangualde. A sua memória perdurará, 

na sua obra, nos seus feitos, e o seu legado merece ser credor da nossa memória, 

reconhecimento e admiração. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- A senhora presidente da Assembleia Municipal, propôs um voto de pesar, e que 

fosse feito um minuto de silêncio em honra do senhor Dr. Jorge Coelho, o que foi 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------  
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 ----- Foi cumprido de seguida, um minuto de silêncio. ----------------------------------------    

 ----- A primeira secretária, senhora deputada Cristina Matos, prestou uma homenagem 

à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. Após várias 

etapas e vontades que se iniciaram com a determinação de António Alves Pereira, mais 

conhecido por Maçareco, o precursor dos bombeiros voluntários, foi em vinte e nove de 

junho, de mil novecentos e vinte e nove, que a Corporação dos Bombeiros Voluntários 

de Mangualde se apresentou pela primeira vez em público, devidamente organizada, daí 

ser esta a data do seu aniversário. É mais que justo que, por isso, se felicite os Bombeiros 

Voluntários pelos seus noventa e dois anos, ao serviço desta comunidade mangualdense. 

Esta organização cívica e social, tem crescido em valências e em prestígio nacional. 

Mangualde tem um grande apreço e orgulho pelos seus soldados da paz, bem hajam. --  

 ----- A senhora deputada Filomena Ferreira alertou para o facto de os cães selvagens 

continuarem a andar em matilhas pela cidade de Mangualde, atacando outros cães 

domésticos e pessoas. É urgente que seja feito, o já pensado, parque acolhedor de 

matilhas, para que se evitem os cães abandonados, pois são agressivos e uma causa 

pouco digna da nossa cidade. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- O CROI (Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia), sediado no Satão, 

e constituído por Mangualde, Penalva do Castelo, Aguiar da Beira, e Satão, é uma 

instituição acolhedora de animais, canil e gatil, onde teve a honra de estar presente na 

inauguração do alargamento deste Centro. A Câmara Municipal de Mangualde 

participou com 100000,00€ (cem mil euros), para que este alargamento fosse feito. 

Tinha constatado que os animais eram muito bem tratados, e o Centro estava bem 

apetrechado, higienizado, tem todas as condições necessárias, com instalações e 

recursos humanos, para acolher os animais.  ---------------------------------------------------  

 ----- O CROI dá ainda da possibilidade de se poder adotar os animais, já tratados, a 

quem assim o pretender. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----- O senhor deputado Filipe Pinto relembrou a Assembleia Municipal que a bancada 

do P.S.D. tinha enviado um requerimento/questão sobre a razão do adiamento da sessão 

ordinária de abril, da Assembleia Municipal de Mangualde, no qual expõe o seu ponto 

de vista. O decreto-lei que permite o adiamento da apresentação da prestação de contas, 

permite objetivamente só isso, e não a mencionada sessão no seu todo, daí o P.S.D. 

manifestar, de certa forma o seu desagrado, e visto que a sessão de abril tem mais 

assuntos a tratar que só a prestação de contas. -------------------------------------------------  

 ----- A senhora presidente da Assembleia Municipal explicou que recebeu a 

comunicação do P.S.D. e que tinha respondido, encaminhando o parecer, da ANMP 

(Associação Nacional de Municípios Portugueses), com base no qual a decisão foi 

tomada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O senhor deputado José Ribeiro, em nome da bancada do P.S., interveio para 

registar a meritória prestação de três atletas do nosso concelho, que recentemente, e mais 

uma vez, atingiram brilhantes resultados desportivos em provas internacionais: Miguel 

Monteiro, no lançamento do peso, Cristiano Pereira, em atletismo, e João Azevedo, em 

karaté e para karaté. Estes três atletas representam aquilo que de melhor temos no nosso 

seio, enquanto cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Não podemos deixar de referir o trabalho intenso dos seus treinadores: João 

Amaral, no caso do Miguel Monteiro, e do Cristiano Pereira, e Pedro Veloso, no caso 

do João Azevedo, e também aos Clubes que o representam, a Casa do Povo de 

Mangualde, e o Centro Bujutsu de Mangualde.  -----------------------------------------------  

 ----- Aquilo que estes atletas alcançam, nas áreas desportivas que representam, é um 

esforço hercúleo, já o é para qualquer atleta, em qualquer modalidade, mas para eles, 

como todos sabemos, o esforço é ainda maior. Este esforço deve-nos fazer sentir a todos 

orgulhosos, que vale a pena apostarmos, e em Mangualde está-se a trabalhar bem essas 

áreas. É também de muito mérito o apoio que a Câmara Municipal tem dado a estes 

Clubes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Para além do reconhecimento público, a bancada do P.S. deixava ainda o seu 

agradecimento, o agradecimento pelos brilhantes cidadãos e seres humanos que eles são, 

e por nos darem lições diariamente que nós deveríamos aprender, sobretudo que é 

possível, com o esforço de todos, construirmos uma sociedade mais justa e mais 

inclusiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O senhor deputado Filipe Pinto, em nome da bancada do P.S.D., associou-se ao 

discurso do senhor José Ribeiro, e também felicitava os atletas da Casa do Povo de 

Mangualde, e todos os participantes, bem como todos os atletas que levam o nome de 

Mangualde além-fronteiras, e a nível nacional, e que dão provas de que temos talento e 

futuro em Mangualde. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- A senhora deputada Maria de Fátima Cunha, em nome da bancada do P.S.D., 

também se associava ao voto de pesar pelo falecimento do senhor Dr. Jorge Coelho que 

de forma abrupta nos deixou. Igualmente apresentava o voto de pesar pelo falecimento 

do senhor Dr. Almeida Henriques. ---------------------------------------------------------------  

 ----- Desejava ainda as rápidas melhoras ao senhor Dr. João Azevedo pelo seu problema 

de saúde, esperando que recupere rapidamente, e muita força para a família em 

particular. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O senhor deputado Miguel Sousa relembrou que a bancada do P.S.D. havia feito 

uma recomendação ao P.S., numa das sessões anteriores da Assembleia Municipal, 

sobre o uso do glifosato, pelo que gostaria de saber qual era o ponto da situação. Outra 

questão prendia-se com as obras no Largo das Carvalhas, e com o facto de o senhor 

presidente da Câmara Municipal ter dito que não seriam abatidas as árvores centenárias, 

o que de facto aconteceu, pelo que gostaria de saber o porquê, ou se as mesmas vão ser 

transplantadas. As obras junto à Igreja da Misericórdia, também gostaria de saber se 

essas árvores vão ser abatidas ou o que vai ser feito nesse Largo. --------------------------  
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 ----- Ainda relativamente ao Largo das Carvalhas, dado que é para ser usado pelos 

feirantes da feira quinzenal, questionava como é que os estes iriam colocar/fixar as suas 

barracas num piso de betão e granito, qual era a solução. ------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Fernando Campos fez a seguinte recomendação à Câmara 

Municipal:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- “Maria Teresa de Almeida Cruz tem um lugar cimeiro na plêiade de Mulheres de 

Abril. Mulheres de grande coragem e convicção, que nunca viraram a cara à luta que 

sem tréguas travaram em prol da liberdade, da democracia e de um Portugal mais justo. 

Uma mulher que é um exemplo de intervenção cívica e política cujo currículo evidencia 

o exemplar trabalho desenvolvido em prol da educação, pilar imprescindível à 

democracia, à emancipação e realização humanas. -------------------------------------------  

 ---- Durante vários anos desempenhou vários cargos e atividades que nos abstemos de 

referir por constarem do currículo em anexo. --------------------------------------------------  

 ---- Depois do 25 de Abril integrou sempre as listas autárquicas promovidas pelo PCP, 

sendo eleita para a Assembleia Municipal de Mangualde em vários mandatos. -----------  

 ---- Nesse órgão, apresentou construtivamente muitas propostas que aprovadas e 

postas em prática, dignificaram a vida dos mangualdenses e viu rejeitadas outras que, 

se aceites, teriam contribuído para que se vivesse melhor naquele concelho. -------------  

 ---- Em homenagem ao seu labor e méritos pedagógicos, a Escola Ana de Castro 

Osório, que fundou e exemplarmente dirigiu, atribuiu o seu nome a uma Rua do 

Estabelecimento Escolar. --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Nos termos do Regulamento dos Galardões Municipais de Mangualde, propomos 

que Câmara Municipal de Mangualde atribua à mangualdense Maria Teresa de 

Almeida Cruz a Medalha de ouro da cidade de Mangualde.” --------------------------------  

 ---- O referido currículo ficará arquivado no processo desta sessão. -------------------------  
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 ---- O senhor deputado João Tiago disse que, em nome da bancada do P.S., se associava 

a esta homenagem, e proposta de atribuição de medalha de ouro à senhora Dr.ª Maria 

Teresa de Almeida Cruz. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora deputada Catarina Lourenço disse que, em nome da bancada do P.S.D., 

também se associava a esta homenagem e proposta de galardão municipal. ---------------   

 ---- Posto esta recomendação a votação, que Câmara Municipal de Mangualde atribua à 

mangualdense Maria Teresa de Almeida Cruz, a Medalha de ouro da cidade de 

Mangualde, a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Fernando Campos interveio para dizer que se associava à 

homenagem aos três atletas da Casa do Povo de Mangualde, bem como aos seus 

treinadores. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Referiu também que até ao momento, a C.D.U. ainda não recebeu qualquer resposta 

à maioria das dezenas de requerimentos que aqui colocamos, apesar de sucessivas 

promessas de resposta, sendo que esta situação dura desta 2017. Mais grave ainda, é o 

pedido de documentos, como é o caso da cópia do acordo celebrado entre a Câmara 

Municipal de Mangualde e o senhor Eng.º Miguel Pais do Amaral, o contrato relativo 

às contrapartidas pela não execução da Barragem de Girabolhos. A Lei de Acesso ao 

Documentos Administrativos expressa que compete a quem é dirigido o requerimento 

de acesso a um documento administrativo, responder no prazo de dez dias, sendo que 

este prazo pode ser prorrogado até dois meses, segundo situações especificas. Passados 

meses, o executivo camarário não emitiu qualquer resposta, o que se pode considerar 

uma tremenda falta de respeito para com uma força política, e para com o seu eleito, e 

também uma enorme falta de transparência e de capacidade de convívio democrático 

por parte do executivo. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---- A C.D.U. tem material mais que suficiente para apresentar queixa quer à CADA 

(Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos), quer à Inspeção Geral de 

Finanças, o que ainda não aconteceu porque a C.D.U. tem como prática resolver 
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politicamente o que é da política, pelo que ficamos a aguardar uma 

resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- Interveio a senhora deputada Catarina Lourenço para se associar aos comentários 

do senhor Fernando Campos, pois também considera muito grave que um partido 

político ou um cidadão peça, nos termos da lei, documentos, e estes não tenham sido 

ainda entregues. Solicitava ao senhor presidente da Câmara Municipal para nos 

esclarecer se houve algum problema no pedido de documentação e caso não tenha 

havido, o porquê da demora. -----------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha 

Alta, Marco Almeida, disse que, relativamente à Rua Dr. Diamantino Furtado e ao 

processo de obras que se arrasta desde 2006, que tem como principal problema a não 

conclusão das obras por parte do investidor, privado, daquele loteamento, e que tem 

causado diversos problemas aos moradores, ao nível de infraestruturas, limpeza e 

betuminoso. Sabe-se que os moradores têm feito várias diligências com o intuito de 

encontrarem uma solução para o problema, e porque esta autarquia sempre colocou as 

pessoas em primeiro, questionava o executivo sobre quais as diligências que têm sido 

efetuadas pelo município no sentido de se encontrar uma solução para resolver este 

problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente Marco Almeida propôs um voto de pesar pelo falecimento do 

senhor Bernardino António Azevedo. Foi com profundo choque e pesar que tivemos 

conhecimento do desaparecimento de senhor Bernardino Azevedo. -------------------------  

 ----  Bernardino António Azevedo foi presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 

de 2005 a 2013 e presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha 

Alta de 2013 a 2017, uma figura ímpar e incontornável da Freguesia, que nunca se 

poupou á intervenção pública em prol dos seus concidadãos, uma perda para todos nós. 

Sócio fundador da Associação dos Deficientes das Forças Armadas – ADFA, a qual 

descrevia como uma Associação participada e democrática, criada para reivindicar os 
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direitos dos deficientes de guerra. Antes do 25 de Abril, os deficientes das forças 

armadas eram menosprezados e ocultados pelo Estado português; forte impulsionador 

do movimento associativo da sua terra natal, Santo André, Mangualde, onde foi um dos 

principais dinamizadores da construção do Centro Recreativo e Cultural de Santo André, 

sendo presidente da direção entre 1985 e 1991, e de 1996 a 2001. Homem de lutas, de 

convicções, corajoso, determinado, lúcido, livre, humilde, trabalhador e honesto. --------  

 ---- Bernardino António Azevedo deixa-nos a memória da materialização dos valores e 

da dedicação à causa pública, a sua partida traz a Mangualde a dolorosa perda de uma 

das suas mais solidas raízes. -----------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora presidente da Assembleia Municipal informou que na sessão anterior, 

aludiu à correspondência trocada com os familiares do senhor Bernardino Azevedo, na 

qual, em nome de toda a assembleia, apresentava os sentidos pêsames pela sua morte. 

No entanto, fazia sentido apresentar este voto de pesar. ---------------------------------------  

 ---- O senhor presidente Marco Almeida relembrou que a última sessão da Assembleia 

Municipal de Mangualde foi uma sessão extraordinária, e que por isso não houve 

intervenção dos deputados no período de antes da ordem do dia, daí hoje estar a fazer 

esta proposta de voto de pesar. --------------------------------------------------------------------  

 ----  A senhora presidente da Assembleia Municipal retorquiu que na sessão anterior 

tinha pedido autorização à assembleia, aludindo ao facto de ser uma sessão 

extraordinária, para falar do assunto, dar a informação do falecimento do senhor 

Bernardino Azevedo e referir o voto de pesar. No entanto, obviamente não se demarcava 

desta proposta, mas parecia-lhe redundante com o que já havia sido feito. -----------------  

 ----  Tomou a palavra a senhora deputada Catarina Lourenço para dar razão ao senhor 

Marco Almeida, a sessão anterior foi extraordinária, mas pensava que de facto houve 

voto de pesar e votação do mesmo, com a autorização de todos os presentes. Relembrava 

que o tempo de intervenção era limitado, os membros do P.S.D. faziam as suas 
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intervenções de acordo com o estipulado, e estava-se a perder tempo com estas 

intervenções em detrimento de outros assuntos. ------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto solicitou que também fosse votado um voto de pesar 

pelo falecimento do senhor Dr. Almeida Henriques, que apesar de não ser 

mangualdense, era uma figura conhecida a nível do distrito e que estava ligado ao 

Partido Social Democrata. -------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto a votação o voto de pesar pelo falecimento do senhor Bernardino António 

Azevedo, o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------  

 ---- Posto a votação o voto de pesar pelo falecimento do senhor Dr. António Almeida 

Henriques, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado João Tiago congratulou-se, em nome da bancada do P.S., com a 

aquisição da “Quinta D.ª Leonor” por parte do município de Mangualde. Esta aquisição 

além de valorizar o património municipal, e a memória de Mangualde, é uma mostra da 

coerência do que tem sido a ação do executivo. Tem sido assim com outro património, 

que agora tem utilizações ambientais mais corretas, e agora este Jardim, que tanto se 

tem falado que precisava ser preservado, um património ambiental, arquitetónico, uma 

aquisição que tanto enobrece o centro de Mangualde e que lhe dará qualidade de vida 

que todos nós almejamos. --------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto solicitou uma resposta do executivo e do presidente 

da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, quanto ao que estavam 

a fazer para resolver os problemas na Rua Dr. Diamantino Furtado, pois sendo um 

processo tão antigo, a Junta de Freguesia deverá ter também alguma coisa a dizer e fazer. 

 ---- Em resposta ao senhor deputado João Tiago, dizia que o P.S.D. nesta Assembleia 

Municipal também tem apresentado propostas ambientais, como o caso da do glifosato, 

que ao que parece o executivo nada fez para a pôr em prática, e continua a ser utilizado 

na via pública.----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Outra questão que dirigia ao executivo, prendia-se com o Gabinete do CIDEM, e 

fazendo alguma pesquisa, a última empresa encubada pelo mesmo, remonta a 2018, pelo 

que gostaria de saber qual é o balanço que fazem das empresas encubadas e de apoio à 

criação de emprego que este Gabinete apoiou, ou seja, quantas empresas foram apoiadas, 

e se este Gabinete ainda está operacional. -------------------------------------------------------  

 ---- A senhora deputada Maria Fátima Cunha questionou o executivo sobre se havia ou 

não uma supervisão dos espaços de lazer nas várias freguesias do concelho, parques 

infantis e polivalentes, pois estão completamente ao abandono, e por isso não podendo 

ser utilizados pelos poucos jovens e crianças que ainda existem nessas aldeias, porque 

algumas das Juntas de Freguesia não fazem a manutenção, destes espaços que são de 

todos nós. Se não se oferecerem as condições aos cidadãos para eles residirem nestas 

aldeias, qualquer dia estão desertas. --------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal informou que, quanto ao glifosato, a 

Câmara Municipal estava a fazer uma redução gradual na sua utilização, pois está a usar 

produtos alternativos e meios mecânicos. --------------------------------------------------------   

 ---- O Largo das Carvalhas, saíram 20% das árvores, e as que ficaram estão concentradas 

num espaço para responder aos fins urbanos a que se propõe fazer aquela praça, com 

funcionalidades urbanas, um espaço intergeracional, e permita a realização de alguns 

eventos. Neste espaço está previsto a realização de feiras, pelo que serão colocados os 

meios próprios para segurança das tendas dos feirantes. Quanto a Mangualde ser uma 

cidade de betão, quatro das árvores foram colocadas na Avenida Sr.ª do Castelo, no 

parque urbano em construção, e outras estão nos terrenos do estaleiro municipal. Ainda, 

relativamente a este assunto, a encosta do cemitério da cidade, é hoje uma zona airosa 

de árvores, a compra da Quinta D.ª Leonor, é também um ativo arbóreo de luxo para os 

mangualdenses, a somar ao referido parque urbano em construção. Também apelando 

ao sentido de responsabilidade das empresas, a Patinter, empresa de transportes, 
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financiou duzentas árvores colocadas em perímetro urbano, e por isso Mangualde não é 

uma cidade de betão, está mais verde do que nunca. -------------------------------------------  

 ---- Ao senhor deputado Fernando Campos, respondia que estava surpreso com as suas 

reclamações, pois tinha-se empenhado em que lhe respondessem, tendo mesmo visto as 

respostas preparadas, pelo que iria questionar o que sucedeu. --------------------------------  

 ---- Relativamente à Rua Dr. Diamantino Furtado, a qual já foi comentada na sessão 

anterior da Assembleia Municipal, resta ainda uma caução de 1000000,00€ (um milhão 

de euros), estabelecida em lotes, hoje em dia com um valor bastante inferior. Mangualde, 

não é mais desenvolvido porque falharam políticas de habitação, e por consequência 

outras infraestruturas, valências, que são indutoras da qualidade e da valorização da 

habitação. Para resolver o problema daquele Bairro, que tem um grande potencial, houve 

que contactar o loteador, têm sido dados passos significativos de tal forma que, foi 

afirmado pelo mesmo que as obras de recuperação começariam na segunda quinzena de 

julho deste ano. Se assim não acontecer, a Câmara Municipal questionará os serviços 

jurídicos para, caso seja possível, poder intervir e resolver o assunto, era este o seu 

compromisso pessoal. -------------------------------------------------------------------------------     

 ---- O CIDEM é uma instalação que está à disposição dos empreendedores, não se pode 

forçar ninguém a investir, e por esta via já entrou um investimento, num sítio 

interessante que adiante poderá explicar. --------------------------------------------------------  

 ---- Os parques de lazer pertencem às juntas de freguesia, no entanto informava que 

havia três parques de lazer remodelados na cidade de Mangualde, novos em Santiago de 

Cassurrães, Quintela de Azurara e outro em Moimenta de Maceira Dão, e mais e 

melhores haverá, em nome da qualidade de vida, da fixação das pessoas e da felicidade 

das crianças. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Apreciação da Informação Escrita sobre a 

atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo” -----------------  
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 ---- A senhora presidente da Assembleia Municipal parabenizou o executivo, e em 

especial o senhor presidente da Câmara Municipal, por tudo o que já foi referido, e pela 

aquisição da Quinta D.ª Leonor, pois iria ser uma pérola no coração da cidade, pelos 

esforços que fez e que o executivo apoiou. Também se regozijava pela cedência dos 

edifícios de Contenças de Baixo, das ex-escolas, para um centro interpretativo e albergue 

de caminhantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora deputada Catarina Lourenço, em nome da bancada do P.S.D, elogiou o 

senhor presidente da Câmara Municipal pela forma como esclarece as questões, 

concordando-se ou não, o facto é que não faz política com esses esclarecimentos. -------  

 ---- Quanto à aquisição da Quinta D.ª Leonor, havia que louvar o esforço, o trabalho, pois 

foi bem-sucedido, era uma medida excelente para o concelho. -------------------------------  

 ----  Ainda relativamente à Quinta D.ª Leonor, no contrato, há 1000m2 (mil metros 

quadrados) que ficam para o proprietário, e isto era dúbio, gostariam de saber se era 

possível construir um prédio urbano naquela zona, atualmente não o é porque é uma zona 

verde no PDM (Plano Diretor Municipal), se é um compromisso da Câmara Municipal 

de Mangualde, independentemente de quem venha a estar futuramente no executivo, não 

se alterar o PDM e por conseguinte não ser permitido construir qualquer prédio urbano 

naquela área. Também o usufrutuário, no contrato faz-se alusão a um usufruto a favor de 

Maria Alexandra Leonor Cabral de Abreu Castelo Branco, e este pode dar origem a um 

trespasse, e nada está estabelecido quanto a este usufruto, pelo que gostariam de saber 

como é que este foi transmitido, as condições, se a Câmara Municipal tem algum acordo 

com a usufrutuária para que possa desde já iniciar a abertura daquele espaço aos 

mangualdenses, não existe esse tempo ainda, vão aguardar, gostariam se ver esclarecida 

a questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Fernando Campos solicitou informação mais detalhada sobre os 

sete processos judiciais pendentes, nomeadamente a que respeitam, quais as entidades, os 

valores envolvidos, referidos na informação financeira. ---------------------------------------  
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 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal informou que os 1000m2 foram 

destacados para se poder construir cerca de 600m2, tais como estruturas de apoio ao 

turismo, um restaurante ou um café, sendo esta uma segunda vantagem do negócio, 

pretende-se ter naquele espaço um Jardim, onde possa haver investimento privado.------  

 ---- A questão do usufruto, a senhora Dª Maria Alexandra tem noventa e cinco anos, e 

tem direito ao mesmo, quando falecer, este reverterá para o município. A Câmara 

Municipal, se tivesse pressa, poderia expropriar de imediato, mas não é o que se pretende, 

a usufrutuária ainda tem capacidades intelectuais e por isso dispõe de pessoal que lhe faz 

a manutenção do espaço. Em conclusão a usufrutuária não pode transmitir o usufruto a 

outras pessoas, terminará com a sua morte ou por abdicação à favor da autarquia. -------  

 ---- Ao senhor deputado Fernando Campos informava que um dos processos dizia 

respeito a um incidente com uma carrinha, na Feira dos Santos, outro caso com uma 

pessoa e a Citroen em que a Câmara Municipal estava envolvida e os restantes não se 

recordava, mas no dia seguinte iria contactá-lo para o informar pessoalmente. ------------  

 ---- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2021/Plano Plurianual de Investimentos” – Aprovação e Votação da 

proposta adotada pela Câmara Municipal --------------------------------------------------------  

 ---- A senhora presidente da Assembleia Municipal propôs que os pontos segundo e 

terceiro fossem apreciados em conjunto e votados separadamente, o que foi aprovado por 

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

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e dois votos 

a favor, quatro votos contra, do P.S.D., e a abstenção, da C.D.U., aprovar a segunda 

revisão às G.O.P. para o ano de 2021-------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de 

2021” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ---------------  
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 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e dois votos 

a favor, quatro votos contra, do P.S.D., e a abstenção, da C.D.U., aprovar a segunda 

revisão ao Orçamento para o ano de 2021. ------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Prestação de Contas/Gerência Municipal 2020” 

- Apreciação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ----------------------   

 ---- A senhora presidente da Assembleia Municipal propôs que os pontos quarto e quinto 

fossem apreciados em conjunto e votados separadamente, o que foi aprovado por 

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

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto disse fazer pela comunicação social que o executivo 

se congratulava com o resultado líquido positivo de 1500000,00€ (um milhão e 

quinhentos mil euros), um terço desse resultado líquido é fruto do aumento da receita 

com impostos, ou seja 11% do total da receita. -------------------------------------------------  

 ---- Posto isto, gostaria de saber o que são rubricas como, “perdas por imparidade” de 

clientes, onde são afetados valores não detalhados; em “outras contas a receber”, 

existem três entidades em dívida com a autarquia, como os Irmãos Almeida Cabral, a 

Moment Of Class, e a Câmara Municipal de Nelas, o porquê destes valores; com a Lei 

dos precários, assistimos a que os mesmos tenham migrado para os quadros da Câmara 

Municipal de Mangualde o que obrigou a um aumento na rubrica de “gastos com 

pessoal”, mas por coincidência não diminuiu o valor com os avençados, nem dos 

trabalhos especializados, e esta sub rubrica representa um quinto do dinheiro gasto em 

fornecimento de serviços especializados, o porquê desta situação. De qualquer forma 

parabenizava o executivo pelo resultado positivo obtido. -------------------------------------  

 ---- O senhor deputado João Tiago Henriques cumprimentou o deputado Filipe Pinto 

pelo seu exercício de cidadania ao reconhecer o grande trabalho de gestão do executivo. 

 ---- A Câmara Municipal de Mangualde, hoje em dia tem uma divida de 6000000,00€ 

(seis milhões de euros), há uma rede de dez Etar novas, reduziu o prazo de pagamento 

dos fornecedores, alterou o sistema contabilístico, do POCAL para o Sistema Nacional 
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de Contabilidade, mais rigoroso, houve a assunção de receber as competências 

emanadas da educação, presta-se um melhor serviço à população e consegue-se ter um 

resultado positivo. Numa altura de imprevisibilidade, de dificuldade, que foi esta   

pandemia houve instrumentos de reação, e podemos nos candidatar ao PRR (Plano de 

Recuperação e Resiliência). Hoje temos uma Câmara Municipal sólida, há um grau de 

execução de receita de 90%, e de despesa de 79%, por isso os investidores acreditam em 

Mangualde, e novos investimentos estão para chegar, há uma confiança entre a gestão 

do património público e a iniciativa privada. ----------------------------------------------------  

 ---- Havia ainda muito para fazer, quotidianamente, por todos os presidentes de junta de 

freguesia que se associam a este movimento, pela Câmara Municipal, pela Assembleia 

Municipal, pelo que apelava ao voto por unanimidade neste ponto. -------------------------  

 ---- O senhor deputado Miguel Sousa, regozijou-se pela bancada do P.S. ter um 

compromisso com os mangualdenses, e tendo esta Câmara Municipal um resultado 

positivo, lamentava que se continue a investir e pagar a empresas de fora do concelho, 

havia empresários em Mangualde com mais de vinte anos de serviço, que nunca foram 

abordados pelo executivo para solicitar um orçamento de qualquer serviço. ---------------  

 ---- O senhor deputado João Tiago Henriques respondeu que quando há concursos 

públicos para fornecimento de serviço ou materiais também se candidata, não espera ser 

contactado pela autarquia. --------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto disse que o discurso da divida era sempre o mesmo, 

pelo que o senhor João Tiago deveria voltar-se para a sua bancada e para o executivo e 

falar com as pessoas que contraíram essa dívida, pois há pessoas na sua bancada que 

faziam parte do executivo da altura, e essas pessoas é que têm responsabilidade perante 

o meu partido, não somos nós que estamos aqui apenas há quatro anos. --------------------  

 ---- A Lei dos Compromissos de 2012, foi a que obrigou há redução da dívida, a que os 

pagamentos fossem cumpridos. -------------------------------------------------------------------   
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 ---- Não era a primeira vez que elogiava este executivo, e fazia-o sempre, desde que está 

na política, pois isto era o que fazia uma melhor sociedade. Também parabenizava o 

executivo porque acatou um dos alertas do P.S.D., o facto de ter quatro vereadores no 

ativo mais o presidente da Câmara Municipal, não se justificava, pelo que depois foi 

reduzido este número. ------------------------------------------------------------------------------     

 ---- A senhora deputada Catarina Lourenço recordou ao senhor João Tiago que foi o 

P.S.D. que propôs a redução do IMI, quer na Assembleia quer na Câmara Municipal, e 

um mês antes de ser proposta a medida da Câmara Municipal, foi feita nova proposta 

nesta Assembleia Municipal que os senhores do P.S. votaram contra. O senhor 

presidente da Câmara Municipal, se for uma pessoa justa como tem sido até agora, 

poderá afirmar que a redução do IMI foi por influência do P.S.D. A proposta da Câmara 

Municipal foi de 0,34% e a do P.S.D. era de 0,35%, e até já havíamos proposto 0,30%, 

e o mesmo aconteceu com a derrama, a autarquia adotou a proposta do P.S.D. -----------  

 ---- A Lei dos Compromissos previa que parte da receita do IMI aumentava para as 

autarquias, e um terço das receitas da Câmara Municipal de Mangualde provem dos 

impostos pagos pelos mangualdenses.------------------------------------------------------------  

 ---- Relativamente à instalação do IKEA em Mangualde, há alguns anos atrás, era uma 

promessa como qualquer outra que foi feita e não foi cumprida, em vários executivos, 

não só nos do P.S.D. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado João Tiago Henriques disse que quanto ao IMI, havia a tradição 

no P.S. de quando se votam propostas, estas serem baseadas em números, e por isso 

nunca aceitamos as propostas do P.S.D. Sempre se debateu pela descida do IMI, mas 

também pela sustentabilidade económica e financeira da Câmara Municipal, assim que 

fosse possível deveria ser feito o ajuste, e foi o oque aconteceu. -----------------------------  

 ---- Quanto às promessas, o senhor Dr. João Soares quando veio a Mangualde, foi falar 

num projeto de reabilitação do Cineteatro, e para protocolar a reabilitação do Mosteiro 

de Santa Maria de Maceira Dão. A barragem de Girabolhos, era um investimento de 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 

29/06/2021      18 

 

 

Fls.           47  

interesse público, mas uma concessão privada, pelo que a empresa Endesa fez um estudo 

de mercado e concluiu que deveria mudar o tipo de investimento, para energias eólicas 

e fotovoltaicas, e deixar cair o investimento em barragens, e nessa altura rompeu o 

contrato com o Estado português, não foi com a autarquia de Mangualde, tendo, no 

entanto, indemnizado os quatro municípios que iram receber este projeto. -----------------  

 ---- A senhora deputada Catarina Lourenço repetiu que a barragem de Girabolhos tinha 

sido uma bandeira do P.S. na altura, fez-se política com isso. Quanto ao Cineteatro, veio 

no Jornal Público da altura que a obra iria ser iniciada, e por isso teve a visita do ministro 

dessa altura, não houve inauguração da obra, ou seja, os nossos partidos não estão 

sempre certos, e quando estão errados há que o admitir. --------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal respondeu que este executivo não 

aumentou nenhuma taxa de imposto, se o volume de impostos aumentou foi uma 

consequência da atividade. -------------------------------------------------------------------------  

 ---- Relativamente às dívidas para com o município de Mangualde, a Câmara Municipal 

de Nelas tem dividas de água, os Irmãos Almeida Cabral, seria de um diferendo relativo 

a obras do CIDEM. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O IMI, achava ser inútil que alguém reclamasse para si a iniciativa de baixar o IMI, 

porque o que havia a realçar era terem-se criado condições para o baixar, e estas condições 

resultam deste executivo ter baixado a dívida, nestes últimos dez anos, e também para 

fazer justiça no concelho, porque a maior parte da dinâmica dos investimentos estão 

presas ao espectro dos subsídios europeus, e por isso se veem muitas obras de regeneração 

urbana, ou de domínio ambiental, daí a baixa da dívida criar condições para baixar o IMI,  

mas também para contrair empréstimos para fazer justiça e coesão social. -----------------  

 ---- Hoje em dia a autarquia tem um ativo de 73000000,00€ (setenta e três milhões de 

euros), tem uma situação líquida de 60000000,00€ (sessenta milhões de euros), e uma 

autonomia financeira de 82%, teve um resultado líquido de 1,500000,00€ (um milhão e 

quinhentos mil euros), um resultado de gerência de 2,700000,00€ (dois milhões e 
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setecentos mil euros), e de saldo corrente 3,800000,00€ (três milhões e oitocentos mil 

euros), que financiou as despesas de investimento que foram negativas em 2000000,00€ 

(dois milhões de euros), e é com esta poupança corrente que se consegue comprar a 

Quinta D.ª Leonor, financiar e alavancar os investimentos por via dos subsídios e por via 

da dinâmica financeira própria. A divida em termos reais é a mais baixa dos últimos vinte 

anos, com uma descida consecutiva de dez anos. -----------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, dos trinta e três membros que constituem a Assembleia 

Municipal de Mangualde, estando presentes vinte e sete deputados municipais, foi 

aprovado por maioria, com vinte e dois votos a favor, do P.S. e Juntas de Freguesia, quatro 

votos contra, do P.S.D., e a abstenção, da C.D.U.,  aprovar a presente prestação de 

contas/Gerência Municipal, do ano de 2020, de onde se destacam os seguintes factos: no 

Balanço: Total do ativo: 72 881 294,75€; Património líquido: 59 529 567,94€; Passivo: 

13 351 726,81€; Na Demonstração de Resultados: Rendimentos: 18 901 734,59€; Gastos: 

17 408 867,71€; Resultado líquido: 1 492 866,88€; Na Demonstração dos Fluxos de 

Caixa: entre Recebimentos e Pagamentos resultou um saldo de 3 006 745,25€, do qual 2 

702 223,51€ é referente à Execução Orçamental e 304 521,74€ de Operações de 

Tesouraria; A Demonstração do Desempenho Orçamental: com um saldo inicial de 1 877 

557,51€, sendo que 1 497 838,98€ se refere a Operações Orçamentais e 397 718,65€ a 

Operações de Tesouraria. A Receita Efetiva totaliza 22 426 371,91€ e a Despesa Efetiva 

totaliza 19 724 148,40€. O Saldo para a Gerência seguinte corresponde ao montante de 3 

006 745,25€ desagregado conforme descrito na Demonstração de Fluxos de Caixa. -----  

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto, em nome da bancada do P.S.D. fez a seguinte 

declaração de voto: “pelo exposto pelo P.S.D., este vota contra a prestação de 

contas/gerência municipal de 2020, dado que entende que este resultado é fruto da carga 

excessiva de impostos dessa própria receita, só o aumento da receita com os impostos 

representa um terço do resultado de gestão, e por isso o voto da sua bancada ser contra.” 
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 ---- Ponto Quinto da Ordem do Dia “Prestação de Contas Consolidada 2020” - 

Apreciação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal -------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e dois votos 

a favor, quatro votos contra, do P.S.D. e a abstenção, da C.D.U., aprovar a presente 

prestação de contas consolidada do ano de 2020, de onde se destacam os seguintes factos: 

no Balanço Consolidado: Total do ativo: 72 881 181,52€; Património líquido: 59 529 

454,71€; Passivo: 13 351 726,81€; Na Demonstração de Resultados Consolidada: 

Rendimentos: 18 901 734,59€; Gastos: 17 411 325,73€; Resultado líquido: 1 490 

408,86€; Na Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada: entre Recebimentos e 

Pagamentos resultou um saldo de 3 006 745,25€, do qual 2 702 223,51€ é referente à 

Execução Orçamental e 304 521,74€ de Operações de Tesouraria; A Demonstração do 

Desempenho Orçamental: com um saldo inicial de 1 877 557,63€, sendo que 1 497 

838,98€ se refere a Operações Orçamentais e 397 718,65€ a Operações de Tesouraria. A 

Receita Efetiva totaliza 22 426 371,91€ e a Despesa Efetiva totaliza 19 724 148,40€. O 

Saldo para a Gerência seguinte corresponde ao montante de 3 006 745,25€ desagregado 

conforme descrito na Demonstração de Fluxos de Caixa. -------------------------------------  

 ---- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude de Mangualde” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara 

Municipal   -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora deputada Sara Sousa disse que é “com enorme satisfação e regozijo que 

temos na ordem do dia o Regulamento do Conselho Municipal de Juventude para 

aprovação. O município de Mangualde torna-se hoje ainda mais democrata dando voz 

efetiva aos jovens mangualdenses, que bem sabem o que querem e o que precisam. Agora, 

num órgão próprio, podem fazer-se ouvir e expressar, desenvolver política e, do 

pensamento à ação, construir uma Comunidade mangualdense. Todos sabemos que 

quanto mais o poder se aproxima das populações, menor é o erro. Sendo este um órgão 

consultivo do município nas Políticas da Juventude, ao serviço do bem comum, há que 
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reforçar os valores da democracia e a promoção dos Direitos Humanos, para que 

Mangualde seja uma comunidade mais livre, próspera, mais justa e mais tolerante. Neste 

contexto, apresento em meu nome e em nome de toda a bancada a que pertenço, a 

seguinte recomendação: “No artigo terceiro do Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude de Mangualde, seja acrescentada uma alínea com a redação: alínea J) 

Promover a educação para os direitos humanos na juventude”.  ----------------------------  

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto, disse que a bancada do P.S.D. se associa a esta 

proposta do P.S., pois era um tema interessante para termos uma sociedade cada vez mais 

justa. Congratulava o executivo por finalmente criar este Conselho, e por finalmente os 

jovens terem um órgão que os representa através das associações onde estiverem 

inseridos, pois serão os porta-vozes junto da Câmara Municipal, e que só peca por tardio. 

 ---- O senhor deputado João Tiago Henriques, disse que realmente a criação deste 

Conselho Municipal peca por tardio, mas finalmente havia um regulamento. A sua 

dúvida, relativamente à alteração da proposta, que fazia sentido, vai obrigar a que este 

Regulamento tenha que ir novamente a reunião do executivo. -------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal explicou que este processo não deveria 

ser retardado porque estava prevista uma primeira reunião de instalação ainda no mês de 

julho, e em setembro haver outra reunião onde já haja a oportunidade de darem opiniões 

sobre o orçamento municipal. Esta propostas podem ser enviadas á Câmara Municipal 

como recomendações. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora deputada Catarina Lourenço disse que concordava com o senhor João 

Tiago, pois esta proposta de alteração ao regulamento não poderia ser feita por esta 

Assembleia Municipal, sugeria que se votasse este regulamento, e á posteriori fazer uma 

recomendação à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ---- O P.S.D. também tinha pressa que este regulamento e o Conselho Municipal 

entrassem em funcionamento, porque esta era uma proposta da sua bancada há já muitos 

anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, aprovar o presente Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de 

Mangualde, com proposta de recomendação à Câmara Municipal de Mangualde. --------  

 ---- Ponto Sétimo da Ordem do Dia “Regulamento Municipal de Incentivo ao 

Pastoreio e às Raças Autóctones de Ovinos do Concelho de Mangualde” - Aprovação 

e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ---------------------------------------  

 ---- A senhora deputada Catarina Lourenço, disse que o P.S.D. iria votar a favor deste 

regulamento, mas na questão do leite havia vários pastores que se queixavam de quem 

lhes compra o produto aqui no concelho, faz um preço baixo, menor que o custo que eles 

têm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Questionavam ainda sobre o impacto orçamental desta medida, se havia uma verba 

estabelecida pelo executivo. -----------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado João Tiago Henriques congratulou-se com este regulamento, pois 

uma terra que não defende as suas matrizes culturais, é uma terra que nunca poderá ter 

futuro. Na europa, o mundo rural europeu está a conseguir resistir porque existe a 

certificação dos produtos endógenos, em cada país, a comercialização, os mercados 

gourmet, que só é possível se houver esta simbiose. Esperamos que se gaste muito 

dinheiro nestes incentivos, pois significava que havia uma fileira de produtos de 

qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Tem que haver uma simbiose perfeita entre cooperativismo, poder público e iniciativa 

privada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal respondeu que se fez uma primeira 

previsão, com inscrição no orçamento, de 40000,00€ (quarenta mil euros). Este incentivo, 

não é uma medida fechada, só para a questão do pastoreio, já houve outras iniciativas, o 

regulamento de apoio investimento empresarial, e a linha de apoio ao comércio. Havia 

esta lacuna no mundo rural, onde há fileiras com polivalências, como é o caso do vinho, 

com vinhas, adegas, marcas, marketing e exportação; no caso do azeite, temos olivais, 
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lagares, marcas, mercado nacional, exportação; no caso do pastoreio, temos prados, 

ovelhas, somos campeões do “DOC Serra da Estrela”, toda uma fileira que permite o 

povoamento do território, que tem o efeito turístico, pois o pastoreio é milenar. É 

importante termos empresas com alta tecnologia para automóveis, mas não se pode 

esquecer as origens. Esta é uma medida que não representa muito valor, mas 

politicamente nos dá um prazer muito especial. ------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, aprovar o presente Regulamento Municipal de Incentivo ao Pastoreio e às 

Raças Autóctones de Ovinos do Concelho de Mangualde. ------------------------------------  

 ---- Ponto Oitavo da Ordem do Dia “Descentralização de Competências no âmbito 

da Ação Social – Projeto Mapa” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela 

Câmara Municipal ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, aceitar a presente proposta da Câmara Municipal de Mangualde, e 

consequentemente não aceitar o projeto de Mapa apresentado com os elementos 

financeiros propostos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Nono da Ordem do Dia “Prorrogação da Isenção do Pagamento de Taxas 

e Rendas e Aditamento à Deliberação de AMM de 22/12/2020” - Aprovação e Votação 

da proposta adotada pela Câmara Municipal e proposta do Presidente da Câmara 

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Miguel Sousa disse que era com louvor que a bancada do P.S.D. 

via esta medida que também foi proposta, em tempos, pela nossa bancada, pelo que era 

bom que a Câmara Municipal pudesse continuar e criar, pelo menos até ao final do ano, 

estes e novos incentivos para o comércio local. -------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Fernando Campos interveio para dizer que na Lei de Bases da 

Proteção Civil existe a figura jurídica de “estado de calamidade”, o que consta na referida 
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Lei, no capítulo segundo, existe a “situação de calamidade”, bem como “situação de 

contingência”, e “situação de alerta”, ironizando posso dizer que o facto do senhor 

primeiro-ministro frequentemente incorrer nesta mesma imprecisão, não quer dizer que 

nós o imitemos,  pelo que seria de corrigir o texto primeiro, considerando a proposta. ---  

 ---- O senhor deputado António Ferreira disse que iria votar a favor, e o que se tem notado 

em Mangualde é a proliferação das esplanadas, e nestas, nós cidadãos vamos usufruir, 

mas estas ficam cada vez mais extensas, e por vezes vejo-me obrigado a passar no meio 

para atravessar um largo, um passeio, onde estão pessoas sem máscara que podem 

provocar esta epidemia. Fazia o reparo ao executivo, sim isentar de taxas, mas com 

normas. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, a prorrogação da isenção do pagamento de taxas e rendas, conforme consta 

da deliberação de Câmara Municipal de 21/6/2021, e o aditamento à deliberação de 

Assembleia Municipal de 22/12/2020, nos termos propostos pelo sr. Presidente da 

Câmara Municipal em 23/6/2021, e, por conseguinte, a ratificar na próxima reunião de 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo da Ordem do Dia “Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências e Protocolo de Colaboração 2021 com a União de 

Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães” – Aprovação e Votação 

da autorização à Câmara Municipal --------------------------------------------------------------   

----- A senhora presidente da Assembleia Municipal informou que no título deste ponto, 

deve tomar-se em consideração o ano de 2021 e não 2020, conforme estava expresso no 

edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, dar autorização à Câmara Municipal de Mangualde para a celebração da 

adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências e protocolo de 
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colaboração 2021, celebrado com a União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e 

Póvoa de Cervães, no valor de 28850,00€, para construção do Parque Infantil da Feirinha 

e pavimentação da Rua de Almeirinha, da Póvoa de Cervães. --------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Primeiro da Ordem do Dia “Adenda ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências e Protocolo de Colaboração 

2021 com a Junta de Freguesia de Alcafache” – Aprovação e Votação da autorização 

à Câmara Municipal --------------------------------------------------------------------------------  

----- A senhora presidente da Assembleia Municipal informou que no título deste ponto, 

deve tomar-se em consideração o ano de 2021 e não 2020, conforme estava expresso no 

edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, dar autorização à Câmara Municipal de Mangualde para a celebração da 

adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências e protocolo de 

colaboração 2021, celebrado com a Junta de Freguesia de Alcafache, no valor de 

31000,00€, para intervenções em vários caminhos da freguesia, execução de várias 

calçadas na freguesia e aquisição de equipamentos. --------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Segundo da Ordem do Dia “Atribuição do Galardão Municipal 

“Medalha de Ouro da Cidade de Mangualde – Dr. Jorge Paulo Sacadura Almeida 

Coelho” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal    ----------   

 ---- A senhora deputada Catarina Lourenço fez um acrescento às palavras da senhora 

presidente da Assembleia Municipal, de antes da ordem do dia, e relembrou quando o Dr. 

Jorge Coelho era ministro e se demitiu, o que foi um exemplo para todos os políticos, ele 

assumiu a responsabilidade política, tomou o comportamento certo de se demitir, coisa 

que cada vez menos acontece. Também aquando da última Feira dos Santos, ao contrário 

de alguns deputados aqui presentes, o Dr. Jorge Coelho dirigiu-se à barraca da J.S.D. para 
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comprar um copo reciclável e elogiar a medida; como já aqui foi dito “não importa de 

onde vem a ideia quando a ideia é boa”. ---------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, relembrou 

e informou que no dia da dita Feira dos Santos também estava presente, entre outros, ao 

lado do senhor Marco Almeida, presidente da União de Freguesias de Mangualde, 

Mesquitela e Cunha Alta, e ninguém fala dele, falam sempre do senhor Marco Almeida, 

porquê? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, atribuir a Medalha de Ouro da Cidade da Mangualde ao senhor Dr. Jorge 

Paulo Sacadura Almeida Coelho. -----------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Terceiro da Ordem do Dia “Listagem de Compromissos 

Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de Mangualde, no período de 16 

fevereiro de 2021 a 15 de junho de 2021, ao abrigo da autorização prévia concedida 

pela Assembleia Municipal de Mangualde, de 22 de dezembro de 2020, nos termos 

do art.º 6º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 21/2” – conhecimento -----------------------   

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto disse que esta sessão foi marcada pelas questões da 

propaganda política para as próximas autárquicas, e por isso gostaria de saber o porquê 

de se ter contratado a filha do mandatário da lista do P.S. à Câmara Municipal de 

Mangualde. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Fernando Campos disse que de junho de 2020 a junho de 2021 

foi esta Assembleia Municipal informada que a autarquia admitiu de forma precária, vinte 

e quatro pessoas que custaram ao erário público 402674,00€ (quatrocentos e dois mil 

seiscentos e setenta e quatro euros), salvo melhor opinião são postos de trabalho 

necessários em permanência para a atividade da autarquia, gostaria de saber o porquê 

desta solução, que estabilidade e que exemplo está a Câmara Municipal a dar à juventude 

com formação académica superior? Acresce muitas centenas de milhares de euros, de 

serviços contratados, a empresas, algumas de trabalho temporário, que deviam e podiam 
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ser desempenhados por trabalhadores da Câmara Municipal, ainda que alguns destes 

trabalhadores tivessem que frequentar ações de formação, ou onde está o emprego de 

qualidade? --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor deputado João Tiago Henriques disse que não se deviam fazer insinuações 

torpes, e desconhecia o caso que o senhor Filipe Pinto mencionou. Do que tinha 

entendido, havia uma pessoa que tinha uma avença há vários anos e que por coincidência 

o seu pai é apoiante do P.S., e mandatário desta lista para as autárquicas. Em nome do 

senhor Dr. Rui Ardérius, que já serviu Mangualde, que foi diretor do Centro de Saúde de 

Mangualde, que é um médico de família de gerações de Mangualde, que não merece ser 

enxovalhado desta maneira, exigia um pedido de desculpas. O P.S. de Mangualde nunca 

insinuou que alguém do P.S.D. fosse mandatário, fosse membro duma lista, estivesse a 

usufruir de benefício, financeiro ou pessoal, por causa disso. O populismo nasce quando 

se cruza a linha da insinuação baixa e torpe, e se há uma insinuação, esta tem que ser 

denunciada ao Ministério Público, tem que se demonstrar que a Câmara Municipal faz 

processos de intenção na contratação de pessoas, ou então tem que se pedir desculpa. ---  

 ---- Tomou a palavra o senhor deputado Filipe Pinto, para relembrar que na última sessão 

da Assembleia Municipal também fez insinuações ao presidente da J.S. de Mangualde, 

que é avençado, e ao ex-presidente da J.S. Há aqui uma tendência, daí a sua 

argumentação. Não tinha insinuado, nem dito nomes, o senhor João Tiago é que os 

referiu, ele apenas constatou uma realidade, e questionou o executivo, que lhe respondeu 

como bem entendeu, assim como agora aguarda uma resposta. ------------------------------  

 ---- O senhor deputado João Tiago Henriques lembrou que foi invocada uma pessoa, e 

não era a avençada, que foi atacada na sua honorabilidade, não estando presente para 

responder o porquê de ter aceitado ou não determinado cargo, era assim que nascia o 

populismo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----  A senhora deputada Catarina Lourenço disse que o populismo surgia quando eram 

colocadas questões e não eram apresentadas propostas, mas surgia também quando havia 
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estas questões dúbias, que foi o que o senhor João Tiago acabou de dizer, e não são 

esclarecidas, por isso foi colocada a questão para que o senhor presidente da Câmara 

Municipal pudesse esclarecer. ---------------------------------------------------------------------  

 ---- Ainda relativamente ao populismo, já apresentamos propostas relativamente a estas 

listagens, já foi solicitado várias vezes, inclusivamente na Câmara Municipal, que nos 

fosse facultado os documentos que dão origem á contratação destas pessoas em 

detrimento de outras, porque se houver uma maior procura por parte da autarquia junto 

de outras pessoas, poderá ter um serviço mais barato. -----------------------------------------  

 ---- O senhor deputado Filipe Pinto, em defesa da honra, disse que foi seriamente atacado 

por ter endereçado uma questão ao senhor presidente da Câmara Municipal, assim como 

já o tinha feito anteriormente. Não o fazia por questões pessoais, mas apenas por questões 

políticas, pelo que continua a querer esclarecer, se pesou o facto, se havia ou não essa 

ligação entre a avençada e o mandatário. --------------------------------------------------------  

 ---- A senhora deputada Sara Coelho disse que “pediu a palavra pelo incómodo que estou 

a sentir neste momento de discussão. Logo hoje, que aprovamos o Conselho Municipal 

da Juventude, estou a sentir que passamos um mau exemplo. Fazemos parte de um órgão 

político, no qual estamos ao serviço, a trabalhar para o bem comum e quando se sai da 

discussão de ideias para a discussão de pessoas enquanto pessoas, que merecem o nosso 

maior respeito, é mau, é um mau exemplo. Deveremos nortear a nossa atitude na política 

com nobreza, pois na política estamos ao serviço e com desapego: as pessoas vão-se e 

as instituições ficam. Ao estarmos aqui, devemos debater ideias, sim, mas preservando a 

ética no nosso discurso.” ---------------------------------------------------------------------------    

----- A senhora presidente da Assembleia Municipal mencionou que era muito mau 

quando se instalava um clima de suspeição, porque depois não se assume que se criou, e 

foi o que aconteceu. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Independentemente de tudo e de todos, demonstrava o seu apreço pelo mandatário da 

campanha do P.S., o seu apreço pelo Dr. Rui Ardérius, pela sua postura que, enquanto 
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pessoa e profissional, sempre teve em Mangualde. Qualquer que seja a campanha em que 

ele seja mandatário, está muitíssimo bem servida. Estava absolutamente certa que foram 

sempre e só razões de dádiva, de entrega, porque ele não precisa de mais nada e poderia 

estar tranquilo, a gozar a sua reforma. Neste momento, só dá de si, para além de si, porque 

esteve sempre habituado a dar de si, para além de si. ------------------------------------------      

----- O senhor presidente da Câmara Municipal mencionou que a senhora avençada, 

Catarina Ardérius tem currículo para o desempenho da função, está nesta função de forma 

meritória há cerca de três anos, concorreu numa plataforma pública onde outros podiam 

ter concorrido, e foi selecionada com transparência nesse processo. ------------------------  

 ---- Quanto ao mandatário do P.S., o presidente da Câmara Municipal não faz 

comentários relativos aos mandatários partidários, mas o cidadão Elisio Oliveira 

reconhece-lhe todo o mérito para a função. ------------------------------------------------------  

 ---- Também, quando os jovens de Mangualde concorrerem nas plataformas, o executivo 

não vai apreciar quem são os pais. ----------------------------------------------------------------  

 ---- Ao senhor Campos, respondia que recentemente, por permissão da Lei muitos 

avençados e precários foram integrados no quadro de pessoal da Câmara Municipal de 

Mangualde, não havia oportunismo da autarquia, mas também não se podia dar 

permanência ao que era transitório, como era o caso dos técnicos superiores da Academia 

STEM. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A Assembleia Municipal de Mangualde tomou conhecimento. -------------------- ----- 

 ---- Ponto Décimo-Quarto da Ordem do Dia “Proposta de Critérios de Rateio da 

Divida Orçamental da CIM Viseu Dão Lafões, nos termos da al.) b), nº 1, do art.º 

54, da Lei 73/2013, de 3/9” - Aprovação e Votação da proposta do Presidente da Câmara 

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e seis votos 

a favor, e a abstenção da C.D.U., acordar expressamente o critério de imputação da dívida 
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orçamental da CIM Viseu Dão Lafões a cada município associado, conforme deliberado 

em Assembleia Intermunicipal de 30/11/2020, e enviar para ratificação na próxima 

reunião de Câmara Municipal ---------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Quinto da Ordem do Dia “Declaração de Interesse Público 

Municipal para o Subtroço entre o Apeadeiro de Abrunhosa (km 139+800) e o km 

141+200” - Aprovação e Votação da proposta do Presidente da Câmara Municipal    ----   

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------  

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e sete 

votos a favor, declarar de Interesse Público Municipal o Subtroço entre o Apeadeiro de 

Abrunhosa (km 139+800) e o km 141+200, e enviar para ratificação na próxima reunião 

de Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  -------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor João Manuel Peixoto Albuquerque Carvalhas, residente em 

Quinta da Sampaia, Mangualde, questionou qual era o ponto da situação do Coval, em 

Quintela de Azurara, pois havia promessa de ligar este ponto ao alto da Sr.ª do Castelo, 

em Mangualde, e relativamente às termas de Alcafache, se também se mantém a promessa 

de ligação à Sr. ª do Castelo. -----------------------------------------------------------------------  

 ---- Como atleta relembrava que as condições no desporto não são excelentes, mas estão 

perto, e pensava que se podia fazer mais e melhor, pois Mangualde tem que se preocupar 

mais com os jovens e a sua fixação. --------------------------------------------------------------  

----- O senhor presidente da Câmara Municipal agradeceu as palavras do senhor João 

Carvalhas e respondeu que, relativamente aos jovens, na área do desporto, a autarquia iria 

fazer um investimento importante em St.º André, em mais um campo sintético, um 

investimento global de 250000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), com participação 

da Câmara Municipal de 150000,00€ (cento e cinquenta mil euros); na educação, havia o 

projeto para requalificação da ESFA, da ACO, o antigo matadouro, conjugado com o 

antigo Jardim de Infância de S. Julião, irá ser a futura casa da música e das artes. --------  
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 ---- O Coval, é uma marca na nossa geografia, tem velhos moinhos, e valor histórico, 

estava abandonado, entretanto a autarquia comprou aquele sítio/terrenos, e já há projetos 

e ambição para o Coval, é um projeto para o futuro. -------------------------------------------  

 ---- A senhora Ana Isabel de Oliveira Coelho, residente na Rua Diamantino Furtado, em 

Mangualde, que questionou mais uma vez sobre o estado daquela Rua, pois passado um 

ano tudo está praticamente na mesma, as tampas do saneamento estão elevadas 

relativamente ao piso, os terrenos envolventes não são limpos, as valas continuam abertas, 

as mesmas que foram abertas para um prova de todo o terreno em 2017, com o apoio da 

Câmara Municipal, os passeios estão cheios de irregularidades por causa das raízes das 

árvores e as crianças não podem brincar, a Fonte que de lá foi retirada para embelezar a 

Av.ª Sr.ª do Castelo, na Rua Diamantino Furtado deixaram a água a correr, onde há postes 

com fios elétricos á mostra perto desta água. ----------------------------------------------------  

 ---- Em setembro de 2020 foi pedida uma audiência ao senhor presidente da Câmara 

Municipal ao qual agradeciam, foram feitas as mesmas queixas e recebidas as mesmas 

promessas, hoje continua tudo igual. Em junho deste ano, tivemos nova audiência, e 

alguns avanços mais concretos, conforme o senhor presidente da Câmara Municipal já 

falou há pouco. Foi dito que o loteador solicitou o uso do lote trinta e um, e a Câmara em 

troca pede que sejam feitos avanços na requalificação e melhoria do Bairro. Questionava 

o que estava englobado nesta primeira fase: manutenção de passeios, colocação e 

manutenção das infraestruturas que são necessárias na Rua, a segunda camada de alcatrão, 

a limpeza dos terrenos, a colocação de tampas em caixas que estão abertas. Parecia a lhe 

que a autarquia ainda não estava bem certa daquilo que diz e que faz, porque, após 

algumas notícias colocadas nas redes sociais, a Câmara Municipal limpou o terreno que 

é área pública, colocou tampas em caixa de saneamento que estavam abertas, pelo que 

questionou, se isto está contemplado na primeira fase, e é da responsabilidade do loteador, 

ou a Câmara Municipal sentiu-se na obrigação de fazer algo? --------------------------------  
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 ---- Os moradores da Rua Dr. Diamantino Furtado procuraram apoio jurídico e neste 

momento existe uma queixa-crime no Ministério Público a decorrer, não sabia se já houve 

conhecimento deste assunto, solicitava, no entanto, uma resposta rápida ao processo e que 

a parte burocrática do processo não veja a ser desculpa para ausência de resposta. -------  

 ---- Questionava ainda o senhor presidente da Câmara Municipal, a partir do momento 

que nós moradores da dita Rua, comprámos as casas, temos licença de habitabilidade, 

pagamos IMI, e é a zona com coeficiente mais elevado do concelho, qual era 

responsabilidade do município e quais são os deveres do mesmo perante nós moradores. 

Há pouco disse que se as obras não arrancassem na segunda quinzena de julho que iria 

solicitar o apoio jurídico, lamentava que só o fizesse agora, e nós moradores temos a 

informação que em 2017 os serviços jurídicos deram a indicação ao município que eram 

responsáveis pela manutenção do estado da Rua. Por último, solicitava, em nome dos 

moradores da Rua Dr. Diamantino Furtado, que o espaço verde público que está previsto 

para aquele terreno, não se torne num monte de betão, como vamos ficando habituados 

em Mangualde. Esse espaço verde vai embelezar o espaço luxuoso das árvores que temos 

no Cemitério, pois aqueles terrenos já precisam de limpeza. ---------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal disse que já respondeu a estas questões, 

aquando da audiência. O problema remonta a 2006, e ainda tinha esperança de resolver 

este problema com este executivo. A breve prazo, há um privado que pretende lá 

construir, e com a requalificação prometida pelo loteador, prevê-se a reconstrução do 

Bairro. Havia a perceção, mesmo na autarquia que aquela zona era privada, e até ao dia 

de hoje não foi feita a receção provisória, pelo que se aguarda o recomeço das obras. ---   

 ---- A limpeza do terreno deveu-se ao facto de terem sido limpas também outras zonas, 

em bloco, no perímetro urbano, e quando se pôde. As tampas de saneamento, foi o mesmo 

procedimento, também foram colocadas noutras localidade do concelho. Aguardamos, 

para que em setembro possamos dizer que o assunto se resolveu. ---------------------------  
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  --- Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente da Assembleia Municipal 

propôs que a presente ata fosse imediatamente aprovada sob a forma de simples minuta, 

para produção de efeitos imediatos e eficácia externa. Esta proposta foi aceite e a minuta 

da ata foi aprovada, por unanimidade e assinada pelos membros da Mesa. -----------------   

 ---- Em seguida, quando eram zero horas e trinta e três minutos do dia trinta de junho, a 

senhora presidente da Assembleia Municipal deu por terminados os trabalhos desta 

sessão, encerrando-a.-------------------------------------------------------------------------- ------ 

-----Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa. 
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