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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

--------- Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, pelas catorze horas e 

trinta minutos, no Auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por António Manuel Rios da 

Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

--------- A ordem de trabalhos foi a seguinte: ----------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número um – Período antes da ordem do dia; -----------------------------------------------------

--------- Ponto número dois – Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade municipal; 

--------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta de Regulamento de 

Atribuição de Medalhas Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro – Designação dos representantes de cada partido com assento na 

Assembleia Municipal, no Conselho Municipal de Juventude (nos termos da Lei nº8/2009 de 18 de 

Fevereiro); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco - Período destinado ao público. ---------------------------------------------------- 

--------- Depois de assinada a folha de presenças para verificação de quórum, constatou-se a falta 

dos deputados Maria Emília Tracana Alves, António Agostinho Plácido dos Santos, membros do 

Grupo Municipal do Partido Social-Democrata, e Leonel Matias Alves, substituído por Dina Isabel 

Monteiro do Couto, a qual também faltou, Paulo Sérgio Leocádio Bernardo, Luís António Castro 

Ribeiro, substituído por António Reis Ferreira e André Sobral Mendes Costa, substituído por Artur 

Rodrigues, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, faltas essas devidamente anotadas, 

assim como as registadas pelos Presidentes de Junta de Freguesia de Santa Maria, Amélio Manuel 

Martins Nunes Salvador, substituído por Hélder Jorge Baptista; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso 

Morgado e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. Consideram-se ainda faltosos, nos termos 

do nº2 do Art.º 30º do Regimento da Assembleia Municipal – o qual prevê que: “Será considerado 

faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais de trinta minutos sobre o início 

dos trabalhos, ou, do mesmo modo, se ausente dos mesmos, por período igual de tempo”, os 

deputados municipais Mário do Carmo Lopes Castela e Américo Carvalho Mendes. ----------------- -----

--------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente do 

Município, Dr. Júlio Sarmento, bem como os senhores Vereadores, João Carvalho, Prof. Amílcar 

Salvador, António Manuel Gomes do Nascimento e Dr.ª Ivone dos Santos Mouco. ------------------------- 

--------- O Presidente da Assembleia deu início à sessão, informando que se iria passar à análise e 

discussão da acta número três. Deu a palavra ao deputado Amaral Veiga. Este solicitou algumas 

alterações. Na página 15, linha três onde se lê : “(…) depois desses vinte e seis anos e seis meses, 
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a obra não converta(...)” deveria constar “reverta” e não converta. Na mesma página, falando do 

saneamento Esporões e Moreira de Rei (…) na última reunião da Câmara como vereador, disse ter 

pressionado sobre (…)” quando em vez de “pressionado” disse questionado (...). Depois, na página 

22, no último parágrafo onde fala de “(…)igreja romana mono gótica(…)”, uma vez que não existe 

esta designação, deveria constar “igreja romano – gótica”. Na mesma página, na quarta linha a 

contar do fim “(…)pensa que o Departamento de História da UGP(…)” não sabe que departamento 

será esse, pois pensa ter dito departamento de história da Câmara Municipal de Trancoso. Depois 

de ouvidas as gravações foram feitas as alterações à acta. -------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que as intervenções são gravadas e depois convertidas em 

texto corrido e, a partir daí, faz-se uma síntese, pelo que se torna complicado estar a ouvir e a 

escrever simultaneamente. Neste caso, tratam-se de meras gralhas e, decerto, não será motivo para 

o deputado votar contra. Passou à votação, sendo a acta aprovada por maioria com duas 

abstenções, pela ausência na sessão anterior de dois membros desta Assembleia. Informou que se 

iria passar ao ponto numero um da ordem de trabalhos. Abriu o espaço para intervenções. -----------

--------- Usou da palavra o deputado Mário Castela, propondo um voto de pesar pelas vítimas da 

Madeira e que fosse guardado um minuto de silêncio. Disse que, em conjunto, também podemos 

fazer uma reflexão sobre o desemprego que se vive em Portugal, uma vez que é evidente que este 

país, em termos de desemprego, atravessa uma situação muito grave. Deu exemplos como o da 

empresa RHODE que foi já a maior produtora de calçado, sendo uma empresa de capitais alemães 

da qual chegaram a depender milhares de famílias portuguesas, acabando por fechar. A MACONDE 

foi um gigante do sector têxtil que também fechou. A DELPHI que produzia componentes para a 

indústria automóvel, espalhada por diversas localidades e que dava trabalho a milhares de pessoas 

teve o mesmo desfecho. Estas empresas com grande peso em todos os sectores, e que foram das 

mais importantes na industria, e com maior peso nas exportações e no sector do trabalho, da 

economia e das finanças deste país, são agora contribuintes para o terrível aumento da lista de 

desempregados que segundo números oficiais já ultrapassaram os 600 000. Se incluirmos as cento 

e tal mil pessoas que não contam para as estatísticas porque não fizeram diligência para procurar 

trabalho, chega à conclusão que o desemprego já atinge mais de 700 000 portugueses. Pior do que 

esses números, é o que nos espera este ano. A lista negra do desemprego irá aumentar, mesmo 

que os nossos governantes digam o contrário. Muitos destes desempregados não voltarão a 

trabalhar porque não irão encontrar trabalho. Por tudo isto, Portugal está a perder capacidade 

industrial a um ritmo acelerado. As empresas que fecham não voltam a abrir, e sem trabalho não há 

produção, e sem esta, não há riqueza. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente referiu que o deputado propôs um voto de pesar pelas vítimas da Madeira, 

fazendo um minuto de silêncio. Colocou a proposta à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. Depois de ter sido cumprido um minuto de silêncio, o Presidente da Mesa deu a 

palavra à deputada Luísa Gil. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Esta felicitou o Presidente da Câmara pelos “Serões da Beira” realizados em Trancoso e 

sugeriu um novo tema para uma próxima sessão, que poderia ser “a importância das ordens 

religiosas no antigo regime” ou até “monaquismo feminino”, uma vez que as Franciscanas deixaram 

a sua marca, construíram um convento e, dentro deste âmbito, porque não fazer também uma 

exploração do próprio património arquitectónico, religioso e coreográfico e até no campo da 

gastronomia? Considera urgente a elaboração da carta arqueológica do concelho de Trancoso. Tem 

assistido a alguma destruição de património que tem aparecido, nomeadamente, algumas fontes de 

mergulho, túneis, minas, etc, nomeadamente no terreno onde foi construída a escola do 1º ciclo e no 

parque de estacionamento. Coloca-se a questão se este património terá algum valor ao ponto de ser 

preservado, e, se for assim, estamos atrasados porque já foi destruído. Referiu que o que está feito 

está, mas o que interessa é pensar no futuro e justificava-se, no seu ponto de vista, a elaboração da 

carta arqueológica para que, no futuro, se pudesse prevenir situações deste género. Segundo 

informações que tinha, disse que havia uma quantidade de pessoas que no regime de voluntariado e 

pertencendo à equipa do Prof. Vítor Jorge ou do Dr. Sá Cochão, se disponibilizavam a troco apenas 

de uma estadia, a vir fazer uma intervenção no terreno, podendo assim acelerar o processo da 

referida Carta. Fez um apelo para entrarem no Portal da Câmara, consultarem o gabinete 

veterinário, abrirem o blog que diz respeito ao centro de recolha de animais e tentarem adoptar um 

animal, ou pelo menos, divulgarem o blog porque pensa que temos de lhe dar um carácter mais 

educativo e formativo. Isto porque é através da educação e do contacto com os animais que temos 

de avançar. Não é o problema de “bullying” que temos nas nossas escolas, mas a falta de valores, 

educação e princípios, pelo que por algum lado tem de se começar. Questionou o que aconteceu 

para motivar o encerramento das piscinas e para quando se prevê a sua reabertura. ---------------------

--------- Interveio o deputado José dos Santos Nascimento informando os Presidentes de Junta que o 

Gabinete de Apoio ao Autarca lhe pediu para transmitir que aqueles que pretenderem recorrer a este 

gabinete, façam chegar o mais cedo possível os documentos, de modo a que o Relatório de Contas 

possa ser elaborado a tempo, pois em Abril tem que ser aprovado nas Assembleias de Freguesia. 

Apelou para a dádiva de sangue e informou que haverá uma unidade móvel para fazer recolha de 

sangue na Feira do Fumeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga felicitando a Câmara pela iniciativa dos “Serões da 

Beira”, mas parece-lhe que os palestrantes anunciados não corresponderam à expectativa que 

estava criada. Informou que no próximo dia 20 de Março irá ter lugar uma iniciativa de carácter 

particular chamada “ Vamos Limpar Portugal”. É uma iniciativa que visa limpar os nossos campos e 

florestas de todos aqueles resíduos e “monstros” que são abandonados de forma selvática e 

desrespeitosa para com a Natureza por pessoas sem escrúpulos. Existe uma iniciativa no sentido de 

criar voluntários para que no dia 20 de Março vão até à floresta, localizando esses lixos e fazerem a 

sua recolha. Disse ser um desses voluntários e ainda não viu muita gente do nosso concelho 

motivada para tal. Pensa que ainda se vai a tempo de organizar um grupo mais numeroso de 
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voluntários. Questionou se a Câmara estava sensibilizada para essa iniciativa e se poderia colocar à 

disposição dos voluntários meios de transporte e abrir o ecocentro para que possam transportar o 

lixo recolhido. Apelou aos membros da Assembleia para também colaborarem nesta iniciativa. --------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Matias questionando o Presidente do Municipio se trouxe 

os documentos que solicitou na última sessão da Assembleia, nomeadamente, a nota de honorários 

no processo das piscinas de Vila Franca das Naves, as cópias das peças processuais da acção 

atentada por um arquitecto contra a Câmara que foi necessário contestar por legitimidade, uma vez 

que deveria ser intentada contra a PACETEG. Na última sessão soube que o Presidente do 

Municipio disse que o advogado não lhe queria honorários, mas com o devido respeito, foi o que 

disse, mas não é por dizê-lo que seja uma verdade absoluta. Estranha que há mais de três anos que 

lhe anda a solicitar o documento onde conste a nota discriminativa dos honorários, tudo esteja por 

esclarecer. Queria também saber como estão as conversações relativamente ao reembolso da 

quantia de 200 mil euros que foram entregues à empresa que pretendia recuperar o Palácio Ducal. 

Referiu que o Presidente do Municipio na tomada de posse disse que queria criar a figura do 

Provedor do Munícipe. Com o devido respeito, após vinte e tal anos de governação, isso não é mais 

do que o reconhecimento da sua incapacidade de governar de forma igual para todos e de forma 

descomprometida, livre e sem olhar a jogos e interesses políticos. Pensa que é incoerente porque o 

Provedor deve ser o próprio Presidente da Câmara a receber as sugestões, reclamações dos seus 

munícipes e encaminhá-las e resolvê-las da melhor forma possível. Não entende o que se pretende 

com a criação dessa figura. No entanto, se essa for a intenção, gostaria de saber se já existe um 

nome para esse cargo e se ainda não existe, se já existe um perfil e se esse será indicado pelo 

Presidente do Municipio ou caberá, eventualmente à Assembleia Municipal, tomar essa decisão. 

Quais serão as competências, se a Câmara se compromete a aceitar e respeitar as decisões desse 

Provedor e quais os instrumentos que esse Provedor terá à sua disposição ou se não passará só de 

uma figura simbólica. No caso de ser a Assembleia a eleger essa figura, gostaria de saber se essa 

decisão passará por uma votação por maioria simples ou, nomeadamente, por uma votação de dois 

terços da Assembleia, até para evitar que seja uma figura de escolha política e que não passe de um 

boneco nas mãos do Presidente do Municipio e que no fundo não passará de uma figura simbólica. -

--------- Usou da palavra o Presidente da Junta de Fiães, José Francisco Nunes da Fonseca Lopes, 

onde se congratulou pelo pavimento da estrada Trancoso / Fiães, muito embora na sua opinião 

tenha alguns erros, sobretudo no cruzamento de Fiães / Aldeia Nova, nas valetas, pois os lugares 

mais altos da estrada são em cimento e os lugares mais baixos e húmidos são em terra e também 

em algumas serventias que, para remediar, foram feitas em cimento. Disse que já vai para quatro 

anos que na estrada do Barrocal a seguir à segunda ponte, cerca de cinquenta metros do pavimento 

e do muro de suporte se encontram degradados. Quis lembrar ao Presidente do Municipio que a 

nível de subsídios o concelho tem 29 freguesias e seria bom que fossem atribuídos a todas. Referiu 

que relativamente à taxa da recolha do lixo, na freguesia de Fiães existem muitas casas que não têm 
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contrato com a Águas da Teja, e irão pagar os 2,50 €. No caso do Barrocal e da Quinta das Seixas, 

o carro vai recolher o lixo, mas essas pessoas não têm água nem saneamento. Como é que irão 

pagar essa taxa? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Interveio o deputado João Baptista, referindo que a sua intervenção prende-se com uma 

situação que aparentemente se poderá julgar pelo facto de ele estar ligado a uma estrutura, mas 

apresentaria a questão com preocupação em duas vertentes, sendo que está a falar dos Bombeiros, 

enquanto Presidente da Direcção dos Bombeiros e enquanto cidadão. Isto tem a ver somente com a 

estratégia que está delineada para o distrito da Guarda a partir da Unidade Local de Saúde da 

Guarda. No dia 18 de Fevereiro no jornal “Terras da Beira” há uma notícia bastante expressiva e que 

diz : “ ULS da Guarda impõe novas regras no transporte de doentes e quer reduzir factura de 3,5 

milhões de euros.” Disse ter alguma informação prévia por estar ligado aos bombeiros e porque 

motivou uma reunião a partir da Federação dos Bombeiros da Guarda com a ULS e com o Sr. 

Governador Civil. Queria dar esta informação, não esperando para já qualquer atitude por parte 

deste auditório, desta Assembleia, sobre aquilo que poderá vir acontecer em Trancoso. A 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso encerra as suas contas de 2009 

com cerca de 350 000€. No tocante a transporte foram contabilizados cerca de 150 000€ da 

responsabilidade da unidade de saúde e dos particulares. Lembrou que a Associação neste 

momento tem assegurado seis postos de trabalho a motoristas profissionais. Poderá vir acontecer 

que desses seis postos, alguns deles estejam em causa, quando a expectativa deveria ser de 

aumentar. Neste momento recorrem a dois estágios profissionais de inserção nos bombeiros para 

reforçar a tripulação de assistência a ambulâncias, porque esses dois elementos estavam 

credenciados pelos respectivos serviços com capacidade e com possibilidade de entrarem nessa 

tripulação. Para além do figurino, e aqui é uma vertente, Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, estamos a falar neste momento de 23 associações no distrito, que pode vir 

a acontecer existir falta de sustentabilidade da Associação dos Bombeiros de Trancoso. A outra 

vertente é aquela que nos obriga a reflectir, porque foi criado e distribuído um regulamento de 

transportes de doentes. Este regulamento oriundo da ULS é bem claro, pois entende-se que se um 

cidadão comum for em viatura própria para a Guarda, poderá ser reembolsado em 0,12€ por 

quilómetro, se for de táxi, contratado naturalmente, poderá ser reembolsado em 0,40€ e aquilo que 

neste momento é o preçário nacional de todas as associações do país é de 0,47€. Portanto há aqui 

três patamares distintos. Preocupa-o quando o regulamento refere, no artigo 10º, o transporte 

colectivo público é o meio de transporte de eleição na deslocação de transporte dos doentes, isto no 

ponto um. No ponto dois diz: “ quando se constate a inexistência de transporte público na localidade 

da residência do utente, poderá ser requisitado o transporte em táxi para assegurar a ligação à rede 

de transportes públicos mais próxima, sempre que esta seja a opção que se revele mais económica. 

Refere também que compete ao médico determinar o meio de transporte a utilizar, tendo em 

consideração a sua situação clínica e os princípios constantes do artigo 10º a 13º do presente 
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regulamento. Diz também que apenas o Conselho de Administração da ULS ou as pessoas, a quem 

ele delegar tal competência, poderão determinar o transporte a utilizar, com base em motivos de 

ordem social, os quais deverão encontrar-se devidamente comprovados. Compete ao técnico do 

serviço social comprovar se há motivos de ordem social que condicionem o transporte a utilizar pelo 

utente e emitir o respectivo parecer. O artigo 19º refere consequências do não cumprimento. O 

médico que viabilizar o acesso a meios de transporte a que o doente não teria direito, de acordo com 

o respectivo estado de saúde, físico e mental, está a prejudicar os interesses da ULS, sendo 

passível de procedimento disciplinar e civil. Parece-lhe e reconhece que tem de haver alguma 

preocupação de disciplina com gastos e custos. Fernando Girão, Presidente da ULS, diz 

compreender que a sustentabilidade das associações de bombeiros passa pela área da saúde, 

sendo certo que as populações têm expectativas de ter novas ambulâncias, novas instalações, 

novos recursos, e diz também que tem a certeza que em 2010 haverá um decréscimo. Referiu que o 

Dr. Girão não é exemplo distrital em matéria de saúde, já nos fez fervilhar algumas vezes nesta 

Assembleia, e que tem a informação que a ULS da Guarda é que foi a iniciadora de todo este 

processo a nível nacional, o que é muito grave. Alertou os membros da Assembleia que devem estar 

muito atentos para o tipo de cuidados que iremos ter no futuro e acha que se devem pautar para 

defender aqueles que não têm voz, porque muitas vezes vai ao Centro de Saúde e vê pessoas que 

têm dificuldade de, pelos seus próprios meios, chamar outro meio de transporte que não passe por 

uma ambulância, criando assim um sério problema ao nível do nosso mundo rural. Entende que 

Trancoso não pode ficar por meros desabafos economicistas, que se é esse o objectivo, é muito 

grave. A Federação do Distrito da Guarda, a qual teve uma reunião onde manifestou a solidariedade 

de postura, enviou-nos uma comunicação dizendo: “No seguimento da nossa reunião tida no 

passado dia 11, vemos com muita preocupação que a situação de transporte de doentes não parece 

obter das instâncias responsáveis uma resposta que se adequa à realidade das nossas associações. 

Assim e bem contra a nossa vontade, teremos de tomar uma decisão urgente, rápida e que se quer 

decisiva. A Liga vai promover, no próximo dia 1, uma reunião com todas as federações do país no 

sentido de se deliberar uma paralisação das nossas ambulâncias num dia a determinar em todo o 

país. Uma acção destas só terá sentido se todos quiserem aderir e mostrar que ainda somos 

necessários. Assim solicitamos que gostaríamos urgentemente de obter uma informação se estariam 

na disponibilidade de participar nesta acção ou se podemos ser intérpretes da vossa vontade na dita 

reunião de dia 1, em Alverca”. Disse, mais uma vez, reiterar a sua preocupação individual e por 

aqueles que contribuíram para estar ali a falar e gostaria que todos, ou pelo menos as bancadas 

deveriam expressar o testemunho pela pouca informação. Se é certo que Trancoso tem seis 

profissionais motoristas, tivemos um decréscimo em termos de serviço do INEM de 8 500€ em 

relação ao ano 2008. Disse que as ambulâncias permanentes do INEM que estão em Trancoso têm 

doze elementos efectivos. Disse também que é indiscutível esses senhores terem direito ao trabalho, 

mas se calcularmos que cada um auferirá cerca de 800€, vejam em quanto fica uma tripulação de 12 
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elementos ligados ao INEM em Trancoso, e, muitas vezes, as viaturas estão paradas. Questiona se 

esta é uma boa forma de racionalizar meios. Disse que não está a defender uma causa enquanto 

está ligado à direcção, mas acima de tudo está preocupado com aqueles que quando precisam ir ao 

Centro de Saúde, podem ficar com uma situação deserta de acompanhamento para se deslocarem à 

Guarda. Deixa à reflexão de todos aqueles que este caso poderá sensibilizar. ------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Município para responder às questões 

formuladas pelos deputados. Este referiu que responderá apenas às questões que lhe foram 

colocadas, independentemente de ter ouvido todos com atenção. Relativamente à intervenção da 

deputada Luísa Gil disse que terão ocasião para aceitar sugestões relativamente aos “Serões de 

Trancoso” no âmbito do Conselho Estratégico Municipal. Relativamente à carta arqueológica do 

concelho, referiu que o Municipio tem dois arqueólogos ao seu serviço que estão a fazer um bom 

trabalho, inclusivamente, têm prestado trabalho ao Estado Português, dado que foi pedido pelo 

IGESPAR a sua colaboração no trabalho de arqueologia no Castelo de Trancoso, no âmbito de um 

projecto do Governo, onde tem sido recolhido muito espólio, e todas as intervenções no Centro 

Histórico têm sido acompanhadas pelos arqueólogos. Não têm trabalhado apenas em Trancoso, tem 

havido vários relatórios quanto ao material que é encontrado e já há muito tempo pediu à 

arqueóloga, Dr.ª Céu, uma proposta para aprovação da carta arqueológica. Se ela necessitará ou 

não de um trabalho de voluntariado de outros arqueólogos, de outros municípios, é uma questão que 

ela própria terá de lhe colocar. No que diz respeito à piscina municipal disse que o problema tem a 

ver com a renovação do ar que não garantia condições de qualidade do ar que se respirava dentro 

da piscina. Esta já era a segunda máquina desde que a piscina entrou em funcionamento. Resolveu-

-se encerrar as piscinas, encomendou-se um projecto a uma empresa especializada que já o 

forneceu, adjudicou-se o trabalho, o projecto está entregue e iremos encomendar a máquina e, ao 

mesmo tempo, irá fazer-se uma reparação total das portas interiores, pinturas, etc. No que diz 

respeito à intervenção do deputado Amaral Veiga, referiu que o Municipio irá prestar todo o apoio 

que for necessário à iniciativa “Vamos Limpar Portugal”, relativamente a camiões e meios humanos. 

Pensa que será de envolver também os dois agrupamentos florestais que existem no concelho. Em 

resposta à intervenção do deputado Paulo Matias relativamente às questões que já tinha respondido, 

não vê interesse em desmistificar nada daquilo a que já tinha respondido. Quando diz algo é porque 

é verdade, mas, de todo o modo, disse que irá pedir ao Dr. Castanheira Neves que faça uma carta à 

Assembleia a explicar aquilo que já foi explicado. Quanto à questão do Palácio Ducal disse estarem 

a decorrer conversações com o Sr. Manuel Pinto para a aquisição do imóvel, e em breve levará essa 

questão à Câmara Municipal que terá de se pronunciar, e obviamente que a quantia dos 200 mil 

euros é para voltarem para a CMT. Quanto à questão do Provedor do Munícipe, talvez seja 

necessário que possamos todos reflectir sobre a democracia. Disse que a democracia em Portugal 

não se esgota no sistema de partidos. Por mais representativos que os partidos queiram ser, não 

esgotam a capacidade de realizar a democracia e naturalmente que a sociedade civil tem cada vez 
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mais necessidade de encontrar espaço de comunicação e afirmação que não encontra nos partidos 

políticos. Por isso, a construção da nossa democracia tem que ir no sentido de dar à sociedade civil 

novas formas de discussão, de participação. Nesse sentido é que o Provedor do Munícipe será o 

interlocutor dessa sociedade civil que não tem os canais para fazer chegar as suas intervenções. 

Quando entenderem que estão reunidas condições para apresentar à Câmara Municipal a proposta 

de criação desta figura, será definido o perfil, as competências e funções. Referiu que o que pode 

garantir, pela experiência de 24 anos como Presidente da Câmara de Trancoso, é que não existe, 

nem nunca existiu ninguém que pudesse ter sido condicionado por ele. Nunca teve nenhum 

vereador municipal, nenhum presidente de junta nem nenhum elemento da Assembleia Municipal do 

PSD que pudesse dizer que tivesse sido instrumentalizado por ele. Muitas vezes aceita as opiniões e 

modifica as dele porque encontra neles, pessoas com capacidade de poder influenciar a sua 

decisão. Não são marionetas e nunca o foram, por isso não pode deixar de rejeitar essa comparação 

com a figura de estilo que o deputado Paulo Matias entendeu aqui trazer. Em resposta ao Presidente 

da Junta de Fiães disse que a Junta dessa freguesia sempre foi liderada por outros partidos políticos 

que não o PSD. Todavia, Fiães é uma terra onde ele, como Presidente da Câmara, foi impulsionador 

da realização da rede de águas e esgotos, todos os arruamentos, uns por empreitada municipal, 

outros por subsídio à Junta, da conduta de abastecimento de água, para o cemitério, à Junta de 

Freguesia, a estrada do Barrocal, agora pavimentada, através do programa LIDER, bem como a 

obra da beneficiação do ribeiro. Fiães é hoje uma terra que tem todas as infra-estruturas básicas, o 

acesso beneficiado, iluminação pública. Relativamente aos subsídios ou a transferências do 

Municipio de Trancoso desde 2004 disse que as transferências de capital foram de 22 500€ e as 

transferências ao longo dos trimestres de 21 443€, o que quer dizer que em transferências do 

Municipio, desde 2004, a Junta de Fiães recebeu 43 943 €. -------------------------------------------------------

--------- Utilizando o direito de resposta, o Presidente da Junta de Fiães mencionou que quanto aos 

arruamentos, o Presidente do Municipio não falou a verdade. Pediu para lhe apresentar o protocolo 

no Bairro das Tapadas das Nogueiras e na Rua do Bom Pastor. Referiu que a questão da “Águas da 

Teja” também não foi respondida. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente do Municipio respondeu que se, ao longo destes anos, a Junta de Freguesia 

não tivesse feito dois ou três arruamentos, evidentemente que mal seria. Relativamente à taxa de 

resíduos sólidos urbanos disse que uma das primeiras questões que se levantou, foi como cobrar 

esta tarifa. Foram contactados vários serviços, incluindo a EDP, e não havia nenhum operador que 

dissesse que poderia recolher, a não ser a “Águas da Teja”. Foi feito também um estudo económico 

que se fosse a Câmara a fazer a emissão do recibo, a leitura e a cobrança, não se teria um resultado 

económico para suportar essa despesa. Negociou-se então com a empresa Águas da Teja, que é 

um operador que já emitia recibos e que tinha um sistema de cobrança por 5% do valor da receita 

anual. Disse existirem munícipes no concelho que ainda não irão pagar esta tarifa, uma vez que 

ainda não têm contador de água nem saneamento. Fez-se também as contas para uma cobrança 
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directa dessas cerca de 500, 600 pessoas que poderiam estar nesse caso e chegou-se à conclusão 

que teria mais custos do que a receita arrecadada. A única coisa que se terá que fazer, é ir 

avançando com a construção da rede de águas, e depois as pessoas contratando com a “ Águas da 

Teja”, após o que irá aparecer o valor da taxa no recibo. -----------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que não gostaria de deixar de contribuir 

de algum modo para a questão que o deputado João Baptista levantou acerca dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso e da questão dos transportes de doentes. Disse ter estado seis anos na 

Direcção e esteve ligado aos bombeiros durante vinte anos nos seus Órgãos. Portanto, tem alguma 

sensibilidade por esta questão e estima pelo voluntariado. Porém, nas últimas intervenções como 

Presidente da Assembleia dos Bombeiros, vinha defendendo a necessidade da profissionalização 

dos Bombeiros. Entende que os bombeiros voluntários, só por si, não dão uma resposta eficaz às 

necessidades, hoje, das nossas populações, porque toda a gente tem menos tempo, cada vez mais, 

há menos tempo para o voluntariado. Defende desde há muito tempo uma partilha entre 

profissionais e outros em regime de voluntariado. A questão que o deputado João Baptista trouxe, 

prende-se, de facto, com a viabilização ou não das associações de bombeiros no que diz respeito ao 

transporte de doentes. Pensa que durante muitos anos o transporte de doentes veio dar um 

aconchego financeiro importante para a sobrevivência das associações, algumas vezes, de forma 

concorrencial e um pouco duvidosa. Sabe-se que muitas vezes não eram doentes que eram 

transportados, mas sim pessoas que iam a consultas de rotina e se serviam de uma ambulância e 

equipamento que é caro, em concorrência desleal com os táxis. Compreende a preocupação do 

deputado João Baptista no que diz respeito à situação económico-financeira da associação, mas a 

nossa primeira preocupação deve ser se a estratégia adoptada vai ou não melhorar os interesses da 

população em si. A estratégia será que prejudica as populações ou, de algum modo, poderá 

beneficiá-las? Essa deve ser a preocupação principal, porque trazer para a Assembleia Municipal 

uma questão em termos que considera de politização, não lhe agradou. Entende que os bombeiros 

têm uma estrutura forte, das maiores que conhece no país, com órgãos e um peso terrível. Entende 

que os bombeiros têm possibilidade, na sua estrutura, de defender essas posições, e não 

interessaria, de modo algum, estar aqui a politizar, a pôr-nos uns contra os outros nesta matéria. 

Pediu algum senso nesta matéria e que não instrumentalizassem os bombeiros de um ponto de vista 

político. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o deputado João Baptista referiu que ficasse perfeitamente claro que se houve 

uma leitura tendencial ou política da sua intervenção, jamais o faria porque começou por dizer que a 

anterior intervenção tinha duas vertentes. Uma vertente que era a situação que poderia pôr em 

causa a sustentabilidade dos bombeiros, que reconhece por um lado que não tem nada a ver com a 

Assembleia, mas era importante trazer ao conhecimento de todos aquilo que se poderia tornar 

complicado com utentes que se dirigem ao Centro de Saúde independentemente se a associação 

ganha ou perde. Reconhece, e também já o tinha referido, que haja alguns abusos, mas será que o 
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que levou a uma leitura política por parte do deputado Amaral Veiga, será por ele ter utilizado o 

termo “economicista”, ou será que foi pela situação comparativa com a tripulação de hoje em 

Trancoso de doze pessoas por parte do INEM e vejam quanto isso custa? Diz que não pensou 

dessa maneira e o que pensou foi que o utente que chega ao Centro de Saúde pode correr o risco 

de ficar desprovido de uma situação rápida e célere e que isso traga consequências de maior para 

esse mesmo utente. Disse ser esta a sua forma de estar e de defender a questão 

independentemente de estar ligado à estrutura dos bombeiros. Disse estar atento e espera que não 

resulte nenhum prejuízo para qualquer um de nós, ficando tranquilo pela sua intervenção porque foi 

motivador de um alerta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Manuel Pinto, referindo que a PT está a chegar às freguesias do 

concelho de Trancoso em muito mau estado. Enquanto em Trancoso chega em, mais ou menos, 10 

a 12 gigas, está a chegar às freguesias a 1 giga. Portanto, existem dificuldades em trabalhar na 

Internet, em as máquinas de Multibanco funcionarem como deve ser, e pensa que isso se alarga a 

todas as freguesias. Disse que o Sr. Primeiro-Ministro tanto apregoa que quer a Banda Larga em 

todo o país, e depois existe dificuldade em trabalhar nestas condições. Disse terem contactado o 

presidente da PT, sendo que para o efeito, a resposta dele é que as linhas não comportam com mais 

e teriam de ser os presidentes de junta e o Presidente do Municipio a fazer esse pedido para que a 

PT melhorasse as linhas com mais potência. Deixou este apelo ao Sr. Presidente da Câmara para 

que este problema seja solucionado. Dirigindo-se ao deputado Paulo Matias, e em relação ao 

Palácio Ducal, referiu que para grande prejuízo para ele, faz as palavras dele, as do Presidente do 

Municipio. Mostrou o seu descontentamento em relação à Direcção de Estradas da Guarda por 

terem podado as árvores da estrada N 226. Em árvores centenárias deixaram apenas um toco pelo 

que, daqui por poucos anos está tudo podre. Não sabe como é que os Municípios de Trancoso e 

Sernancelhe deixaram fazer tal trabalho. Parece-lhe que a cidade de Trancoso, neste aspecto, 

também peca. Há três anos fizeram o mesmo às árvores que estavam perto da Escola Profissional. 

Mencionou que não irá ganhar nada com a sua intervenção, mas deixa o protesto daquilo que se 

cortou, que se estragou sem qualquer necessidade. -----------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Jorge Carvalho, questionando o Presidente do Município, para 

quando a manutenção das guardas de segurança nas estradas N226 e N102-4 que dão acesso ao 

Municipio. Também salientou a proliferação / finalização dos sinais de trânsito no nosso Municipio 

que não cumpre a legislação, porque está regulamentado a altura e o tipo de sinal que se deve 

colocar nas diversas situações. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto dois da ordem de trabalhos. 

Abriu espaço para a discussão. Deu a palavra ao deputado Paulo Matias. ------------------------------------

--------- Este referiu que na tomada de posse, o Presidente do Municipio mencionou que iria 

disponibilizar apoios a situações sociais preocupantes no concelho. Verifica que na informação da 

actividade municipal que recebeu, não consta nada relativamente a eventuais apoios. Questionou se 
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as situações estão identificadas e se a Câmara apoiou ou pensa apoiar de alguma forma estas 

situações sociais preocupantes. Disse, numa questão de desabafo, que relativamente à Junta de 

Fiães, é muito fácil dizer que recebeu desde 2004 até hoje, 49 000 €. Feitas as contas, estamos a 

falar de pouco mais de 7500€ por ano. Este valor, por ano, não dá para fazer uma calçada, por mais 

pequena que seja. Lançou o desafio para fazer um comparativo dos apoios financeiros que a 

Câmara foi dando às diferentes freguesias eleitas pelo PS e pelo PSD. ---------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Municipio disse que pensa que o deputado não deve conhecer 

Fiães. Disse que o candidato, Prof. Amílcar fez, na véspera das eleições, uma folha em que dizia: 

“Fiães, a nossa terra, é muito linda, falta a estrada.” Estrada, que ele sabia que estava adjudicada e 

não havia mais nenhum reparo. Referiu que a estrada está feita, a terra é linda, portanto o deputado 

não conhece Fiães. Quanto às questões do apoio social, referiu que ainda tentaram trazer a esta 

Assembleia o regulamento que foi preparado pelos serviços para a intervenção em apoios sociais. 

Têm vindo, casuisticamente, a fazer algumas intervenções. Deu o exemplo da casa dos filhos da 

Maneta, como era conhecida, que estava em péssimas condições. A paróquia envolveu-se, a 

segurança social também e a Câmara fez a reparação desta casa como tem feito em outras. Estas 

intervenções deveriam obedecer a um regulamento que simplificasse as situações. O regulamento 

foi elaborado, irá a uma das próximas reuniões da Câmara Municipal e virá depois à próxima sessão 

da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Artur Rodrigues, referindo que gostaria de obter informações 

acerca do Parque Ambiental de Vila Franca das Naves e a razão pela qual o calcetamento dos 

passeios de Vila Franca das Naves foi iniciado antes das eleições, agora se encontra parado. ---------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que no dia 29 de Outubro, o Presidente do 

Municipio recebeu uma comissão de pessoas de Esporões e da freguesia de Moreira de Rei que 

protestavam pelo facto de terem sido levantadas as máquinas, logo após as eleições, que procediam 

à abertura de valas para o saneamento de Esporões. Nesse dia o Presidente do Municipio prometeu 

que, e a expressão foi esta, “dentro de um mesito é necessário agilizar e colocar as questões no 

papel, documentá-las e legalizá-las”. Disse que já lá vão mais de cinco mesitos ou mesões e as 

máquinas em Esporões não voltaram a aparecer. No mesmo dia o Sr. Presidente referiu que em 

relação a Moreira de Rei não existia qualquer problema e que as obras continuariam. O que 

acontece é que estas obras já foram suspensas por diversas vezes e de uma forma que considera 

estranha e de falta de total respeito para com as pessoas. No período de Natal houve uma rua que 

ficou obstruída ao trânsito durante várias semanas. Salientou que, com a sua intervenção, quer 

protestar pelo facto de tais obras continuarem a ser suspensas sucessivamente. ---------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que no que diz respeito ao saneamento de 

Moreira de Rei a obra continua, foi adjudicada num determinado prazo e tem que continuar, mas a 

verdade é que não tem estado tempo favorável para fazer obras de saneamento. No que diz respeito 

a Esporões disse que o empreiteiro irá concluir a obra de saneamento da segunda fase em Vale de 
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Mouro e depois retomará a obra em Esporões. No que diz respeito às questões do deputado Artur 

Rodrigues referiu que o calcetamento dos passeios em Vila Franca das Naves foi adjudicado a uma 

empresa que tem tido inúmeras dificuldades financeiras. Já estiveram para retirar a adjudicação mas 

o empreiteiro, quando notificado, promete voltar e por isso, esta obra tem andado nesta indefinição. 

Se ele não retomar os trabalhos em tempo útil, irão fazer a rescisão contratual com esse empreiteiro 

e fazer outra adjudicação daqueles trabalhos. No que diz respeito ao Parque Ambiental disse 

estarem a caminhar em duas direcções. No que diz respeito à aquisição de terrenos, pediram ao 

Eng.º Mano que fizesse a avaliação. Enviaram-se cartas com as propostas aos proprietários e estão 

a procurar resolver os problemas. Entretanto, para que este assunto andasse mais depressa, pediu 

ao Vice-Presidente da Câmara que tomasse em mão o diálogo com os proprietários para que se 

adquirissem parcelas julgadas necessárias, pelo menos, para a primeira fase deste parque. Por 

outro lado, para legalizarmos o parque ambiental, foi necessário fazer uma alteração ao PDM que 

está na última fase. Está marcada para 23 de Março a reunião com todos os intervenientes para o 

parecer final relativamente à proposta de alteração do PDM. Supõe que, depois desta reunião, 

faltará o inquérito público e depois a vinda à Assembleia Municipal para ser rectificado pelos 

organismos da tutela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três da ordem de trabalhos. Deu 

a palavra ao Presidente do Municipio para um breve esclarecimento. ------------------------------------------

--------- Este referiu que o Municipio não tinha, nem tem nenhum regulamento de atribuição de 

medalhas municipais, e por isso, não tinha uma forma legal de homenagear presidentes de Junta, 

nem empresários, nem personalidades políticas, nem distinguir funcionários públicos. Entendeu-se 

que com a aprovação deste regulamento, porventura, já no próximo dia 29 de Maio a Câmara ou a 

Assembleia possam propor a atribuição de medalhas de mérito a pessoas que se distinguiram no 

concelho, relativamente ao trabalho que fizeram ou ao desenvolvimento de funções relevantes na 

sociedade civil ou em funções públicas. O regulamento apresentado é um regulamento - tipo que 

vigora em Oeiras, foi praticamente copiado com a excepção da eliminação de uma parte final que 

não se aplicava ao concelho de Trancoso, e é um regulamento parecido ao que vigora em outras 

Câmaras. Este regulamento permite quatro condecorações: a medalha de honra do Municipio que é 

a condecoração mais importante e que tem de ser aprovada por deliberação da maioria absoluta dos 

membros da Assembleia Municipal; a medalha municipal de mérito que é aprovada por deliberação 

da maioria absoluta do Municipio, compreende três graus, ouro, prata e cobre e destina-se a 

condecorar personalidades que se distingam no campo social, económico, desportivo, corpo de 

bombeiros, etc; a terceira é a medalha municipal de bons serviços que se destina a galardoar 

funcionários e agentes do município, juntas de freguesia, bombeiros voluntários e outras 

organizações, também aprovada na Câmara; a última é a medalha municipal de serviço público que 

se destina a galardoar funcionários e agentes de serviços da Câmara ou nas Juntas de Freguesia 

que completem 30,20 ou 10 anos de serviço, e que também tem três graus e que é da confiança do 
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Presidente da Câmara. Este regulamento para entrar em vigor, depois de aprovado tem que ser 

publicado no sitio electrónico da Câmara Municipal e depois permitirá que o Municipio ou a 

Assembleia Municipal possam prestar homenagem a quem quer que seja. -----------------------------------

--------- O Presidente da Mesa questionou se a Assembleia Municipal não pode propor em nenhuma 

circunstância, porque, por aquilo que leu, a Assembleia Municipal limita-se na medalha de honra a 

aprovar a proposta da Câmara por maioria absoluta dos deputados. -------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio respondeu afirmativamente. Evidentemente se a Assembleia 

Municipal aprovar, por moção, uma proposta de homenagear com a concessão de uma outra 

medalha que, por acaso, seja da competência do Municipio, evidentemente que o Municipio irá 

respeitar o voto e o desejo maioritariamente expresso na Assembleia Municipal. Sugeriu que o artigo 

terceiro do regulamento fosse alterado e ficaria a constar: A concessão da medalha de honra do 

Municipio é atribuída pela deliberação da Assembleia Municipal, aprovada pela maioria absoluta dos 

seus membros em efectividade. Isto permitiria o entendimento de que poderia haver propostas da 

Câmara ou da Assembleia Municipal nesse sentido. Se for essa a vontade, poderia eliminar-se a 

expressão “sob proposta da Câmara Municipal”. ----------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que não sabe se a Assembleia Municipal tem legitimidade para 

fazer a alteração, visto que esta proposta veio por deliberação camarária. ------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio disse que o Municipio está receptivo a que esta medalha possa 

ser proposta também pela Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu o espaço de discussão. Deu a palavra ao deputado João 

Baptista. Este referiu que teme que este assunto esteja de certa maneira impermeabilizado pela 

decisão da Câmara ou pela aprovação do texto da Câmara. Se assim não fosse, gostava de 

contribuir para uma forma mais aprofundada deste regulamento. No seu ponto de vista, as medalhas 

não valem pelo metal que as constituem, mas sim pela honra da sua distinção e pelo 

reconhecimento e mérito de quem as recebe. É de opinião que este regulamento deveria ser mais 

profundo e considera que está um pouco singelo. Há pontos em que discorda, é o caso no artigo 

primeiro onde diz: “O Municipio de Trancoso constitui as seguintes condecorações”. No seu ponto de 

vista, deveria haver aqui uma introdução de finalidade. No artigo 2 diz: “a medalha de honra do 

município destina-se a homenagear pessoas individuais ou colectivas”. Sugeriu que se 

acrescentasse “nacionais ou estrangeiras”. ----------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que quando se fala de pessoas, não se fala de nacionalidade. ---

--------- O deputado agradeceu a explicação e referiu que o regulamento poderia ser mais profundo 

porque fala só de medalhas e julga que seria interessante haver também “a chave da cidade”. É de 

opinião que numa situação de mérito, para além de não prever “a chave da cidade”, o colar de honra 

justificava-se neste regulamento como também prever medalhas comemorativas. Acha que deveria 

haver um artigo instituído, e que não vê, que deveria ser um artigo próprio que se transformasse em 

processo documental para concessão, isto é, deveria estar esclarecido neste regulamento a 
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proposta fundamentada da personalidade ou organização, um relatório circunstancial de facto ou 

factos que no entender do proponente devem ser apreciados e justifiquem a concessão da distinção. 

Até mesmo noutra alínea, no caso da distinção ser proposta para membros de cargos sociais, 

deveriam juntar-se cópias das actas de eleição ou autos de posse. Continuando a ideia que 

deveriam estar previstos “o colar de mérito”, “a chave da cidade”, pensa que no artigo 6º, 

concretamente, que tem a ver com a medalha de mérito, deveria haver só uma medalha, a dourada 

pois o que nos leva a nós a entender se uma certa pessoa merece o ouro e se calhar já ficaria bem 

com a prata, não está explicito e teme que haja curva contra curva. Considera também que o 

regulamento não refere a dimensão e espessura das medalhas, se têm brasão ou orla de mérito. 

Tudo isto deveria estar especificado. Relativamente ao capítulo 5 que diz galardoar funcionários, 

agentes que prestem serviço na Câmara ou nas Juntas de Freguesia que completem 30, 20,10 

anos, acha que deveria existir uma forma de galardoar esta gente, mas que ficasse consagrado que 

tiveram uma boa informação, bom comportamento e dedicação à causa. O artigo 19º, no número 

um, diz: “a todas as medalhas serão passados diplomas individuais assinados pelo Presidente da 

Câmara”. Se calhar, deveria ficar diploma nominal e intransmissível e onde constasse, se não fosse 

no diploma, num documento de suporte, as acções ou serviços que justificaram aquela atribuição. O 

Artigo 23º diz que o presente regulamento entra em vigor após aprovação da Assembleia Municipal 

e publicação no sítio electrónico da CMT. Ora estamos a aprovar um regulamento do qual ainda não 

somos conhecedores da situação dos modelos e dimensões. Questionou se era ou não de prever 

que o regulamento entrasse em vigor após aprovação pela Assembleia Municipal que revoga todos 

os anteriores. Na sua opinião deveria ser criado um texto em “disposições diversas”, isto é, 

imaginemos que o Presidente do Municipio atribui o mérito a uma pessoa que no momento da 

aprovação até estava entre nós e depois deixava de estar, morreu. Parece-lhe que deveria ser 

constituído em “disposições diversas” o seguinte: quando um agraciado com qualquer distinção 

honorífica tiver falecido antes de a haver recebido ou a concessão tenha sido feita a título póstumo, 

será a respectiva medalha entregue à família pela ordem de preferência de ascendentes ou 

descendentes. No caso do agraciado/distinguido não ter qualquer familiar indicado, o destino da 

medalha deverá ser definido pelo Presidente da Câmara Municipal. É uma situação que está omissa. 

Outra questão é a perda do direito de usar a insígnia, ou seja, diz-se que os agraciados deverão 

fazer uso em todos os actos ou solenidades a que assistam de fato escuro ou uniforme. Mas o 

agraciado que venha a ser, por exemplo, condenado a pena de prisão por período igual ou superior 

a dois anos, ou, por exemplo, que tenha sofrido um castigo por acto infamante para a sociedade ou 

Municipio, acha que era importante ver esta situação. Relativamente às dúvidas que possam surgir 

ao longo da interpretação, deveria ficar também consagrado neste regulamento que deveriam ser 

resolvidas por despacho do Presidente da Câmara Municipal e depois publicado em edital. -------------

--------- O Presidente do Municipio disse ter apreciado o esforço do deputado em ter ido ao fundo da 

questão, mas estamos a falar de duas coisas diferentes. O que apresentámos foi um regulamento 
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simples e não o código de atribuição de medalhas municipais. Como jurista disse que gosta das leis 

simples, quanto mais simples forem os regulamentos, melhor. De qualquer forma em relação ao 

regulamento - tipo que recebemos, apenas se alterou o nome do Município. É um regulamento que 

está aprovado em várias Assembleias Municipais, em várias Câmaras e pensa que tem alguma 

bondade para além das considerações que o deputado João Baptista fez. Existem quatro medalhas 

previstas, as duas últimas medalhas, a medalha municipal de bons serviços e a medalha de serviço 

público só dão para funcionários da Câmara, Serviços Municipalizados, Juntas de Freguesia e 

Bombeiros. O cidadão em geral que não pertença a estes serviços, só pode receber as restantes 

medalhas, a da honra ou a medalha de mérito. Como a medalha de honra será atribuída em 

raríssimos casos, praticamente o cidadão que fez obra nos vários campos cultural, económico, 

social, humanitário praticamente fica com a medalha de mérito. Parece-lhe essencial que se 

distingam em três graus porque uns terão mais mérito do que outros. Naturalmente que poderia não 

ser cobre, mas seguiu-se o modelo que veio, e a medalha de honra ficará para casos excepcionais. 

A questão da chave do Municipio não corresponde a uma condecoração, mas é uma distinção que a 

Câmara deve fazer a determinada personalidade. No que diz respeito ao diploma, naturalmente que 

se atribuirá a medalha com um diploma. Normalmente é constituído só por uma folha e não pode ter 

muitos dizeres. Quanto à questão do modelo das medalhas, evidentemente que a aprovação deste 

regulamento vai dar legitimidade à Câmara para consultar empresas especializadas para 

conceberem essas medalhas e terão o brasão do Municipio obrigatoriamente porque são medalhas 

municipais. Está receptivo a que possa colocar-se neste regulamento duas alterações. A primeira, no 

artigo terceiro, para permitir que houvesse também um impulso da Assembleia Municipal e 

aproveitar a sugestão e inserir no artigo 22º que as medalhas possam ser concedidas a titulo 

póstumo. Referiu que se o Presidente da Assembleia concordar e os vereadores, podiam-se fazer 

estas alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Matias, referindo que discorda da opinião do Sr. João Baptista 

porque, de facto, não é o objecto em si, mas o simbolismo do objecto que representa a homenagem. 

O que o preocupa mais, é o facto da atribuição da medalha do Municipio resultar da maioria absoluta 

dos membros da Assembleia Municipal. Era de todo conveniente na atribuição da medalha de honra 

que fosse uma maioria qualificada de dois terços. Se assim não for, corre-se risco pois imaginemos 

que daqui amanhã a Câmara Municipal apresenta uma proposta para atribuir essa medalha ao Dr. 

Júlio Sarmento. Se calhar, o grupo municipal do PS não concordaria, no entanto como o PSD tem a 

maioria da Assembleia Municipal, essa medalha acabaria por ser atribuída. Disse que a maioria dos 

dois terços existe em alguns municípios, nomeadamente em Lisboa, porque evita exactamente que 

se trate de uma escolha política e reine assim o consenso mais alargado possível da figura que se 

pretende homenagear. Sugeriu que se alterasse o artigo 3º para que se trate de uma maioria 

qualificada de dois terços e não apenas uma maioria absoluta. --------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado José Nascimento concordando com o que foi dito. Admira o 
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funcionamento dos americanos por serem simples, em poucas palavras, dizem tudo. Uma coisa que 

é dada, não deve ser tão complicada, não devemos criar obstáculos a quem a vai receber. Com 

certeza que a Câmara Municipal para conceder, vai ter um critério de qualidade de modo a verificar 

quem de facto merece. Se realmente houver alteração no artigo 3º, seria de bom gosto que a 

Assembleia ficasse integrada porque não se justificaria que para a Assembleia tomar esta iniciativa 

só por si, tenha que criar um regulamento. Apelou para que o documento fosse aprovado por maioria 

absoluta e não precisariam dos dois terços porque não será um documento que venha regulamentar 

aquilo que é essencial no Municipio. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio mencionou que é aceite que o Município compreende a Câmara, a 

Assembleia Municipal e todas as Juntas de Freguesia do concelho. Por isso, este regulamento de 

atribuição de medalhas municipais abrange estes órgãos. A mais importante é mesmo a Assembleia 

Municipal que a atribui, pode mesmo ser a um membro que se destaque, e as outras serão a 

Câmara Municipal e a generalidade da sociedade. Quanto à maioria qualificada de dois terços para 

ele é indiferente porque enquanto a Câmara for presidida por ele, não haverá nenhuma proposta de 

se atribuir a medalha ao Presidente da Câmara. Portanto, manteria o artigo 3º “ por maioria dos seus 

membros”, que é aquilo que a generalidade das disposições contem. Não quer dizer que em futuras 

sessões da Assembleia Municipal esta não possa introduzir novas modificações no regulamento. ----

--------- O Presidente da Mesa informou que o regulamento sofreu alterações, com a autorização 

expressa da maioria absoluta, uma vez que estão presentes os vereadores João Carvalho, António 

Nascimento, Prof. Amílcar Salvador e o Presidente do Municipio. Por isso a Mesa aceita a alteração. 

Posta a proposta de regulamento à votação, o mesmo foi aprovada por unanimidade. Informou que 

se iria passar ao ponto quatro da ordem de trabalhos. Disse para cada partido indicar o seu 

membro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que o Grupo Municipal do PS propõe a 

deputada Tânia Sofia Pires Martins. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Nascimento, referindo que dado tratar-se de um Conselho 

Municipal da Juventude, o Grupo Municipal do PSD entendeu indicar o elemento mais novo, ou seja, 

o Presidente da Junta de Rio de Mel, Hugo David da Silva Neves. ----------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio disse que para a composição deste Conselho Municipal da 

Juventude, é necessário também um representante de cada organização de juventude partidária 

com representação nos órgãos do Municipio ou na Assembleia da República. Por isso vai ser 

necessário também que os partidos indiquem, cada um, o elemento à Câmara Municipal neste 

sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto cinco da ordem de trabalhos. ---

--------- Interveio a munícipe Maria Graça Capelas, pedindo que ficasse esclarecido o seguinte 

assunto: na Rua da Fontainha em Rio de Mel existe um espaço de 56 m2 entre a casa de Adriano 

Cardoso Domingues, seu marido, com confrontações públicas e João António Barreiros também com 
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confrontações públicas. Disse já andar nesta tarefa desde 1996. O referido senhor tem ocupado o 

espaço que é público, segundo certidões das finanças, com materiais de construção, pedras, com 

um valado e ela sai prejudicada, porque com o que tem chovido, a água vai para dentro da casa. 

Queria com esta intervenção que o assunto ficasse resolvido de uma vez por todas. ----------------------

--------- Em resposta o Presidente do Municipio mencionou que desconhece que desde Novembro de 

1996 esta questão venha a ser controvertida. Foi confrontado com ela acerca de dois anos, visitou o 

local confirmando que é um espaço que confronta com duas habitações. Na altura pediu-se à Junta 

de Freguesia e já à actual Junta de Rio de Mel que informassem se aquele espaço era público. A 

anterior junta e a actual responderam que desconheciam se era público ou não. Mencionou ter 

ouvido a senhora, ter ouvido o vizinho que diz que o espaço é dele, e como a Junta desconhece, 

julga que é difícil que o Municipio de Trancoso que está mais distante do que a Junta de Freguesia, 

possa chegar a alguma conclusão. De qualquer forma este é um assunto que está na fronteira 

daquilo que é um assunto público ou privado. Disse ter dito à Srª em questão, particularmente, como 

é que deveria fazer. A Sr.ª fez um requerimento à Câmara Municipal nesse sentido, vamos ver como 

é que o assunto vai evoluir. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, 

da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida, discutida e aprovada, irá ser 

assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia –  

--------- O Primeiro Secretário – 

--------- O Segundo Secretário –  
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