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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 25 DE ABRIL DE 2010 

 

--------- Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, pelas dez horas, 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 – Evocação do 25 de Abril; -------------------------------------------------------------

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

--------- Ponto número três – Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade municipal e 

das conclusões da Inspecção Geral das Autarquias Locais; ----------------------------------------------------  

--------- Ponto número quatro – Apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas, 

relativos a 2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dos Resíduos Sólidos Urbanos; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de 

Trancoso em atribuir a medalha de honra do Municipio ao Sr. Primeiro-Ministro; ----------------------------

--------- Ponto número sete - Análise, discussão e votação da proposta de Convénio e Estatutos, 

bem como a integração do Municipio no Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial entre os 

municípios da Beira Interior Norte e a Diputación Provencial de Salamanca; ---------------------------------

--------- Ponto número oito - Análise, discussão e votação da proposta de correcção material e 

rectificação ao Plano Director Municipal de Trancoso (proposta de acerto de cartografia relativa ao 

traçado da variante da Póvoa do Concelho); --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número nove - Análise, discussão e votação da proposta da retirada do ponto número 

dois do Artº 7º do Regulamento de Venda Ambulante do Concelho; --------------------------------------------

--------- Ponto número dez – Apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais do Municipio e respectiva avaliação (os documentos encontram-se disponíveis na 

Câmara Municipal para consulta); -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

dos deputados, João José Batista de Sousa e Celina Tabosa Ramos Pinto membros do Grupo 

Municipal do Partido Social-Democrata, e João Paulo Rodrigues Matias membro do Grupo Municipal 

do Partido Socialista, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta de Freguesia de 

Reboleiro José dos Santos Nascimento, substituído por Filipe Santos Andrade; de Santa Maria, 
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Amélio Manuel Martins Nunes Salvador, substituído por Hélder Jorge Baptista; de Tamanhos, Nuno 

Filipe Cardoso Morgado e de Terrenho, Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório 

Santos. 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 do partido socialista: José Amaral 

Veiga, Leonel Matias Alves, Maria Luísa Gil dos Santos, Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, Tânia Sofia 

Pires Martins, Paulo Sérgio Leocádio Bernardo, António Carlos Camejo Martins, Rosa Maria Batista 

de Abreu, Luís António de Castro Ribeiro, José Jorge dos Santos Carvalho, André Sobral Mendes da 

Costa, António Augusto Rocha Rua, Maria Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes, Hélder Jorge 

Baptista, Eduardo Rebelo Pinto, Joaquim Gomes Bernardo, Fernando Osório Santos, José Francisco 

Nunes da Fonseca Lopes, Maria Luísa Duarte da Silva e Carlos António Varelas Pena. ------------------ 

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

Município, Dr. Júlio Sarmento, bem como os senhores Vereadores, João Carvalho, António Oliveira, 

João Rodrigues. Os vereadores eleitos pelo PS, Prof. Amílcar Salvador, António Manuel Gomes do 

Nascimento e Dr.ª Ivone dos Santos Mouco abandonaram a sessão ao mesmo tempo que os 

deputados do grupo municipal do PS. ------------------------------------------------------------------------------------   

--------- O Presidente da Assembleia deu início à sessão, explicando o motivo porque foi feita uma 

sessão do 25 de Abril com uma agenda tão carregada. Referiu que a situação actual manda-nos ser 

contidos na despesa e por isso mesmo decidiu-se fazer uma só sessão da Assembleia Municipal em 

Abril, uma vez que a realização de uma Assembleia Municipal fica dispendiosa ao erário do 

Municipio. Convém também esclarecer que se nós fizéssemos uma assembleia com duas reuniões, 

também estaríamos a pagar duas senhas de presença porque não há possibilidade dos deputados 

municipais prescindirem da senha, sendo que tal teria que ser feito através de um donativo, o que 

considera pouco elegante, por isso mesmo entenderam fazer a Assembleia Municipal nestes 

moldes. Informou que por volta das 13h00 a sessão seria interrompida para o almoço que o 

Municipio oferece e que será na ―Rota dos Cavaleiros‖ porque, de todas as propostas apresentadas, 

foi o restaurante que ofereceu um valor mais económico. Posto isto, deu a palavra ao deputado do 

PS, Amaral Veiga, para fazer a intervenção do Grupo Municipal do PS sobre o 25 de Abril que irá ser 

transcrita na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ―Trinta e seis anos nos separam do glorioso dia que devolveu aos portugueses a liberdade e 

a democracia. São muitos anos e contudo, de onde em onde, ainda se ouvem vozes saudosistas 

das virtualidades do velho regime salazarista, da segurança nas cidades, do respeito nas escolas, da 

autoridade dos pais e professores, do decoro da televisão e do cinema, da paz social e da ausência 

de lutas e greves sindicais e da nossa riqueza e dimensão imperial. Esquecem esses saudosistas 

que a par da paz podre e do medo, que não do respeito, que o regime ia impondo, existia um povo 

com uma das mais altas taxas de analfabetismo da Europa, um povo que passava fome, um povo 
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que era obrigado a emigrar mas que estava proibido de o fazer, um povo que não queria a guerra 

mas cujos filhos arriscavam de G3 na mão a vida na selva africana, um povo que pagava com a 

privação da liberdade o simples facto de pensar diferente. Esquecem também que, a par da 

grandeza do império, havia um país com a pior rede de estradas da Europa, um país sem infra-

estruturas básicas, com milhares de aldeias ainda privadas de energia eléctrica, água canalizada e 

saneamento. Esquecem esses saudosistas que o país onde viviam não garantia a saúde e a 

educação para todos, não conferia às mulheres o direito de votar, de julgar ou de comercializar sem 

a autorização do marido e impedia que os casais unidos pelo casamento canónico se divorciassem. 

Pese embora o facto de em 25 de Abril de 1974, com os meus 23 anos, ter já vivido uma boa parte 

da minha juventude e ter tido o privilégio de entrar no ensino superior, privilégio que muito poucos 

jovens do meu tempo tiveram, e o facto de, ao contrário da maioria dos meus amigos de então, não 

ter sido obrigado a fazer a chamada guerra do ultramar, o regime do Estado Novo Corporativo não 

me deixou saudades. O facto de ter nascido em ambiente humilde e rural, de ter sido educado 

segundo os princípios tradicionais cristãos e de ter sido ensinado a respeitar e até a venerar os 

governantes, tornou-me, à semelhança de todos os jovens do meu tempo, uma pessoa com pouca 

consciência ideológica, sem apetite pela política e sem quaisquer conhecimentos da mesma. 

Quando um dia exibi uma fotografia fardado de chefe de quina da Mocidade Portuguesa a um amigo 

da cidade, e ele me perguntou se eu era fascista, respondi, sem grande convicção, que nem por 

isso, e, de imediato, corri ao dicionário para saber o que era ser fascista. Dizia assim: fascista: 

pessoa partidária do fascismo. Convenhamos que a noção não ajudou nada e recorri ao significado 

de fascismo: (it. Fascio, feixe) Na Itália ditadura nacionalista estabelecida em 1922. Continuei na 

ignorância para, orgulhosamente, não a dar a conhecer ao meu amigo a quem não perguntei o que 

era ser fascista. Algum tempo mais tarde assisti a uma discussão na Barbearia do velho Manuel 

Filipe onde um dos intervenientes que mostrou simpatia por aquilo que se passava na Rússia, foi 

trucidado por um arreigado defensor de Salazar. Um terceiro contendor e que me pareceu então 

mais conciliador e sensato, proferiu ex catedra que o melhor regime era a democracia e de entre os 

países democráticos destacou a Inglaterra. Ainda não foi dessa vez que fiquei a saber o que era o 

fascismo mas, confesso, fiquei bem mais desperto e curioso para a política, particularmente, para o 

tal regime democrático inglês de que, com grande proficiência, falara aquele sapiente frequentador 

da barbearia Melro, Sizenando Coelho. O regime tinha os seus mecanismos de defesa e até de 

exaltação. Desde muito novos, éramos como que formatados para aceitar a ideologia dominante e 

única, pois no primeiro contacto que tínhamos na escola com os livros de leitura, deparávamo-nos 

com a fotografia de Salazar e de Carmona e mais tarde de Américo Tomás nas primeiras páginas, 

quais semideuses ou símbolos da nação e da pátria a par da bandeira nacional. Por isso também 

aceitávamos, aos onze anos, com naturalidade e até com brio, uma farda, a farda da Mocidade 

Portuguesa que nos era imposta, mas não oferecida, quando entrávamos para primeiro ano do liceu. 

Nenhum de nós sabia que, ao vestir tal fardamento, estava a servir um regime ditatorial e opressor 
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que coarctava a liberdade e que se alicerçava em princípios e ideias do fascista Mussolini e do nazi 

Adolf Hitler. Salazar, à semelhança destes dois ditadores, criou a tal famigerada Mocidade 

Portuguesa a que pertencemos, versão importada da Juventude fascista de Mussolini, o Duce, e da 

Juventude Hitleriana do Fhurer alemão, para doutrinar os jovens, criando neles sentimentos de 

devoção à Pátria, da ordem, de gosto pela disciplina e do culto dos deveres morais, cívicos e 

militares. E às quarta feiras à tarde, no terreiro do Externato D. Dinis, lá estávamos nós, perante a 

voz autoritária de um Comandante de Castelo ou um simples Chefe de Quina, a fazer firme, sentido, 

esquerda e direita volver. E tal como dizia o Hino,‖ lá íamos, cantando e rindo, levados, levados sim, 

pela voz do som tremendo, das tubas clangor sem fim, lá vamos que o sonho é lindo, torres e torres 

erguendo, rasgões, clareiras, abrindo alva da luz imortal, roxas névoas despedaça, doira o céu de 

Portugal‖. Em 1969 tive o meu primeiro contacto com pessoas que, publicamente, se assumiam 

como opositores ao regime do Estado Novo. Com a queda da cadeira de lona e a sua consequente 

incapacidade para continuar a governar, Salazar fora substituído por Marcelo Caetano, eminente 

jurisconsulto e professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Marcelo, mais consciente da realidade 

internacional, quis dar a ideia de que iria liberalizar e iniciou um período de alguma descompressão a 

que veio a chamar-se a ―Primavera Marcelista‖. Permitiu que a oposição ao regime, organizada em 

dois movimentos cívicos CDE e CEUD, pudesse concorrer às eleições para a Assembleia Nacional. 

Foi numa dessas sessões da CDE, Comissão Democrática Eleitoral, que ocorreu no velho 

Cineteatro da Guarda que, como dizíamos, ouvimos falar publicamente e muito moderadamente 

contra o Estado Novo. Nunca esquecerei a coragem que então vislumbrei nos Drs João Gomes, Dr. 

Baieta, no nosso conterrâneo Dr. Fernando Lopes e em outros, cujo nome já não recordo, ao 

assumirem em público e perante diversos agentes da PIDE, então já DGS, disfarçados, a sua frontal 

discordância com o regime. O Dr. Fernando Lopes já me surpreendera anos antes quando, em um 

dia 28 de Maio me abeirei dele a pedir dinheiro para uma iniciativa da Mocidade Portuguesa a que 

chamávamos ―Chama de Maio‖. Creio que ofereceu 5$00, mas teve o cuidado de nos dizer que a 

oferta não era por causa de sermos da Mocidade Portuguesa, coisa de que disse não gostar, mas 

para a rapaziada beber uns copos. Só alguns anos depois percebi a razão de ser da animosidade do 

Dr. Fernando Lopes contra a Mocidade Portuguesa e da minha ingenuidade e santa ignorância. Foi 

a partir deste contacto com opositores ao regime que me voltou à memória a pergunta que o meu 

amigo, anos antes, me fizera se eu era fascista e que comecei a compreender com os ensinamentos 

de um condiscípulo já muito politizado o que era o fascismo e o ser fascista. Em 1971 com a entrada 

na Faculdade de Direito de Lisboa um mundo diferente do que eu conhecia se abriu ante os meus 

olhos e uma realidade completamente nova me aguçou a curiosidade e o desejo de saber o que se 

passava para lá da realidade que os jornais situacionistas mostravam no seu dia a dia. Nas casas de 

banho da faculdade apareciam, aí colocadas por mãos clandestinas, publicações afectas a 

movimentos de extrema-esquerda que apelavam à luta armada contra o regime ou que opunham à 

guerra colonial a guerra do povo. Nas RGAs nas RIAS ou nas campanhas para a associação de 
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estudantes, eram frequentes as intervenções exaltadas dos mais politizados e atrevidos que 

questionavam os programas e as doutrinas leccionadas procurando, desse modo, atingir o regime. 

Também, quase sempre, essas reuniões acabavam precocemente em debandada geral, pois 

alguém se encarregava de avisar a polícia de choque e esta nos obrigava a dar corda aos sapatos e 

a correr pelos campos, ainda plantados de couves e de produtos hortícolas, situados nas traseiras 

da faculdade. De 1971 a 1974 os tempos foram de alguma agitação estudantil. Greves às aulas, 

pequenas e pouco duradouras manifestações com uma ou outra montra de banco partida, o 

assassinato de Ribeiro dos Santos pela PIDE, a reacção aos vigilantes apelidados de gorilas, 

colocados nas faculdades para sinalizar e identificar os agitadores e frequentes escaramuças entre 

estudantes e policias sempre com vantagem para as impiedosas matracas e para o carro da tinta, 

emprestaram ao movimento estudantil uma nova dimensão mais belicista a que não foi alheio o Maio 

francês de 68. As reivindicações estudantis transpunham o espaço físico escolar, procurando 

contagiar as fábricas e os seus operários, estimulando-os à luta por melhores salários, por melhores 

condições de trabalho e pela liberdade de associação sindical. Ao mesmo tempo crescia no seio 

estudantil uma enorme simpatia pelos regimes comunistas da URSS e da China, pese embora a 

grande clivagem entre estes com origem no vigésimo congresso do PCUS e nas teses ditas 

revisionistas de Kruchov. Apesar da inspiração do movimento estudantil ser ideologicamente muito 

diversificada, eram dominantes as ideologias estalinistas e maoistas assentes na ditadura do 

proletariado e na tomada do poder pela luta armada. No entanto, a única força politica opositora ao 

regime que estava minimamente organizada e dispunha de um braço armado, a ARA, era o Partido 

Comunista Português. Foi por essa razão que, logo após a euforia da festa da libertação que a 

alvorada de Abril desencadeou, o Partido Comunista, que já se encontrava clandestinamente 

instalado em células nas fábricas, nos meios de comunicação social e em muitos serviços, tomou 

conta do país ensaiando a tentativa de instauração de um regime comunista pro-soviético. E é a este 

período que alguns saudosos do regime salazarista procuram reduzir a toda a revolução dos cravos. 

Esquecem a liberdade de opinião, a liberdade de associação, a democracia, o fim da guerra, a 

criação das bases para a adesão à CEE, os direitos individuais e tudo o mais que de belo lhe está 

associado, para reduzirem ao PREC todo um movimento libertador e de conquista da nossa 

identidade como povo e como nação que nos granjeou o respeito e a solidariedade da comunidade 

internacional. O regime estava efectivamente podre. Não obstante Marcelo Caetano ter procurado 

abrir ligeiramente a tampa da panela, procurando dourar a pílula, mudando os nomes às coisas, o 

certo é que não só não mudou realmente nada como, contra sua vontade veio permitir que o povo 

português tomasse uma maior consciência do seu isolamento internacional e do seu atraso 

civilizacional e cultural. O mundo olhava-nos como o último país colonizador do planeta que 

perpetuava uma guerra injusta e sem expectativa de sucesso no campo militar. A visita a Inglaterra, 

em Julho de 1973, de Marcelo Caetano, desencadeou uma onda de protestos em Londres onde é 

recebido num ambiente de forte hostilidade, particularmente, pelas recentes revelações feitas pelo 
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Reverendo Hastings sobre os massacres em Moçambique. Éramos, então, um povo e um país, 

orgulhosamente só. É então que às 22 horas e 45 minutos do dia 24 de Abril de 1974 nos Emissores 

Associados de Lisboa pela voz do locutor de serviço João Paulo Dinis, é difundida a canção ―E 

depois do Adeus‖ de Paulo de Carvalho, como sinal para as tropas avançarem. Pouco depois da 

meia-noite, no programa ―Limite‖ da Rádio Renascença a 2ª senha ―Grândola Vila Morena‖ para a 

continuação e concretização do Golpe de Estado. E é então que um povo que parecia conformado e 

resignado com a sua alegre pobreza e com o seu atraso sai para a rua e festeja em alegria 

esfusiante a alvorada de Abril. E é esta festa que Chico Buarque imortaliza com a canção ―Tanto 

Mar‖ que me permito recordar: 

―Sei que estás em festa, pá 

Fico contente 

E enquanto estou ausente 

Guarda um cravo para mim 

Eu queria estar na festa, pá 

Com a tua gente 

E colher pessoalmente 

Uma flor do teu jardim‖ 

--------- Por bem anos que passem, e já são passados quase trinta e seis, jamais poderei esquecer a 

alegria contagiante que vivemos na primeira grande, e provavelmente a maior manifestação de 

sempre que ocorreu neste país no primeiro 1.º de Maio em Liberdade, na Alameda Afonso 

Henriques. É assim que fala dela o historiador Francisco Canais Rocha: ―O 1.º de Maio de 1974 foi a 

maior manifestação popular do século XX. E não foi só em Lisboa que isso aconteceu. Por todo o 

País, nas cidades e vilas, «o Povo saiu à rua» para vitoriar a Liberdade conquistada e festejar o Dia 

Mundial doTrabalhador. Uma alegria indescritível inundava o rosto dos manifestantes. A negra noite 

fascista, longa de 48 anos, chegara ao fim. E com ela desapareceriam o medo, a desconfiança, a 

tristeza. O momento agora era de festa, de abraços e reencontros, de solidariedade e generosidade. 

Os melhores sentimentos do Homem brotavam por todo o lado. O comentador da «Rádio 

Luxemburgo», em emissão directa de Lisboa, afirmava que o espectáculo a que assistira somente se 

poderia comparar à alegria que reinou em Paris, quando foi libertada dos nazis em 1944.‖ Depois a 

revolução foi fazendo o seu percurso. Um percurso periclitante como de uma criança que ensaia os 

seus primeiros passos. Passos inseguros, rápidos às vezes com muitas quedas pelo caminho rumo 

ao desconhecido. Mas do mesmo modo que a criança que tem de, por si, aprender a andar, assim a 

jovem democracia teve de aprender a fazer o seu caminho. E é desse percurso da revolução 

portuguesa que em tempos idos eu falava assim: “Os tempos que se seguiram foram ricos de factos 

e acontecimentos, vulgares e obrigatórios em qualquer revolução, cheios de história e de histórias. 

Tudo nesses momentos emerge das profundezas do inconsciente: A alegria incontida, a insaciável 

liberdade, o cepticismo do velho do Restelo, o lirismo da juventude, os ódios nunca curados, os 
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ressentimentos, as invejas, os atropelos, a cobardia, a incoerência, a mudança do casaco, o 

aproveitamento, a promoção da mediocridade, a incógnita, a fuga para a frente e os tímidos e 

vacilantes passos rumo à Democracia. Saboreámos muitos desses factos e digerimos outros com 

enorme dificuldade. A ordem estabelecida deu lugar ao improviso, às vezes à desordem, e até ao 

caos. Vive-se um tempo novo, um tempo de mudanças radicais e de grandes incertezas. O sonho 

inicial de muitos deu lugar à incerteza, ao desânimo de outros e ao temor de não menos. Mudam-se 

nomes às coisas, às ruas, às pontes, coisas próprias, naturais, normais, obrigatórias numa 

revolução.”De certo nenhum verdadeiro democrata viveu o PREC com agrado. O Partido Comunista 

com a ajuda de alguns militares foi paulatinamente conquistando os diversos poderes. Preparava-se 

para impor uma ditadura de sinal contrário ou aquilo a que os seus simpatizantes chamavam de 

democracia popular. Mas o povo e os verdadeiros capitães de Abril acabaram por restaurar a 

liberdade e a democracia ameaçadas em 25 de Novembro de 1975. E hoje, trinta e seis anos 

volvidos, somos um país europeu, com dificuldades particularmente agudizadas por uma crise 

internacional que só teve paralelo no já longínquo ano de 1929, somos um povo ainda com alguma 

pobreza, mas somos um povo livre que vai construindo o seu próprio destino. Hoje somos um país 

respeitado no concerto das nações, um país que já foi capaz de organizar a Expo 98, o Euro 2004, o 

Tratado de Lisboa, um povo que gerou personalidades de grande relevo no mundo, como Freitas do 

Amaral na Presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas; António Guterres, Alto Comissário 

para os Refugiados; Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia; Vítor Constâncio, Vice-

presidente do Banco Central Europeu, e muitos outros. Sem 25 de Abril, estamos certos, nada disto 

teria sido possível. Permitam-me que termine como o fiz, faz precisamente hoje uma década, 

plagiando o poema ―Infante‖, extraído da ―Mensagem‖ de Fernando Pessoa, para exprimir o 25 de 

Abril que me vai na alma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

―Deus quer, o homem sonha, a obra nasce 

Deus quis p’ra Portugal fraternidade 

Que o povo unido não se separasse 

E que, enfim, chegasse a liberdade 

As armas e os cravos de repente 

Cindiram-se em inédita harmonia 

Brota dos corações de toda a gente 

Um grito esfuziante de alegria 

Os capitães cumpriram seu dever 

Do Zeca Afonso, a voz, foi o sinal 

Cumpriu-se então, Abril ao sol romper 

E cumpre-se agora Portugal‖ 

---------VIVA O 25 DE ABRIL! ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- De seguida o deputado César Prata do grupo municipal do Partido Social-Democrata fez a 
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intervenção sobre o 25 de Abril que vai ser transcrita na íntegra: ------------------------------------------------

---------- ―Evocar: chamar para que apareça; reproduzir uma imaginação; trazer à lembrança‖. 

São estas as explicações fornecidas pelo Dicionário da Língua Portuguesa para o termo ―evocar‖. 

Feito este ponto prévio, poderemos inferir que uma evocação terá de ser, necessariamente, pessoal 

e subjectiva, condicionada pelas memórias e vivências de cada um. Agora que sabemos para o que 

estamos, vamos lá evocar o 25 de Abril de 1974. No dia 25 de Abril de 1974 saí de casa de manhã 

— como todos os dias saía— para ir para a escola. A quarta classe tinha trazido consigo uma 

grande novidade: as meninas, que até ao ano anterior tinham ocupado uma sala do outro lado da 

escola, partilhavam agora a mesma sala dos rapazes. Mais tarde vim a saber que a mudança se 

tinha operado devido à vontade do Ministro da Educação, um senhor chamado Veiga Simão. Por 

acaso até já o tinha visto, quando viera à Guarda e a malta teve de decorar a ―Balada da Neve‖ para 

dizer numa récita no cine‐teatro. A manhã correu normalmente: problemas, livro de leitura, rios, 

serras e linhas-férreas e mais fichas disto e daquilo, pois vinha aí o exame. O dia estava bonito e o 

Luís — que nisso era sempre o primeiro — até tinha vestido calções. Quando cheguei a casa para 

almoçar apercebi‐me que algo de extraordinário tinha acontecido. As notícias do rádio recebiam 

especial atenção e também as da televisão. O meu pai, de pé ao lado do televisor (ainda não havia 

comandos...), mudava constantemente de canal, saltitando da RTP para a TVE, tentando ampliar as 

suas fontes noticiosas. Eu, por mim, não tinha dúvidas; preferia sempre a televisão espanhola: ao 

fim da tarde desenhos animados, sábado de manhã circo e à tarde um filme do Daniel Boone. As 

notícias eram escassas e pouco claras. Parece que tinha havido um golpe militar em Lisboa. O que 

estava a acontecer? Uma revolução? Uma guerra? Ia haver tiros? Tudo tão longe e eu... lá voltei 

para a escola. À noite as notícias já eram mais precisas. Tinha havido uma revolução feita por 

militares e a palavra que mais se ouvia era ―liberdade‖.Nos dias seguintes tudo aconteceu muito 

depressa. Guardo na memória os rostos felizes das pessoas e ainda hoje tenho a certeza que já vi o 

meu povo feliz. Nas ruas, à beira das estradas, nos campos... por toda a parte. A felicidade vivia 

estampada nas caras e explodia nos olhos. Desde aí, só houve mais uma vez na vida em que vi um 

povo feliz: foi há dois anos, em Moçambique. Depois... depois foi o que todos sabemos: democracia, 

eleições, excessos próprios de um tempo de revolução, independência das colónias (onde ficaram 

97% de analfabetos graças à nossa missão civilizadora) e a impunidade para torturadores e 

criminosos que nunca foram julgados pelos seus crimes — como, por exemplo, os juízes dos 

tribunais plenários. E hoje? O que nos deixou Abril? Em 1974 Portugal vivia uma situação 

insustentável, quer interna, quer externamente. Um país atrasado, refém de uma guerra que se tinha 

transformado num beco sem saída, uma terra madrasta que obrigava muitos a procurar outras 

paragens, quer por questões económicas, quer por motivos políticos. A censura e a PIDE (ridículas e 

manifestamente pouco inteligentes) lá iam cumprindo a sua missão como podiam. Torneá-las não 

era tão difícil quanto parecia e a exigência de liberdade de expressão crescia de dia para dia. Nestes 

trinta e seis anos Portugal modernizou‐se e desenvolveu‐se; nem sempre tanto como gostaríamos, 



Acta n.º 05 – 25 de Abril de 2010 

 

Pág. 10 

 

mas, apesar de tudo, de forma assertiva. Temos, porém, uma carga talvez genética e certamente 

histórica que nos puxa para os nossos sentimentos mais profundos e que se revela ciclicamente 

como altamente nefasta. Infelizmente estamos a viver um desses momentos: a classe política 

constituiu‐se como uma oligarquia partidária reinante e fez‐se rodear por um séquito de 

energúmenos, capazes de tudo para defenderem as suas benesses e o seu status. O 

―chico‐espertismo‖, afirmado no comércio quatrocentista na costa ocidental africana (onde 

trocávamos bugigangas por ouro), está aí e convive connosco diariamente. Que importam as 

trapaças? Tudo vale para promover interesses pessoais ou politico‐partidários. Os indicadores de 

desenvolvimento económico baixaram para níveis semelhantes aos do período final da monarquia. 

Muitos continuam a abandonar o país em busca de pão e a sombra tutelar da Inquisição e da PIDE 

também ainda projecta os seus reflexos. Quantos não se sentem livres neste Portugal de Abril, 

carregado de tiques e práticas de autoritarismo tacanho? Quantos vivem constrangidos e não 

declaram livremente as suas ideias e vontades? O desinteresse geral pela política, expresso em 

elevadas taxas de abstenção, é notório e parece irreversível. Num país meio desertificado, meio 

apinhado (e aqui o meio não é para levar à letra, pois 70% da população ocupa 5% do território) a 

promiscuidade entre o poder político, o poder económico e a justiça, a desigualdade na distribuição 

da riqueza... Bem, será melhor ficar por aqui, porque este não é o melhor momento para escalpelar o 

tema e o dia deve ser de festa. Mas para haver festa é preciso haver motivo. E, perdoem‐me o 

pessimismo, mas tenho para mim que esse motivo anda muito fugidio. 25 de Abril, sempre, mas 

assim... assim, não. Viva a liberdade! Viva Portugal!‖ --------------------------------------------------------------- 

--------- O deputado Amaral Veiga pediu a palavra referindo que acabámos de celebrar mais um 

aniversário da Revolução de Abril. Trata-se sem dúvida de um acontecimento importante, tão 

importante que mereceu a consagração de feriado. Um dia que a comunidade quer especialmente 

assinalar, distinguindo-o dos dias comuns e comemorando-o ou reservando-o ao descanso, ao lazer. 

Hoje é Domingo, dia em que o povo português e a generalidade dos povos de tradição cultural cristã 

preservam, respeitando as convicções religiosas, possibilitando àqueles que o desejam o 

cumprimento daquilo que entendem ser as suas obrigações ou a pausa necessária nos deveres 

profissionais, no exercício de outras dimensões do humano que o trabalho tantas vezes impede. Por 

tudo isto, não podemos deixar de estranhar a volumosa ordem de trabalhos desta reunião da 

Assembleia Municipal, já que não estranhamos que a ordem de trabalhos e a data de realização de 

reuniões não seja designada após consulta à oposição. São os hábitos democráticos tão 

apregoados para o exterior mas que internamente não passam de um vulgar exercício de 

prepotência e desrespeito pelas minorias políticas. O que se pretende com esta atitude: Desvalorizar 

a comemoração da Revolução de Abril, envolvendo-a numa anormalmente extensa sessão de 

trabalhos desta Assembleia, diluindo assim a importância do seu significado, afirmar a laicidade das 

instituições públicas, impossibilitando os membros cristãos desta Assembleia de cumprirem os seus 

preceitos religiosos; demonstrar que em Trancoso os políticos até trabalham em dias de descanso. 
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O Grupo Municipal do PS não aceita nenhuma destas razões e pelo facto de ser Domingo, pelo facto 

de a convocatória não respeitar o prazo legal, pelo respeito que nos merecem aqueles que ao 

Domingo sentem o dever de participar nas manifestações religiosas e também pela importância do 

acontecimento que hoje se comemora, estando feita a evocação da revolução dos cravos, retira-se 

desta Assembleia. Parece que o argumento de proceder à discussão e votação desta enorme ordem 

de trabalhos, conjuntamente com a evocação do 25 de Abril, residiu na necessidade de economizar, 

evitando o pagamento de duas senhas de presença. Curioso argumento, particularmente porque 

emerge de uma administração tão esbanjadora. Porque será que não se poupam recursos 

financeiros, diminuindo o número de vereadores com remuneração, reduzindo pessoal de apoio à 

presidência ou ajudas de custo dos responsáveis autárquicos? Pela nossa parte, ausentando-nos 

desta sessão, renunciamos à senha de presença. A comemoração do 25 de Abril não carece de 

compensação financeira, fazemo-lo com gosto, com honra e com a convicção que é um dever 

patriótico comemorar e evocar o dia em que o povo português reconquistou a liberdade. Ausentamo-

nos e não participaremos também no almoço que a Câmara Municipal irá oferecer. Contribuiremos 

assim para uma poupança nas contas que, concerteza, a maioria irá aprovar por unanimidade. 

Decidirá a maioria se quer debater os pontos da ordem de trabalhos noutra reunião, na qual 

expurgadas as razões que motivam este abandono, poderá contar com a presença do Grupo 

Municipal do PS, ou se a pretende realizar sozinha. Cabe a Vossas Excelências decidir. ----------------

--------- O Presidente da Mesa disse que gostaria de esclarecer esta situação. Referiu que não é uma 

decisão inédita no PS, em determinadas alturas, abandonar os trabalhos. Disse que o que foi feito 

hoje, já foi feito várias vezes e que o 25 de Abril este ano calhou num Domingo e a Mesa não tem 

culpa. Referiu que no ano passado houve uma situação semelhante e realizou-se a um sábado, 

sendo lógico que no ano seguinte calharia num Domingo. Aquilo que devem ter em atenção é que 

procuraram fazer esta sessão, apresentando uma ordem de trabalhos que não é das mais leves e 

procuraram neste dia fazer democracia. Efectivamente, também pensámos que poderia haver 

pessoas que pretenderiam ir à missa. Neste ponto aquilo que a Mesa reflectirá é se a interrupção 

não poderá ser das 12h00 às 14h00 e assim teriam tempo de quem quisesse ir à Missa e depois das 

13h00 às 14h00, o almoço. Parece-lhe que assim se possa celebrar o 25 de Abril, mostrando o que 

é democracia, estando nós aqui perante um órgão deliberativo eleito democraticamente, depois da 

singela homenagem que se acabou de realizar, possamos estar aqui a representar o 25 de Abril. 

Referiu que o PS terá a atitude que entender e da parte da Mesa, desde que haja quorum, os 

trabalhos continuarão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

--------- Depois do abandono da sessão dos deputados e vereadores do PS e verificando a existência 

de quórum com 35 deputados presentes, o Presidente da Mesa deu a palavra ao deputado César 

Prata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que os elementos do grupo municipal do PS e os vereadores do PS, se não 

estão presentes é porque não querem estar. Lamentou a atitude por parte do grupo municipal do PS, 
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ainda por cima num dia como o de hoje e pergunta-se a si próprio como é que cada um dos 

elementos que saiu, irá ocupar este dia e festejar o dia de 25 de Abril. Enfim, é um exercício de 

liberdade que, como todos presenciámos, desejaram usufruir ou praticar. Quis contrariar alguns 

argumentos por parte do deputado Amaral Veiga, nomeadamente, o seguinte: primeiro, a questão 

das missas. Disse não ser católico praticante, mas sabe que é possível segundo os preceitos da 

Igreja, substituírem a missa de Domingo por uma outra missa de sábado à noite ou Domingo à tarde. 

Relativamente às senhas de presença, disse fazer questão que no futuro esta Assembleia seja 

informada como cada um dos membros do grupo municipal do PS devolveu a sua senha de 

presença em forma de donativo ao Municipio. Relativamente ao almoço, disse que teríam todo o 

prazer em almoçar com os elementos do grupo Municipal do PS e mesmo o próprio argumento da 

questão da poupança, não sabe se será tão válido assim porque estamos a duas horas do almoço 

que foi marcado, há uma encomenda feita, há um compromisso perante um comerciante e não sabe 

se será possível, neste tempo, informá-lo que em vez de 60 e poucas pessoas só são trinta. -----------

--------- Usou da palavra o Sr. Manuel Pinto referindo que o dia não terá sido o mais bem escolhido 

dado o dia que é, e com uma agenda que ocupa o dia todo. De qualquer maneira, e uma vez 

convocada e os deputados cá dentro, o grupo municipal do PS cometeu um grave exemplo, sendo 

que poderiam realmente protestar de que o dia não foi adequado. Quanto à questão da religião, 

disse haver missas vespertinas ao sábado mas, naturalmente, que Deus não mandará para o inferno 

aqueles que não cumprirem o preceito dominical por este motivo que, no fundo, também é uma 

causa justa para todos. É de opinião que a reunião prossiga normalmente. ----------------------------------

--------- Usou da palavra, novamente, o deputado César Prata referindo que já todos se aperceberam 

que este mandato não é um mandato qualquer e que da parte do grupo do partido socialista há uma 

forma diferente de encarar este mandato. Pelas intervenções que tem tido, pela forma que tem 

assumido nas várias reacções, acha que esta reacção se inscreve nessa perspectiva deste mandato 

tão especial. Tão especial porque é o último mandato do Dr. Júlio como Presidente do Municipio e, 

por parte do grupo do partido socialista, há uma série de pessoas que se perfilam para a candidatura 

a Presidente da Câmara e então temos assistido a Assembleias com pessoas mais turbulentas e até 

com vontade mais enérgica de intervir, considerando que esta manifestação, de certa forma 

despropositada, se inscreve neste ambiente de mandato especial e é uma manobra de show off que 

não tem qualquer significado. --------------------------------------------------------------------------------------------- -

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

colocando a acta da sessão anterior à discussão. Não havendo intervenções passou-se à votação, 

sendo a mesma aprovada por maioria com seis abstenções. O Presidente da Mesa, em nome deste 

Órgão, endereçou os pêsames à deputada Emília Tracana pelo falecimento da sua mãe e desejou-

lhe as melhoras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A deputada Emília Tracana referiu que, em primeiro lugar, queria agradecer os sentidos 

pêsames a toda a Assembleia. Mencionou que, no dia de hoje, tinha muitos compromissos mas 
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entendeu que deveria estar presente porque é um exercício da democracia e um dever estar 

presente exercendo o papel de deputada municipal. É trabalhando que também se valoriza o 25 de 

Abril. Lamenta a atitude por parte dos deputados do PS mas concorda com o deputado César Prata, 

quando diz que há uma estratégia nitidamente evidente. Espera ultrapassar a situação menos boa 

que está a viver, mas a vida é assim mesmo e temos que ser corajosos nos momentos mais difíceis. 

--------- O Presidente da Mesa deu a palavra à deputada Maria da Conceição Alexandre. Esta referiu 

que tem pena que os deputados do grupo do PS não estejam presentes, apesar de também não 

concordar com a extensão da ordem de trabalhos. Não é por ser um dia de missa, mas por ser um 

dia da família. Não quis deixar de falar no 25 de Abril, mas disse que já estamos numa fase muito 

adulta desta democracia e ainda hoje se fala cada vez mais da qualidade desta democracia. Os 

nossos políticos nestes últimos dias têm falado imenso da qualidade e pergunta o que se passa. Há 

uma crise económico - financeira, há uma crise política, uma crise ambiental, há uma crise de 

valores. A Assembleia da Republica não nos tem dado grandes exemplos de educação, democracia 

e da qualidade desta democracia. Seja através da nossa postura nesta Assembleia, um exemplo 

para todos os jovens que serão amanhã os futuros políticos deste país, e tem pena que a postura de 

hoje por parte dos membros do grupo municipal do PS não tenha sido um grande exemplo. A 

democracia tem que ser sentida e vivida. Quando se participa e sentimos este valor fundamental que 

não existe só para nós, para os nossos interesses, mas para todos, então tudo vale a pena. Como 

dizia um grande filósofo: ―Só é importante aquilo que vale a pena‖. E por gostar de viver em 

Trancoso, disse que está aqui com a sua pequena participação para melhorar este concelho. Não 

interessa falar muito e fazer pouco, o que é importante são as poucas e pequenas obras que se vão 

realizando ao longo da vida. O passado deve ser lembrado apenas como uma experiência de vida, 

como ensinamento para o nosso futuro. O passado já não existe, passou. O futuro não sabemos se 

será nosso, mas, pelo menos, não é nosso ainda. O presente é que está nas nossas mãos. É este 

presente que pode modificar o futuro. É através dele que estamos todos aqui, sem excepção, a 

tentar pensar o futuro do concelho de Trancoso. Congratula-se pela diversidade de idades, desde os 

mais jovens aos menos jovens e com todos aprendemos. Uns com mais experiência, outros com 

ideias novas, mas todos com sabedoria. Assim, tem a certeza que esta Assembleia vai ter um papel 

muito importante para a evolução do concelho de Trancoso. Isto seria uma reflexão um pouco 

teórica mas gostaria de fazer uma reflexão mais prática do dia a dia. Falando em educação 

ambiental chamava a atenção para o que se passa com os contentores orgânicos e com os 

ecopontos. Muitos deles encontram-se estragados e as pessoas continuam a colocar no chão tudo o 

que seja plástico, sofás, papel. Deveria colocar-se umas placas junto dos contentores e dos 

ecopontos para que as pessoas recordem novamente que eles existem para alguma coisa. Algo tem 

que ser feito, por exemplo as escolas fazerem uns panfletos ou as placas para serem colocadas 

para que as pessoas coloquem o lixo no respectivo sitio. Referiu que gostou de algumas alterações 

da feira mas não gostou de ver as pessoas que vendem hortaliças no corredor que está junto à 
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Fonte Nova. Sugeriu também que fosse feito algo junto do Governo, em conjunto com outras 

Assembleias de outros Municípios onde o frio é mais intenso, para reduzir o custo do gasóleo do 

aquecimento. Outro aspecto que salientou foi a poda das árvores e, como bióloga, referiu ser um 

homicídio aquilo que se está a fazer às árvores. Pensa que a Câmara tem que elucidar os 

responsáveis que essa poda não pode ser feita dessa maneira porque estão a estragar as árvores. 

O que tem de ser feito é cortar e queimar as mimosas com herbicida que se encontram ao longo das 

estradas, isso sim porque é a maior praga que existe a nível nacional. ----------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Amaro e relativamente ao abandono desta sessão por 

parte dos deputados do Grupo Municipal do PS, referiu que embora concordando em parte com os 

argumentos apresentados pelo deputado Amaral Veiga, no que diz respeito à ordem de trabalhos e 

ao dia escolhido, tal situação não deveria impedir os restantes deputados de estar presentes e 

valorizar com isso a discussão democrática e também o dia 25 de Abril. Concorda com a observação 

do deputado César Prata, que esta atitude se insere numa lógica de mandato especial e, como tal, 

acha que o grupo municipal do PSD devia dar conhecimento público daquilo que se passou e 

condená-lo veementemente, porque não é assim que se faz democracia. Referiu de seguida que 

esta é a sua primeira intervenção na Assembleia Municipal, da qual passou a fazer parte em 

substituição de outros membros que faziam parte da candidatura do PSD que neste momento se 

encontram a desempenhar funções no conselho de administração da Empresa Municipal e na 

Câmara Municipal, a quem deseja que façam um bom trabalho, sendo que ele irá tentar fazer o 

mesmo enquanto lhe couber substitui-los nesta Assembleia. Recordou que nas últimas eleições fez 

parte da candidatura do PSD à Junta de Freguesia de Santa Maria, como tal pensa que deve ter 

nesta Assembleia Municipal uma especial atenção às questões que digam respeito à referida 

freguesia. Neste aspecto mencionou que fala não só em nome próprio, mas em nome dos eleitos 

para a Assembleia de Freguesia de Santa Maria, nas pessoas do João Fonseca e da Professora 

Conceição Ribeiro, os quais têm na Assembleia de Freguesia procurado acompanhar o trabalho 

desenvolvido pela Junta de Freguesia e feito algumas sugestões. Sendo que quanto a essas 

sugestões têm tido alguma abertura por parte do Presidente da Junta, Prof. Amélio Salvador, o qual 

na sessão da Assembleia Municipal de Dezembro, referiu algumas, que já tinham sido levantadas 

por eles na Assembleia de Freguesia. Neste aspecto gostariam que ficasse esclarecido por parte do 

Presidente do Municipio três situações relacionadas com a área da freguesia de Santa Maria. A 

primeira delas tem a ver com as chamadas zonas verdes das urbanizações Quinta do Conde e 

Santa Maria. Parece que as infra-estruturas estão executadas, faltarão apenas os equipamentos, 

questionando para quando estarão estas obras concluídas de modo que possam entrar em 

funcionamento. Outra questão está relacionada com a segurança rodoviária, nomeadamente, na rua 

General Garcêz, que neste momento é uma entrada para a cidade para pessoas que vêm de outros 

concelhos, nomeadamente, Fornos e Aguiar da Beira, sendo uma rua com bastante movimento. 

Sugeriu que em vez de se colocarem bandas sonoras, se colocassem passadeiras elevadas de 
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maneira a que se pudesse reduzir a velocidade naquela zona residencial. Ainda relativamente à 

segurança rodoviária, a eventual colocação de semáforos na estrada 226 na zona de Castaíde. Por 

fim, para quando estará prevista a execução do saneamento na localidade de Venda do Cêpo e 

relativamente à ETAR de Miguel Choco, cuja obra está concluída mas ainda não entrou em 

funcionamento. Sendo que houve já pessoas que fizeram a ligação à rede de saneamento e não 

estando a ETAR a funcionar, os dejectos estão a ser despejados numa linha de água sem qualquer 

tipo de tratamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

--------- Usou da palavra o deputado Manuel Pinto alertando, mais uma vez, para o problema do 

acesso à Internet, uma vez que na parte poente do concelho há grandes dificuldades de acesso à 

mesma. Pensa que não sendo da responsabilidade da Câmara, esta pode intervir, referindo que é 

um problema que interessa ser resolvido porque na parte poente do concelho ainda existem muitas 

associações, juntas de freguesia, lar da terceira idade e futuramente o agrupamento escolar de 

Palhais, o pólo industrial do Reboleiro e começa a ser mais uma dificuldade para as pessoas que se 

vão instalar. Sugeriu para se reunirem os esforços das Juntas de Freguesia de Palhais, Reboleiro, 

Sebadelhe da Serra, Guilheiro, Torre do Terrenho, Castanheira e Terrenho e juntamente com as 

associações, centros de dia e lar da terceira idade para se dar volta a este problema. Gostaria de 

ouvir a opinião do Presidente do Municipio para ver qual o melhor caminho a seguir, referindo que já 

foram recebidos na Guarda pelo Director da PT, e este disse que a primeira palavra teria de ser do 

próprio Municipio a pedir, pois é uma despesa bastante avultada para porem uma banda mais larga 

para aquela zona. Congratulou-se com a deputada Maria Conceição na questão das árvores, porque 

não sabe se foi da responsabilidade da Câmara Municipal, mas uma vez que está na área da sua 

jurisdição, é a Câmara quem decide o que vai ser feito, mas às vezes esta confia nos técnicos e não 

se apercebe da gravidade do assunto. Salientou mais uma vez que não gostou da poda que foi feita 

às árvores na estrada nacional e também às da cidade de Trancoso e espera que as árvores 

renovem e que em próximos anos a Câmara tenha mais cuidado com a poda que irá fazer. ------------

--------- Usou da palavra o Presidente da Freguesia de Palhais, João Alfredo, referindo que a sua 

intervenção se prende com uma situação ligada aos apoios da Câmara. Pensa que para a Educação 

deve haver uma maior disponibilidade porque a Câmara deixou de financiar radicalmente as visitas 

de estudo com as escolas, por razões próprias é claro, mas que penaliza muito os alunos cujas 

famílias têm maior défice financeiro e que muitas vezes são prendados, ao longo do ano, com estas 

visitas úteis. Referiu que na semana anterior fez a própria escola, três visitas de estudo didácticas. 

Considera que deveria ser disponibilizado um plafond camarário para que as visitas fossem 

financiadas sobretudo àqueles alunos mais carenciados. Houve alunos que lhe disseram que não 

podiam ir porque os pais não tinham dinheiro. Tentaram remediar a situação da melhor forma e 

acabaram por ir quase todos. Pensa que hoje não deveria ser só um dia de evocar ou comemorar o 

25 de Abril, mas antes mais um dia de reflexão sobre todos estes problemas que nos rodeiam e que 

devem ser repensados. Outra coisa que o preocupa e já foi referida, é a questão ambiental que se 
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prende com os ecopontos. Existem freguesias que já usufruem de ecopontos, ele já os requisitou 

para a freguesia de Palhais, há muito tempo, e até hoje nada. ---------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José David Santiago referindo que ficou um pouco sentido com a atitude 

que o grupo municipal do PS teve. Disse não ter vivido o 25 de Abril, o conhecimento que tem é das 

pessoas que lhe transmitem a liberdade e o respeito. Respeito que não se passou aqui, pois o grupo 

municipal do PSD ficou e eles abandonaram a sessão desta Assembleia. Concorda com o deputado 

Paulo Amaro quando diz que esta situação tem que passar lá para fora porque, muitas vezes, eles 

transmitem coisas que não são verdade, mandam comunicados, etc. Usam e abusam desta atitude, 

e é de opinião que também têm de usar esse conceito para as pessoas saberem. Como presidente 

da JSD do concelho, vê que os jovens não acreditam na política e estão afastados. Como é que 

agora se vai explicar lá fora o que se passou aqui? Os jovens já não acreditam, as pessoas estão 

contra a política e depois acontecem situações destas. Referiu que o campo do parque municipal 

está giro mas faltam umas tabelas de basquetebol. Mencionou que a estrada na Serra de São Pedro 

entre Freixial e o limite de Pinhel está muito degradada e é necessário tapar os buracos existentes. -

--------- Interveio o deputado Américo Mendes referindo que concorda com a intervenção do 

Presidente da Freguesia de Palhais. Concorda que tenham que ter alguma atenção especial para 

com os jovens, nomeadamente aqueles que têm mais necessidades. Pensa que a escola tem que 

estar atenta e arranjar mecanismos para superar essas dificuldades. A sua intervenção prende-se 

com a segurança e o controlo de acessos das nossas escolas. Acha preocupante, enquanto pai, e 

para todos os pais deste concelho, quando deixam os filhos na Escola não têm a certeza se eles 

voltam para trás, se a Escola sabe quais os alunos que estão dentro e, tal e qual, como aconteceu 

em Mirandela, quando há uma catástrofe é que nos lembramos dessas situações. Acha que está na 

altura de o Presidente do Municipio junto do Agrupamento de Escolas promover a criação de um 

controlo efectivo de quem está dentro da Escola. Para além dos alunos, os visitantes serem 

devidamente identificados, quer na entrada, quer na saída porque depois sobra sempre para 

alguém, e pensa que neste aspecto a Autarquia tem uma palavra a dizer porque tem alguns 

funcionários nessas escolas. É uma situação relativamente simples, a de implementar um sistema 

de controlo de acessos com o cartão electrónico onde o aluno quando entra mostra o cartão e 

quando sai tem que passar o cartão. Questionou ainda o Presidente do Municipio para quando é que 

o saneamento em Moreira estará concluído. ---------------------------------------------------------------------------

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

colocadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este disse que releva muito positivamente que hoje estejam aqui dignificando esta 

Assembleia, mesmo depois de o grupo municipal do PS se ter ausentado, mas o exercício da 

democracia implica que procuremos dignificar esta Assembleia como órgão político, o mais 

importante órgão do Municipio. A deputada Conceição falou da qualidade da democracia. Há hoje 

algumas pessoas, como o Dr. Jorge Sampaio, que se interrogam sobre a qualidade da democracia. 
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Há sob o ponto de vista da juventude um divórcio com a política, sobretudo na ideia que fazem sobre 

quem tem responsabilidades politicas, sobretudo no uso da promessa fácil, do discurso fácil que 

muitas vezes está em perfeita contradição com a realidade. É por isso que no exercício da 

democracia, dos poderes, afirmamos cada vez mais o primado do valor da verdade e não o primado 

da palavra fácil que pode pois criar ilusão que não se vê correspondida na realidade. É talvez por 

isso que o exercício da democracia nos tempos que correm se deva fazer mais pelo exemplo do que 

pela palavra. Isso permitia-nos que todos víssemos que a responsabilidade de viver no país tem a 

ver não apenas com o exercício de direitos mas com a assunção de deveres. Relativamente ao 

mercado semanal disse estarem num contexto de reordenamento. Muito em breve irão convocar um 

conselho estratégico apenas para discutir o mercado semanal e a feira. Disse terem o projecto 

elaborado e agendada uma reunião com o IGESPAR para lhe apresentar o projecto de 

reordenamento do mercado de Trancoso. Depois avançarão para a reunião com o referido conselho 

estratégico e também têm pedido uma reunião com a COMURBEIRAS no sentido de ver o 

financiamento desta obra do Mercado Municipal. Como se sabe há uma legislação que obriga o 

Municipio a legalizar os seus mercados semanais, com a necessidade de vedar o mercado, ter um 

mercado com um conjunto de características, e para se obter o mercado legalizado tem que se dar 

um passo importante no reordenamento dele. Quanto à poda das árvores também não concorda 

com o método utilizado. Quanto à intervenção do deputado Paulo Amaro no que diz respeito às 

zonas verdes das urbanizações, faltam alguns equipamentos, como balizas e tabelas, que já estão 

adquiridas pelo Municipio e está convencido que talvez daqui a um mês entrarão em funcionamento. 

No que diz respeito à segurança rodoviária, está completamente de acordo e no que diz respeito à 

rede de águas de Venda do Cepo, disse que o Governo fez um protocolo com a Associação 

Nacional de Municípios no sentido de desburocratizar e acelerar a execução do QREN, ou seja, os 

investimentos  comunitários, sendo que o Governo abandonou o regime de concurso e irá passar a 

um regime de balcão permanente. Portanto, vai permitir que os Municípios candidatem 

permanentemente os seus investimentos e não estejam a aguardar pelo aparecimento dos 

concursos e para 2010 foi elevada a cota de comparticipação para 80% dos investimentos. Também 

relativamente aos centros escolares e ao ciclo da água, o Governo vai abrir a possibilidade do 

Municipio se candidatar pela primeira vez, desde 2006 e no actual contexto, de modo a ter a 

possibilidade de candidatar as redes de água e saneamento que ainda faltam. Disse estarem a 

elaborar uma candidatura de cerca de um milhão e tal de euros que vai permitir concluir por 

completo a infraestraturação de redes de água e saneamento no concelho e também concluir por 

completo o abastecimento de água, remodelar algumas ETARS e construir uma ETAR industrial e 

mais um bloco na célula R1 e outro na célula R24 em Trancoso. Esta candidatura está em fase final 

e é expectável que ainda este ano possamos candidatar e ver comprometidos os financiamentos, o 

que permitirá lançar um grande projecto de concretização a 100% do abastecimento de água e 

saneamento no concelho de Trancoso. Relativamente à intervenção do deputado Manuel Pinto 
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referiu que a Internet é uma matéria que não podemos ignorar e que tem um efeito extraordinário no 

ponto de vista da cultura, da sociedade, do crescimento económico e toda esta matéria tem a ver 

com as operadoras, com o investimento que cada uma das operadoras teria de fazer em colocar 

torres e, evidentemente, é um investimento avultado. Não faz sentido o Municipio financiar uma 

operadora porque estas ganham milhões. Disse estarem a estudar um sistema, numa primeira fase 

para Trancoso e Vila Franca das Naves, que é negociar com a REFER, porque tem Internet ao longo 

de todo o caminho-de-ferro e vende depois muito mais barato do que qualquer operadora, e negociar 

Internet gratuita. Isso permitia-nos que se as operadoras não avançarem, poder-se chegar com a 

INTERNET mais longe através de repetidores que sejam colocados. Naturalmente que haverá algum 

investimento do Municipio, mas pensa que esta matéria deve ser tratada com a acuidade que a 

intervenção do deputado Manuel Pinto aqui teve. Quanto à intervenção do deputado João Alfredo no 

que diz respeito ao financiamento de visitas de estudo, já houve tempos em que se negociava com 

as escolas plafonds para utilizar nas visitas de estudo, sem esquecer que os próprios agrupamentos 

têm verbas próprias para pagar visitas de estudo. Decidimos este ano financiar tudo o que seja 

desporto escolar, projectos específicos como parlamentos jovens, etc, o Municipio paga. No entanto, 

será tempo de negociar com as escolas um plafond que permita controlar estas visitas de estudo e a 

escola estabelecer o seu critério relativamente ao financiamento que quer com os vários 

professores. Quanto aos eco pontos, estes só podem ser colocados pela RESIESTRELA, os quais 

têm vindo a aumentar. Relativamente à intervenção do deputado David Santiago disse que é 

necessário realmente trazer os jovens para a política e quanto à estrada que mencionou disse 

estarem conscientes dessa necessidade e já reuniram com o Presidente da Junta de Vila Garcia. Em 

resposta ao deputado Américo Mendes, evidentemente que as questões que se colocam com o 

controlo efectivo têm a ver sobretudo com as escolas. Dado a autonomia das escolas, o Municipio 

tem alguma dificuldade, a não ser sugerir. É uma questão que se terá de dialogar com os 

agrupamentos escolares. Sobre os agrupamentos quis dizer que a Câmara Municipal, a Escola 

Secundária e o Agrupamento de Escolas foram chamadas à DREC na sexta-feira passada e o 

Agrupamento de Vila Franca será chamado à DREC na segunda-feira. O Ministério da Educação 

tem vindo a fazer mega agrupamentos no distrito da Guarda. Disse que a proposta da DREC era de 

construir um mega agrupamento, com a Escola Secundária, com os Agrupamentos de escolas de 

Trancoso e Vila Franca das Naves e depois transferir os custos correntes através da delegação de 

competências para o Municipio. É uma estratégia que se consegue antecipar qual o objectivo. Esta 

matéria foi abordada na Carta Educativa e o que ficou desenhado foi uma escola secundária, um 

agrupamento em Trancoso e outro em Vila Franca das Naves. É certo que há aqui questões 

pedagógicas num caso e noutro, que sempre se cruzam. Há 3º ciclo na Escola Secundária e no 

Agrupamento de Escolas. Vai haver problemas com a escola de Vila Franca das Naves, com a 

diminuição de alunos, sendo que depois haverá dificuldades em ter horários completos. Mas a 

posição do Municipio é muito clara e está na Carta Educativa que foi homologada pelo Ministério da 
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Educação. Nesta não está a constituição de nenhum mega - agrupamento e o Municipio é contra 

esta constituição de um mega agrupamento que viole claramente a Carta Educativa. Relativamente 

à RAD de Moreira de Rei, disse que a primeira fase está adjudicada, mas não está prevista a 

segunda fase que abrange o núcleo histórico. A opinião dos serviços é que será um processo muito 

difícil de concretizar pela necessidade de escavações arqueológicas. ------------------------------------------

--------- Tomou a palavra o deputado César Prata pedindo ao Presidente do Municipio para lhe 

recordar em relação às turmas do 3º ciclo no que respeita à EB23 e à Secundária, o que é que está 

esclarecido na Carta Educativa. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio deu a palavra ao vereador António Oliveira para responder. Este 

disse que o que está previsto é a existência do 3º ciclo, quer no Agrupamento, quer na Escola 

Secundária. Não foram definidos números nem percentagens que deveria haver, quer no 

Agrupamento, quer na Escola Secundária. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Usou novamente a palavra o deputado César Prata mencionando que é um pouco estranho 

que isso esteja na Carta Educativa porque todos compreendemos que o 3º ciclo deveria apenas 

fazer parte do Agrupamento, isto por questões pedagógicas. Em relação ao mega -agrupamento 

questionou se as reticências em relação ao mega agrupamento serão apenas devidas à tal 

engenharia de transferências de custos financeiros para o agrupamento. Não haverá quaisquer 

reticências a nível pedagógico? Porque um mega agrupamento que fosse constituído no concelho de 

Trancoso, seria um pequeno agrupamento no Porto ou em Aveiro. ---------------------------------------------

--------- Interveio a deputada Conceição referindo que esteve presente na reunião de sexta-feira e o 

que ficou bem definido pela Sr.ª Directora Regional, foi que os agrupamentos iriam ser feitos, mais 

tarde ou mais cedo. Haveria a possibilidade de três hipóteses a breve prazo para Vila Franca das 

Naves com o Agrupamento EB2e 3, ou Secundária com EB2 e 3, ou então as três. A ideia que lhes 

deu foi que estava em mente uma dessas três hipóteses, a qual iria funcionar já no próximo ano. -----

--------- O Presidente do Municipio disse que a Câmara Municipal de Trancoso não tem de ser ouvida 

nem achada, uma vez que o Ministério da Educação tem competência pedagógica e tem 

competência para reordenar toda a rede. A Sr.ª Directora Regional quis concerteza envolver o 

Municipio para saber a opinião deste. Disse que assumiram uma posição mais formal do que 

substantiva, ou seja, a posição do Municipio é o respeito pela Carta Educativa. Até porque colocou-

se a questão na discussão da Carta Educativa, da Escola Secundária fazer parte do Agrupamento e 

na altura foi abandonada até com o consentimento do Ministério da Educação. A Carta Educativa foi 

aprovada nesta Assembleia, foi homologada pelo Ministério da Educação, tem um figurino que já 

representa como consumada uma discussão sobre esta matéria que já tinha sido abordada e que 

tinha sido abandonada. Temos também que compreender que vivemos numa sociedade que integra 

professores, docentes e não docentes, integra agrupamentos e que temos de ter em consideração a 

sensibilidade das questões e da forma como é vivida pelos docentes e não docentes da Escola 

Secundária e pelos agrupamentos de Trancoso e Vila Franca das Naves. Compreende que, do 
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ponto de vista pedagógico, se levantem aqui algumas questões. Há 3º ciclo no Agrupamento e na 

Secundária e há questões que dizem respeito à dificuldade em ter horários que se podem levantar 

em 2011, 2012 mas não podemos esquecer essa realidade na Escola de Vila Franca das Naves. 

Referiu que também querem assegurar a sustentabilidade dessa Escola. Por todas estas razões a 

posição é clara, ou seja, o respeito integral por aquilo que diz a Carta Educativa, não estando 

receptivos a agrupar tudo num só agrupamento. ----------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto número três da ordem de 

trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do Municipio. ---------------------------------------------------------------

--------- Este disse que relativamente à actividade municipal, a informação foi enviada e responderá 

apenas se forem colocadas questões. Disse que gostaria de dar conhecimento do relatório da 

Inspecção-Geral da Administração Local que foi feita ao Municipio de Trancoso e não só por 

imperativos que tenham a ver com transparência nas relações entre a Assembleia Municipal e o 

Municipio, mas também como imperativos legais. Disse que nos anos que leva de Câmara, esta foi a 

terceira ou quarta inspecção ordinária. Esta inspecção começou por abordar os instrumentos de 

gestão financeira, viu o uso das viaturas, viu a questão da Empresa Municipal, a gestão de recursos 

humanos, o mapa de pessoal, as admissões, promoções, contratos de trabalho a termo, as 

requalificações, processos individuais, as acumulações, horas extraordinárias, o SIADAP, a 

assiduidade, as ajudas de custo. Viu também os instrumentos de planeamento urbanístico, os 

loteamentos, as obras particulares, as contra-ordenações, a execução das empreitadas, do 

fornecimento e das concessões, e depois analisou um conjunto de queixas. Uma que diz respeito a 

um feirante fora do concelho que levou a que o Municipio traga hoje à Assembleia a alteração desse 

ponto, que tem a ver com a venda ambulante, porque tínhamos reservado um privilégio para os 

comerciantes do concelho e o Sr. Inspector entendeu que era inconstitucional. Também analisou três 

exposições de três obras particulares e também uma exposição feita pelo Sr. Presidente da 

Freguesia de São Pedro, quanto à discriminação da junta de freguesia relativamente aos subsídios 

que leva da Câmara e que o Sr. Inspector arquivou. Sumariamente pode-se dizer que esta 

inspecção concluiu que do ponto de vista da Câmara nada há a apontar e fez apenas algumas 

recomendações ao Municipio, relativamente à questão do feirante e também à legalização de duas 

obras, uma na Torre do Terrenho e outra no Zabro. Houve uma questão que o Sr. Inspector 

entendeu ser uma infracção mais grave no âmbito da Empresa Municipal em relação ao Santos 

Costa, uma vez que a alteração ao estatuto da aposentação levou a que ele pedisse a demissão das 

funções. Disse que todos os deputados municipais poderão examinar o relatório se assim o 

pretenderem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções o Presidente da Mesa disse que se iria passar ao ponto quatro 

da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do Municipio. ---------------------------------------------

--------- Em relação a esta matéria, disse que se prepararam uns gráficos para fazer a demonstração 

dos resultados para fazer uma reconsideração prévia e depois fazer a análise dos documentos de 
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prestação de contas. Referiu que em Trancoso, como em todo o interior, muitas vezes somos 

tentados a desvalorizar o orçamento onde se discutem as politicas, e a valorizar as prestações de 

contas. Como se sabe, o orçamento é apenas um instrumento financeiro ao serviço das políticas que 

visam como testemunho último o crescimento, desenvolvimento e qualidade de vida do concelho. O 

que é importante na análise de um orçamento tem a ver com as politicas definidas e não 

propriamente a análise de prestação de contas porque todos sabemos que o Orçamento Geral de 

Estado tem aquela discussão que vemos, os partidos políticos tomam a sua posição e sabemos que 

o Governo no OGE apresenta a sua conta. Se perguntarmos a alguém qual é a apreciação dos 

partidos políticos no cidadão comum, da prestação de contas do Governo, ninguém sabe porque 

efectivamente o que conta é o Orçamento. Gostaria de dizer que do ponto de vista dos resultados 

operacionais no decorrer do mandato, é em 2009 que se tem o melhor resultado, ou seja o resultado 

operacional é de -1.434.000 euros. Também do ponto de vista dos resultados financeiros temos em 

2009 o melhor resultado financeiro de toda a gestão; temos apenas -163.000 euros quando 

chegámos a ter em 2007 -364.000. Tal como acontece com os resultados correntes, estes também 

são os melhores destes quatro anos e também o resultado líquido é 24% melhor do que o ano 

anterior. Também do ponto de vista da evolução da totalidade da despesa e da receita, é justamente 

o ano de 2009 que tem maiores resultados. Também em 2009 foi o ano em que nas funções sociais, 

gerais, económicas e noutras funções se teve o melhor resultado de todo o mandato. Para além 

disso, do ponto de vista do património e do imobilizado, como aliás no relatório de gestão se 

evidencia, conseguiu-se pela primeira vez inverter a tendência decrescente e temos uma evolução 

positiva do património. Por último, disse em relação ao endividamento, ao contrário do que diz a 

declaração de voto dos vereadores do partido socialista, das duas componentes do endividamento, 

isto é, do endividamento de médio prazo que é a divida à banca e do endividamento de curto prazo, 

aos fornecedores, diminuiu-se o endividamento à banca em 532 000 euros, só no ano de 2009. 

Quando os senhores vereadores socialistas, talvez por não saberem ler os documentos, falaram que 

havia um aumento de curto prazo de 2 619 000, isso não corresponde à verdade porque aquilo que 

é relevante do ponto de vista de contabilidade pública para apurar o endividamento, é não só aquilo 

que se gastou, mas também os créditos que estão reconhecidos em documentos, porque as nossas 

contas são certificadas por um revisor oficial de contas e releva para a dívida também todos os 

contratos de que são credores; só do FEDER havia a receber 1 460 320€ de créditos sob fundos 

comunitários. O bloco escolar custou em 2009 um milhão e quinhentos e tal mil euros e só se 

começaram a receber as primeiras comparticipações em 2010, o que quer dizer que se não tivesse 

havido um atraso na execução do QREN, teríamos recebido e abatido à divida de curto prazo de 

fornecedores, os fundos comunitários. O mesmo se passou com a estrada e com cerca de 

quatrocentos e tal mil euros do programa INTERREG, que tiveram de fechar e pagar em Junho e, 

para isso, tiveram de contratar uma operação de curto prazo que pagaram antes de Dezembro e que 

só acabaram por receber em Março deste ano. Na gestão do ponto de vista da relevância 
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contabilística dos resultados, houve apenas um acréscimo de 621 000€, atendendo que até se tratou 

de um ano eleitoral, não tendo grande relevância do ponto de vista do endividamento. Por último, 

disse que os senhores vereadores do partido socialista também falaram numa engenharia financeira 

sendo a expressão esta: ― a Câmara viu-se forçada a recorrer a uma engenharia financeira do 

factoring, que é um empréstimo bancário dissimulado‖. Disse que os senhores vereadores não 

sabem do que falam, são a este nível ignorantes porque confundem o que é um processo de 

factoring contratado pelo fornecedor a uma entidade bancária, com uma situação em que a Câmara 

recebe e paga juro. Isso sim, era um empréstimo bancário, proibido pela lei com os contratos de 

factoring que são feitos entre terceiros. Portanto, há um empreiteiro que celebra um contrato com a 

banca para lhe transferir um crédito, é o empreiteiro que paga os juros à banca, há um financiamento 

ao empreiteiro e não à Câmara. Portanto confundem contratos de factoring com engenharia 

financeira. Recordou que neste momento temos a segunda melhor taxa de crescimento efectivo, 

logo a seguir ao concelho da Guarda. Temos a segunda melhor taxa de crescimento bruto da 

natalidade a seguir à Guarda, uma população residente que recuperou 500 habitantes em relação a 

Pinhel. Do ponto de vista da educação, os indicadores que temos é que na taxa bruta da pré -

escolarização temos o primeiro resultado da NUT III Beira Interior Norte mesmo acima da Guarda; 

no que diz respeito à taxa bruta de escolarização do ensino básico, temos também o melhor 

resultado; no que diz respeito à taxa bruta da escolarização do ensino secundário, também temos o 

melhor resultado da NUT III; do ponto de vista do ambiente, a população servida pelo abastecimento 

de água está nos 92%, a Guarda está nos 95%; no que diz respeito à população servida por 

estações de tratamento, temos um valor de 78%. Isto é, quatro anos volvidos de execução de 

políticas que tiveram como instrumento quatro orçamentos municipais, temos indicadores 

demográficos no concelho de Trancoso que nos dizem que estamos a combater a desertificação 

interior. Por outro lado, temos indicadores que dizem que o concelho de Trancoso tem tido 

desenvolvimento na relação da nossa escala e região. Por tudo isto, como 2009 se tratou do melhor 

ano do conjunto dos quatro, disse que os documentos de prestação de contas mereceriam o voto 

favorável na Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Amaro, referindo que é pena que não estejam presentes 

os membros do grupo municipal e vereadores do PS, pois pretendia fazer alguns reparos à 

declaração de voto dos vereadores do PS, os quais apenas se referiram às rubricas do passivo e, 

dentro deste, apenas às verbas que aumentaram. Neste aspecto salientou que a equação geral do 

balanço refere que a situação líquida é igual ao activo menos passivo. Começando por analisar a 

demonstração de resultados, verifica-se que a conta de custos e perdas financeiros diminuiu de 

368000€ para 166000€, e como o próprio nome diz que custos e perdas financeiros dizem respeito 

nomeadamente a juro bancários ou outros encargos, como juros de mora, os quais diminuíram cerca 

de 200000€. Por outro lado, não se referiram à conta de transferências e subsídios obtidos e 

proveitos suplementares que em conjunto aumentaram cerca de 884 000€, ou seja, o que está 
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reflectido nesta conta, é a capacidade do Municipio de adquirir e conseguir trazer subsídios para 

depois executar as suas obras. Isto faz com que, em suma, como já referiu o Presidente do 

Municipio, que comparativamente com o ano de 2008, apesar de continuarmos a ter um resultado 

negativo, que no ano de 2008 se traduziu num valor negativo na ordem de dois milhões, no ano de 

2009 foi negativo, mas apenas de um milhão quinhentos e quarenta e sete mil. Em suma, a situação 

líquida, ao contrário do que é dito na declaração de voto dos vereadores do PS, não está 

descontrolada, tendo inclusive, sido alcançado um melhor resultado no exercício de 2009. Quanto à 

conta do activo, também nada dizem, sendo de referir as imobilizações em curso, as quais traduzem 

o nível de obra em execução. Enquanto em 2008 esse valor estava na ordem de 1 982 000 €, em 

2009 atinge quase 4 000 000 €. Também não referem na rubrica de outros devedores um aumento 

de 38 000€ para cerca de 1 436 000€, a qual reflecte o valor dos projectos aprovados e 

homologados pelo QREN. Mais referiu que o activo do Municipio tem um aumento de cerca de 3 000 

000 €, sendo que mais uma vez a declaração de voto não refere este aspecto. Quanto às rubricas do 

passivo, olharam para o valor da dívida de curto prazo e esqueceram-se de referir que em termos de 

dívida de terceiros a médio e longo prazo, esse valor diminuiu de 7 259 000 para 6 394 000, ou seja, 

865 000 a menos. Por fim, referiu que foi distribuído à entrada, um documento relativo ao parecer e 

certificação legal de contas, o qual no ponto cinco menciona que ―em consequência do trabalho 

efectuado, entendemos relatar alguns aspectos que, por não terem materialidade, não foram 

incluídos na nossa Certificação Legal de Contas. Entendemos ainda dever relatar, dada a sua 

relevância e significado, alguns aspectos de controlo interno, de contabilidade e / ou de informação 

de gestão em uso ou outros, que poderão ser objecto de melhoria. Todos esses aspectos estão 

incluídos no Anexo a este relatório‖. Solicitou ao Presidente do Municipio esse anexo, uma vez que 

não foi entregue, para que a Assembleia possa saber quais são os pontos que o revisor oficial de 

contas acha que podem ser melhorados. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Manuel Pinto referindo que, por aquilo que foi apresentado nos 

gráficos, pela exposição que o Presidente do Municipio fez e porque o ano de 2009 se tratou de um 

ano de eleições, é salutar baixar a divida pública da Câmara Municipal. Por tudo isto, disse que as 

contas de gerência são de aprovar e pensa que o Municipio de Trancoso está no bom caminho.-------

--------- O Presidente da Mesa colocou o documento de prestação de contas à votação, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. Deu a palavra ao deputado Américo Mendes para 

apresentar a declaração de voto que vai ser transcrita na íntegra: 

---------“ DECLARAÇÃO VOTO PSD -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Trancoso, votou favoravelmente os 

documentos de apresentação de contas relativos à gerência de 2009, porquanto evidenciam uma 

tendência progressiva de melhoria dos resultados operacionais, à semelhança do que tem vindo a 

acontecer nos últimos exercícios económicos, o que traduz um aumento de eficiência na utilização 

dos recursos e portanto uma melhoria do desempenho da autarquia no desenvolvimento da sua 



Acta n.º 05 – 25 de Abril de 2010 

 

Pág. 24 

 

actividade. De facto apesar de ter havido um acréscimo de custos operacionais na ordem dos 7%, 

existiu um aumento de proveitos operacionais superiores a 11%. Este acréscimo de proveitos 

contribuiu também para uma melhoria significativa do resultado líquido do exercício na ordem dos 

24%. Neste exercício de 2009 foi ainda possível reduzir os custos financeiros, pelo que em 2009, se 

verificou cumulativamente, uma melhoria global dos resultados operacionais, financeiros, correntes 

e, por via disso, dos resultados líquidos do exercício. Comparativamente com os anos de 2006, 

2007, 2008, o ano de 2009 verificou o melhor resultado operacional de sempre, o melhor resultado 

financeiro, o melhor resultado corrente e o melhor resultado líquido do exercício. Da mesma forma, 

comparativamente aos anos de 2006, 2007 e 2008, é em 2009 que o volume de despesa total do 

exercício é superior em relação a estes exercícios. Relativamente à taxa de execução, apesar da 

sua pouca relevância, ela foi de cerca de 42%, ainda assim bem superior à taxa de execução do 

Orçamento Geral do Estado. Em matéria de endividamento, verificou-se um ligeiro acréscimo, 

apesar da diminuição em 532.000 euros da dívida à banca neste exercício e de se tratar de um ano 

de eleições autárquicas. Mas, contrariamente ao que disse a oposição socialista, somada esta 

redução de dívida de 532.000 Euros aos créditos de terceiros, designadamente dos Fundos 

Comunitários no valor de 1.466.320,26 Euros, verificamos na verdade, que o aumento da divida no 

exercício foi de 621.307 Euros. Porém, não obstante a seriedade e gravidade de que se reveste o 

endividamento a nível do país, qual a moralidade ou ética do PS em falar de endividamento, se o 

exemplo que o actual Governo do PS tem dado é de um exponencial e brutal endividamento público 

que passou de 58,7% em 2004 para mais de 75% do PIB em 2009. Falta de ética e seriedade, 

quando apresenta números, que nada têm a ver com o endividamento municipal, extrapolando das 

contas apresentadas, que são as únicas, que traduzem a situação do Município face à Lei. É porem 

de relevar o aumento do valor do imobilizado, isto é, do património do Município, invertendo uma 

tendência que se vinha verificando. Finalmente, o Grupo Municipal do PDS, considera muito 

positivos os indicadores de desenvolvimento que colocam o concelho de Trancoso na primeira linha 

do distrito. São estes na verdade os indicadores que traduzem o fim último da gestão municipal, pois 

que o Orçamento e a sua execução constituem apenas um instrumento ao serviço das políticas do 

executivo desenvolvidas no exercício. O concelho de Trancoso é hoje um concelho desenvolvido, 

competitivo, que apresenta excelentes resultados nos indicadores demográfico, que garantem que 

estamos no bom caminho.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se passaria ao ponto cinco da ordem de trabalhos. Deu 

a palavra ao presidente do Municipio para fazer uma introdução prévia. ---------------------------------------

--------- Este referiu que se trata de regulamentar tudo o que é serviço municipal de gestão de 

resíduos sólidos urbanos e também das questões que se levantam no domínio da higiene e limpeza 

pública. Trata-se de um documento integrador que aplica a legislação portuguesa que nos obriga a 

ter um sistema nesta área e de ter um regulamento, e que incorpora não só as classificações legais 

que decorrem da lei, como também depois tem um conjunto de matérias que tem a ver com os 
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horários  de IRSU, a localização de equipamentos, a remoção de ― monstros‖, de resíduos urbanos e 

dejectos dos animais, a limpeza de espaços públicos, a limpeza de terrenos privados, a limpeza de 

espaços interiores que define de quem é a responsabilidade dos produtores de resíduos sólidos 

especiais, dos entulhos, da sucata abandonada, das tarifas, das isenções, da fiscalização, das 

infracções contra a higiene e a limpeza de lugares públicos. ------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu espaço para intervenções. Não havendo, colocou a proposta à 

votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se passaria ao ponto número 

seis da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio referiu que a democracia é um sistema que exige uma prática 

permanente por parte da sociedade e, sobretudo, dos poderes instituídos, e sempre tivemos em 

conta o alto conceito institucional. Deve-se valorizar em democracia aquilo que são os aspectos 

positivos na gestão de qualquer órgão político e ter opinião critica quando as decisões não revelam a 

procura do interesse público. No caso desta proposta da Câmara, aprovada por unanimidade no 

Executivo, ela fundamenta-se apenas no apreço que o Municipio tem na execução da obra da auto-

estrada até Trancoso. É natural que o Sr. Primeiro-Ministro venha até Trancoso inaugurar ou, antes 

disso visitar a obra. E para quem, ao longo de tantos anos, esperou e lutou por esta infra-estrutura, 

tratando-se do maior investimento público para o concelho de Trancoso, entendeu-se que devemos 

valorizar, nesta perspectiva, a decisão do Governo em implementar com prioridade esta obra, apesar 

de sabermos que neste regime, o preço a pagar por esta obra vai ser começado a pagar daqui a 

quatro anos. Entende que neste contexto, deviam entregar a Medalha de Honra do Municipio ao 

Primeiro-Ministro de Portugal quando vier a Trancoso, justamente porque houve por parte do 

Governo uma sinalização de prioridade num investimento que se pode revelar extraordinariamente 

importante para o concelho. Evidente, que quando tiverem que vir protestar para a rua contra 

medidas no âmbito da saúde ou da educação, não se perde objectividade porque se está a lutar 

pelos nossos interesses contra medidas que podem prejudicar o interesse público do concelho e do 

país. Informou que contactaram o pintor e escultor Albuquerque Mendes, natural de Trancoso, para 

fazer a concepção de todas as medalhas. Numa das faces, a medalha vai ter um desenho 

contemporâneo do artista, e na outra, uma face mais convencional com o brasão do Municipio, 

escrito ―medalha de honra‖. Informou que iriam editar também um livro onde terá a forma como a 

medalha é concebida, e o currículo do pintor e escultor Albuquerque Mendes. Relembrou que em 25 

anos de exercício público, não tem o seu nome inscrito em nenhum equipamento, em nenhuma rua, 

nem em nenhuma obra que inaugurou, mas já fizeram uma homenagem ao Dr. Fernando Lopes, que 

foi um vulto da liberdade e que não deixou de ser da oposição, a quem demos o nome a um 

equipamento, o campo de futebol. Disse estarem habituados, em Trancoso, a uma postura de 

grande cultura democrática, de forma a saber prestar aos outros e até aos adversários, a prova do 

reconhecimento quando se entende que há questões de interesse público. ----------------------------------

--------- Abertas as intervenções, usou a palavra o deputado Manuel Pinto referindo que sobre a 
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vinda do Sr. Primeiro-Ministro a Trancoso, o Presidente do Municipio faz muito bem, porque todos os 

primeiros-ministros têm visitado Trancoso. Acha que é enriquecedor para Trancoso vir um Primeiro-

Ministro, seja ele de que partido for. É muito bom o Sr. Primeiro-Ministro vir a Trancoso, não só por 

causa da auto-estrada, mas até por outras obras que estão em curso e, naturalmente, que ao 

receber a medalha de Trancoso, irá ficar muito sensibilizado, para mais não sendo um Presidente de 

Câmara eleito pelo seu partido, quem lha irá entregar. --------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Amaro mencionando que estando em causa a atribuição 

da medalha de honra ao Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, é importante recordar que a actividade 

pública e política deste, tem vindo a ser marcada por vários episódios que colocam em causa a sua 

própria honra. Desde logo, a obtenção do grau de licenciatura, alegadamente e, de acordo com o 

referido em alguns meios de comunicação social, com a realização da cadeira de‖ inglês técnico‖ por 

fax num Domingo à tarde. Mais se acrescentam os projectos de arquitectura nas Câmara da Guarda 

e Covilhã, o processo da Cova da Beira, o licenciamento do Freeport e mais recentemente, o 

processo denominado ―Face Oculta‖, para culminar com o facto, e aí sim, de ter a honra de ser o 

primeiro chefe do Governo a depor numa comissão de inquérito parlamentar no nosso regime 

democrático. Enquanto primeiro-ministro, ao fim de cinco anos de Governo, é um momento crítico 

aquele que se passa em Portugal. O ―chefe máximo‖, como alegadamente era chamado nas escutas 

tornadas públicas do processo ―Face Oculta‖, é o principal responsável pelo pior défice e dívida 

pública do nosso regime democrático. Os indicadores económicos são dos piores e, se atendermos 

ao que economistas de reputação mundial dizem, é de ficarmos preocupados. Veja-se a título de 

exemplo, os seguintes: Daniel Roubini, professor da Universidade de Nova Iorque diz que ―alguns 

países mais fracos, como Portugal, podem abandonar a união monetária‖. Simon Johnson, antigo 

economista do FMI diz: ―o próximo radar é sobre Portugal e Grécia, os quais estão próximos da 

falência económica e parecem hoje mais arriscados do que a Argentina em 2001‖, situação que 

levou à bancarrota desse país. Gilles Moec, economista-chefe do Deutsche Bank, diz: ―será penoso 

e longo o processo para Portugal e há muitas dúvidas se eles conseguirão ou não resolver o 

problema‖. Pode dizer-se que a crise mundial afectou todos os países. No entanto, a somar ao 

défice, temos um nível de desemprego que é superior à maioria dos países da zona euro, não há 

crescimento económico, o que faz com que, provavelmente, nem com estas medidas que vão ser 

muito gravosas para todos e que estão previstas no PEC, consigamos baixar o défice público para o 

pretendido, agravando ainda mais a nossa diferença para com os países da União Europeia. Pese 

embora esta situação a nível nacional, poderia haver uma situação a nível local que justificasse a 

atribuição da medalha. Referiu que a auto-estrada há-de ser certamente importante para o 

desenvolvimento do concelho, mas face a esta situação económica disse que tivemos sorte em ela 

não ter sido suspensa. Que o digam os munícipes de Seia, que viram suspensas uma série de obras 

que estavam previstas no acesso ao maciço da Serra da Estrela, nomeadamente a construção do 

IC6, IC7 e IC37. Não podemos esquecer que também foi este primeiro-ministro que pretende ou 
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pretendia encerrar os Serviços de Urgência em Trancoso e que foi ele, enquanto primeiro-ministro, 

que encerrou os Serviços do Ministério da Agricultura em Trancoso. Pensa também que se devia 

ponderar que em democracia o valor mais alto será o voto livre e a escolha democrática de quem 

nos lidera. Nas eleições legislativas, o PS obteve no concelho 31,33% e com a obra da auto-estrada 

já em execução. Por isso, não lhe parece que haja um grande reconhecimento, por parte do 

concelho, do mérito deste Governo. Na sua opinião, o Primeiro-ministro deveria ser recebido em 

Trancoso com o respeito institucional que nos merece, como Trancoso sempre fez e continuará a 

fazer bem, como, por exemplo, na recente visita do Presidente da Republica, mas considera que 

devemos manter alguma coerência, e, por tudo isto, quem não se revê neste PS, liderado pelo Eng.º 

José Sócrates deveria votar contra a atribuição desta medalha. ------------------------------------------------- 

--------- Interveio novamente o deputado Manuel Pinto mencionando que discorda da intervenção e 

pediu para o Presidente do Municipio dar uma explicação aos deputados para que não votem noutro 

sentido, e pensa que seria benéfico o Primeiro-Ministro vir a Trancoso e ser-lhe atribuída a medalha. 

--------- Usou da palavra o deputado César Prata referindo que quando temos muitos problemas para 

decidir uma coisa, devemos pensar e olhar para essa coisa de vários ângulos e com todas as 

questões que se possam levantar, independentemente da nossa forma de pensar na política 

nacional acerca da personalidade da pessoa que está em causa. Apesar de ser uma pessoa 

individual, (o que aqui não está em causa), é um primeiro-ministro, salvo todas as polémicas e todas 

as questões que andem ligadas ao nome dessa pessoa. Além disso, não foram os deputados 

municipais que se lembraram de tomar esta iniciativa, foi o Executivo Municipal e foi aprovado por 

unanimidade. Isto para dizer que caso agora a Assembleia Municipal de Trancoso tivesse o sentido 

de voto contrário a uma reunião de Câmara, isso daria azo a explorações, noticiários nacionais e 

Trancoso apareceria nos noticiários pelos motivos que nós desejamos que não apareça. ----------------

--------- O Presidente do Municipio disse subscrever todas as intervenções que foram feitas e crê que 

estejam todos de acordo naquilo que é o sentimento relativamente ao governo do PS e do Primeiro-

Ministro mas, por tudo aquilo que foi dito, fazemos isto no exercício de um acto de diplomacia 

política porque o Primeiro-Ministro vem a Trancoso, concelho social-democrata, porque tem havido 

um trabalho de grande relacionamento e cumplicidade com o Sr. Governador Civil da Guarda, e o 

que está previsto é que o Sr. Primeiro-Ministro venha a Trancoso não apenas a inaugurar a auto-

estrada, ou ver as obras, ou inaugurar o bloco escolar, mas também apresentar um projecto 

especifico para os concelhos de Trancoso, Mêda e Vila Nova de Foz Côa. Trata-se apenas de um 

exercício de diplomacia politica. Por outro lado, se a Câmara Municipal propôs por unanimidade e a 

Assembleia Municipal não aprovasse, isto, em termos públicos, era visto como um sinal de 

agressividade em relação ao primeiro-ministro que podia vir em desfavor do concelho de Trancoso. -

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação 

obtendo um voto contra, seis abstenções e vinte e oito votos a favor. A proposta não foi aprovada 

por não ter obtido voto favorável da maioria dos membros da Assembleia, como refere o 
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Regulamento de Atribuição de Medalhas Municipais: ― A concessão da medalha de honra do 

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

seus membros em efectividade‖. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se faria uma pausa para almoço e que os trabalhos 

recomeçariam às 15 h00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Retomados os trabalhos e verificada a existência de quorum com a presença de 32 deputados, 

o Presidente da Mesa informou que se passaria ao ponto sete da ordem de trabalhos. Não havendo 

intervenções e colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Seguidamente, 

informou que se passaria ao ponto oito da ordem de trabalhos. Não havendo intervenções e 

colocada a proposta a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao ponto nove 

da ordem de trabalhos e não havendo intervenções e colocada a proposta a votação, a mesma foi 

aprovada por unanimidade. Informou que se passaria ao ponto dez da ordem de trabalhos. Não 

havendo intervenções, o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Municipio 

e respectiva avaliação foi apreciado favoravelmente. --------------------------------------------------------------- 

--------- No ponto onze da ordem de trabalhos, não havendo público, 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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