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--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
… posse que tem que ocorrer. Pediram-me para transmitir que há um dispositivo para as pessoas 
que precisem de água, que está ali à entrada, os copos são recicláveis, o que significa que, como 
a própria expressão indica, podem ser utilizados mais do que uma vez, o objetivo é, exatamente, 
preservar. 
 
Vamos começar, então, pelas tomadas de posse. 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) ---  
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2019, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, nesta 
cidade de Marco de Canaveses, e estando presente o Presidente da Assembleia Municipal, Jorge 
Francisco Vieira, perante mim, Bruno Daniel Sousa Caetano, 1.º Secretário da Assembleia 
Municipal, compareceu a Sra. Maria de Fátima Barbosa Ribeiro, Secretária da Junta de Freguesia 
de Avessadas e Rosém, que fazia parte das Listas do PPD/PSD nas eleições autárquicas 
realizadas no dia 1 de outubro de 2017, e que face ao pedido de justificação de falta apresentado 
pelo Sr. Manuel Azevedo Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Avessadas e Rosém, 
candidato pela mesma lista, foi indicada como seu substituto legal, nos termos da alínea c) do n.º 
1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tomando assim posse 
como substituto legal nas faltas e impedimentos do Presidente da Junta de Freguesia de 
Avessadas e Rosém. Verificada a legitimidade da mesma e a sua identidade, o Presidente da 
Assembleia Municipal, depois de prestado juramento legal, considerou-a investida nas respetivas 
funções. Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata de posse, que vai ser assinada 
pelo Presidente da Assembleia Municipal, pela empossada e por mim, Bruno Daniel Sousa 
Caetano, que a redigi. 
 
--- Maria de Fátima Ribeiro (Substituta Legal do Presidente J.F. Avessadas e Rosém) ---  
Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções 
que me são confiadas. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, passamos de seguida à aprovação da ata, e votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Aprovada por unanimidade. Não votaram a ata as seguintes pessoas: Estela Freitas, Gil 
Rodrigues, Susana Loureiro, Bruno Caetano e Maria de Fátima Ribeiro. 
 
Passamos de seguida ao Ponto n.º 1.2 da ordem de trabalhos, Tratamento de assuntos gerais de 
interesse autárquico, nos termos do art.º 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo 
com o n.º 1 do art.º 18.º do Regimento da Assembleia Municipal. 
 
Ora, quem pretende inscrever-se? 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) ---  
Vou, então, recapitular o nome das pessoas inscritas: Fernando Costa Vieira, Fernando Monteiro, 
Luís Vales, Maria José Cerqueira, Bruno Caetano, Gil Rodrigues e Ricardo Soares. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, tem a palavra, então, o Sr. Fernando Costa Vieira. 
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--- Fernando Costa Vieira (PS) --- 
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Srs. 
Vereadores, Sra. Presidente, Dra. Cristina Vieira: 
 
Há anos atrás, questionei em plena Assembleia de Freguesia o Sr. Presidente da Junta de 
Alpendorada, Várzea e Torrão sobre a razão pela qual não atualizava as rendas das cinco 
pedreiras concessionadas pela Junta, e cujos contratos de exploração obrigavam à atualização da 
renda anualmente. A explicação que me foi dada era que a situação económica era difícil, o país 
estava em crise, era preciso defender os empregos, viviam-se os tempos difíceis da troika e 
Governo PSD/CDS. 
 
Pois bem, é com enorme satisfação e orgulho que esta semana saem notícias com dados 
económicos, em que se sabe que a pedra portuguesa bate o record de vendas, e que a exportação 
de pedra natural tem em 2018 o melhor ano de sempre, isto é, um volume de negócios de um 
vírgula nove milhões de euros (1.900.000€). Também dizem que o primeiro trimestre de 2019, tudo 
indica que será ainda melhor. Um registo notável, quando se considera Portugal como quarto país 
europeu e o oitavo país mundial que mais exporta neste setor. 
 
Mas, poderão perguntar as Sras. e os Srs. Deputados se existiu um milagre. Claro que não. Esta 
reversão deve-se sobretudo à aplicação e desenvolvimento de políticas nacionais e regionais que 
permitiram sairmos da miséria para uma economia forte e saudável, permitindo criar um clima de 
confiança a todos os agentes económicos dedicados à indústria da pedra, com forte incidência no 
nosso concelho, nomeadamente Alpendorada. E quero destacar, Sra. Presidente, o contributo que 
a última Bienal da Pedra deu e continuará a dar para os brilhantes resultados económicos deste 
setor industrial, uma Bienal mais profissional, mais orientada para o cliente externo, com uma 
componente de inovação e virada para os influenciadores do nosso produto, como destaca a 
presença de arquitetos em workshops e palestras. 
 
Não é por acaso que, neste momento, está a decorrer em Verona (Itália) uma das maiores feiras 
de granito do mundo, a Marmomac, com a presença record – repito, com a presença record – de 
empresas portuguesas, nomeadamente empresas do nosso concelho. 
 
Por isso, Sra. Presidente, e para terminar, o Executivo de V. Exa. está de parabéns, porque está 
a cumprir com aquilo com que se propôs no seu programa, há dois anos atrás: promove uma maior 
competitividade das empresas do concelho, cria mais valia, cria um maior conhecimento, e logo 
atrás melhores salários, e faz com que praticamente a taxa de desemprego, que em Portugal 
historicamente é de seis vírgula dois por cento (6,2%), em Alpendorada seja praticamente zero. 
 
Muito obrigado.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Monteiro. 
 
--- Fernando Monteiro (Presidente J.F. Vila Boa de Quires e Maureles, PPD/PSD) --- 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. e Sr. Secretários, Sra. Presidente de Câmara, Sra. 
Vereadora e Srs. Vereadores, caros colegas Presidentes de Junta, membros da Assembleia, 
público e Marcoenses: 
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O que me traz aqui hoje, em primeiro lugar, é agradecer ao Executivo, e na pessoa também do 
Sr. Vereador Paulo Couto, as obras que estão a executar no Pavilhão Gimnodesportivo António 
Ferreira Soares. O pavilhão gimnodesportivo teve umas obras de melhoramento há cerca de dois 
anos. No início do mandato, chamei a atenção ao Executivo da Câmara de que havia lá algumas 
necessidades de intervenção a nível de humidade, senão ia ser estragado o que de bem se tinha 
feito no pavilhão. Fiquei contente de terem atendido ao nosso pedido e de terem melhorado essa 
situação das humidades do pavilhão, e sobretudo também a iluminação, porque vai valorizar, sem 
dúvida, a obra que foi feita e o pavilhão na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. Daí 
também o meu muito obrigado. 
 
Aproveitar também a intervenção para dizer mais uma vez alguns pontos que me preocupam na 
Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, nomeadamente a situação do saneamento da Gaia 
de Cima, que continua a situação por resolver. Acho que era de todo importante resolvermos essa 
situação de vez, até porque continua a céu aberto, e nós devíamos ter alguma preocupação 
naquela situação e na questão da Agrela, dos resíduos industriais, porque não é de agora o 
problema, é verdade, já reside lá, não conseguimos resolver, mas era muito importante nós 
olharmos para aquela situação com olhos de ver, de interesse, para resolver o problema. Aquilo 
está a vir direto para o Rio Bufa, acho que é um crime ambiental o que se está a passar na Agrela, 
e preocupa-me a mim, preocupa as pessoas que lá vivem, e sobretudo também aos industriais – 
os industriais não estão muito preocupados, porque aquilo está a desaguar; o problema é o crime 
que estamos a cometer. Por isso, apelava à Sra. Presidente e ao Sr. Vice-presidente, e a Sra. 
Presidente já lá foi ao local, acho que era de muito interesse para a freguesia resolvermos esse 
problema, porque acho que é um cancro que lá temos, e era muito importante para nós resolvê-
lo. 
 
Também dizer mais uma vez à Sra. Presidente se nos podia – eu já estou a falar com 
antecedência, para a Escola de Maureles, para ver se no próximo ano letivo conseguimos fazer 
alguma intervenção. Já tínhamos a ideia de fazer este ano, mas há prioridades, conseguiram, e 
nada contra, mas acho que devíamos também, no próximo ano, conseguir ter alguma intervenção 
nessa escola, porque o telhado ainda está em amianto, tem lá situações iminentes. Ela já sofreu 
algum melhoramento, mas acho que era muito importante também fazer alguma intervenção 
naquela escola, até porque eu até acho que lá as crianças estavam a diminuir, mas agora estão a 
crescer, estão a aumentar lá. Por isso, acho que era de todo importante nós fazermos alguma 
intervenção nessa escola. 
 
Tenho dito. Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Vales. 
 
--- Luís Vales (PPD/PSD) --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Srs. Vereadores, caros colegas deputados desta Assembleia, Marcoenses: 
 
Nos últimos meses, têm sido meses de grandes festividades – as Festas do Marco em julho, a 
Festa da Cerveja e da Francesinha em agosto, a Noite Verde em setembro – e sendo que já foi 
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anunciado o Festival de Montedeiras no próximo ano, Sra. Presidente, vai ser preciso uma grande 
ginástica para encontrar fins de semana livres para encaixar todas estas festas e outras que 
apareçam. 
 
Mas, vamos, de facto, àquilo que interessa. No passado dia 22 de setembro assinalou-se por todo 
o país o Dia Europeu sem Carros. Apesar de termos uma Noite Verde, que espero que sirva 
também – e tenho a certeza que servirá – para consciencializar as pessoas para a necessidade 
de preservar o ambiente, neste particular dia, cá no Marco de Canaveses nada aconteceu. E por 
isso, gostava de deixar aqui a sugestão à Sra. Presidente e ao Executivo, para que no próximo 
ano assinalemos também aqui em Marco de Canaveses este dia. 
 
A par com o Programa Eco-Escolas, a que este Município aderiu e que investiu com enorme 
sucesso desde que foi retomado em 2005, são ações como esta que realmente podem fazer a 
diferença. E por isso, fica aqui a sugestão ao Executivo Camarário. 
 
Uma outra questão que me traz aqui prende-se com a educação e com o encerramento da Escola 
Profissional de Estudo e Trabalho da Pedra, em Alpendorada, Várzea e Torrão. Sabemos que este 
encerramento se ficou a dever à falta de alunos, mas também – e aquilo que nos parece é que 
houve pouco interesse da Câmara Municipal em projetar esta nossa escola, e que tão bem nos 
diferencia enquanto concelho. A Sra. Presidente trouxe aqui quase o Conselho de Ministros à 
nossa Escola de Agricultura, e, Sra. Presidente, muitos parabéns, fez muito bem, porque permitiu 
projetar aquela escola a nível nacional. Mas, teria bastado um décimo do investimento que fez em 
projetar aquela escola para projetar a Escola da Pedra, para evitar, se calhar, que ela tivesse de 
encerrar. Eu não sei se ainda haverá alguma coisa que se poderá fazer, mas havendo, peço aqui, 
o Grupo Parlamentar do PSD pede aqui à Sra. Presidente para que se envolva ativamente nessa 
questão. 
 
Sra. Presidente, hoje também se celebra o Dia Mundial do Turismo. E a esse propósito, gostaria 
de saber se o anúncio que fez em dezembro do ano passado, da criação do Conselho Municipal 
de Turismo, já se concretizou, e se sim, se já houve reuniões desse órgão, e quem é que dele faz 
parte. 
 
E já que estamos a falar de turismo, e turismo leva-nos ao emprego, eu gostava de relembrar que 
em Marco de Canaveses a taxa de desemprego é de sete ponto oito por cento (7,8%), o que é 
superior aqui à média da nossa região do Tâmega e Sousa, que se situa em seis ponto três (6,3%) 
– Lousada, quatro ponto sete (4,7%); Penafiel, cinco ponto oito (5,8%); Felgueiras, quatro ponto 
cinco (4,5%). E por isso, acho que ainda há muito a fazer pelo emprego nesta terra, 
nomeadamente na atração de investimento, e com certeza que em Alpendorada também ainda 
haverá desemprego, infelizmente, mas também aqui no Marco de Canaveses. E por isso, é 
importante que este Executivo se envolva e que faça tudo para dar condições às nossas empresas 
para que se fixem, nomeadamente com as nossas zonas industriais, e a requalificação que elas 
necessitam, tanto cá na Freguesia do Marco, como em Alpendorada. 
 
Uma outra questão, Sra. Presidente, prende-se com as obras que nunca mais são realidade, e 
apesar de terem projeto aprovado, financiamento garantido. Eu pergunto-lhe quando é que 
começará a obra da regeneração urbana da Avenida Prof. Dr. Carlos Mota Pinto, a obra do Museu 
Municipal, e quando é que estará concluída a obra do antigo cineteatro. 



 

Assembleia Municipal, 27 de setembro de 2019 
 

- 6 - 

 
Por outro lado, e sabendo que há necessidades extremas de investir no saneamento na nossa 
terra, pergunto, Sra. Presidente, se tem previsto o alargamento a nível da ETAR de Agrela e de 
Várzea, Aliviada e Folhada.  
 
E a par desta questão, pergunto-lhe quando é que irá cumprir, passados dois anos, a promessa 
que fez aos Marcoenses da isenção imediata – isso era em 2017 – do pagamento de taxas de 
ligação à rede de água e saneamento. 
 
Outra das questões que me traz aqui tem a ver com a Freguesia de Penha Longa e Paços de 
Gaiolo. Como promessa de campanha eleitoral da Sra. Presidente – e já passaram dois anos da 
data em que foi eleita – gostaríamos de saber como é que está o processo de alargamento da 
curva junto à Igreja de Penha Longa, na Avenida Dr. Miranda da Rocha, dessa freguesia.  
 
E ainda em Penha Longa, fomos informados que a Câmara tem intenção de pavimentar a Estrada 
Municipal 1278, que faz a ligação do troço do centro da freguesia ao Lugar de Campos e Concela, 
obras essas que estava previsto que tivesse início agora neste mês de setembro. Gostaríamos de 
saber se esta empreitada é para se concretizar nos prazos previstos, ou se haverá atrasos. 
 
E finalmente pergunto-lhe, Sra. Presidente, e passado metade do mandato para o qual foi eleita, 
quando é que teremos notícias sobre as promessas que fez aos Marcoenses, nomeadamente a 
resolução do problema com a Águas do Marco e levar água e saneamento a todos, a requalificação 
da zona industrial do Marco e de Alpendorada, a criação do Centro de Negócios do Marco, com 
incubadora de empresas, a requalificação das áreas centrais de todas as freguesias, a promoção 
da reabertura da Linha do Tâmega em bitola larga, a melhoria da rede de transportes públicos em 
todas as freguesias, aumentar os espaços de estacionamento nas zonas de maior afluência no 
centro da cidade, alteração do pavimento da estrada da cidade, e construir a Ecopista do Tâmega, 
ligando Alpendorada, Várzea e Torrão, Bem Viver e Vila Boa do Bispo, bem como um pavilhão 
desportivo em Alpendorada, Várzea e Torrão. Estas foram as promessas que a Sra. Presidente 
fez, e que nós aqui, como a nossa atividade aqui é de escrutínio do Executivo Municipal, nós 
também temos a liberdade para tentar escrutinar aquilo que foram as promessas a que a Sra. 
Presidente se comprometeu, e que gostaríamos de saber o ponto de situação. 
 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria José. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Câmara, Srs. 
Vereadores, colegas deputados, público e comunicação social: 
 
Quero, em primeiro lugar, e aqui publicamente, felicitar o Futebol Clube de Aliviada, a equipa de 
veteranos do Futebol Clube de Aliviada, pela subida à Divisão de Honra da Associação de Futebol 
do Porto. Desejo-lhe as maiores felicidades e os maiores sucessos nesta época 2019/20. O 
Futebol Clube de Aliviada é um orgulho para a Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. 
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Uma vez que o projeto da Ponte de Várzea se encontra concluído, ou na fase final, questiono a 
Sra. Presidente se pretende incluir esta obra no Orçamento do próximo ano. Continuo a alertar 
para a debilidade da ponte, e lembrar que a Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada não tem em 
toda a sua área qualquer travessia para o trânsito pesado. 
 
Com as alterações introduzidas no projeto de conservação, salvaguarda e valorização da Ponte 
do Arco, na Folhada, particularmente a manutenção do pavimento original da ponte e a remoção 
das camadas que lhe sucederam, tornará impraticável o trânsito no local. Por isso, questiono mais 
uma vez este Executivo sobre as diligências tomadas até esta data no sentido de viabilizar a 
construção de uma nova ponte para o Arco. Lembro que existem famílias a residir no lado poente, 
com constrangimentos diários devido ao encerramento provisório da ponte. Contudo, a população 
do Arco continua à espera e a acreditar que a travessia sobre o Rio Ovelha se vai manter, quer 
seja através da Ponte Românica, quer seja através da construção de uma nova travessia. 
 
Continuo a frisar que existe na Câmara Municipal um projeto para a nova ponte, que poderá ser 
aproveitado, fazendo apenas as alterações necessárias para que o processo seja menos moroso. 
 
Aproveito também para questionar o Executivo sobre a notícia que recebi, sobre a obra dos 
passadiços, em Aliviada, na Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, porque era suposto que a 
Presidente da Junta fosse informada, eu acho que até em primeira mão, sobre uma obra que 
pretendem construir, ou que pretendem executar na Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. 
Como não aconteceu, espero que expliquem aqui ao povo da minha freguesia e a todos os 
ouvintes o que é que pretendem fazer, qual o percurso, a dimensão do percurso, e as 
consequências, e o que é que vamos ter de novo nas margens do Rio Ovelha, especialmente na 
zona de Aliviada, na Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Caetano. 
 
--- Bruno Caetano (PS) --- 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa, Exma. Presidente de Câmara e 
restantes vereadores, estimados colegas do Grupo Municipal e da Assembleia Municipal de Marco 
de Canaveses, comunicação social e público lá em casa: 
 
Antes de mais, não sei se foi ideia da Assembleia Municipal ou da própria Câmara Municipal esta 
questão da reciclagem dos copos – já ouvi algumas queixas na sala, mas também temos que nos 
habituar a estas questões ambientais, e acho que devemos todos zelar por este bem comum – 
acho que foi uma excelente ideia esta questão da reutilização dos copos, e acho que são pequenas 
situações destas em que nós temos que nos adequar à nossa situação ambiental e atual, para 
que tenhamos um futuro melhor para nós todos. 
 
Entrando agora nos assuntos que me trouxeram cá, eu vou ter que ser muito sucinto, porque estes 
momentos foram de autêntica “metralhadora” – desculpem o termo – porque com tanta pergunta 
para quinze minutos de resposta, depois vai ser complicada a gestão do tempo.  
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Sendo assim, vou ser muito direto. Eu queria só perguntar à Sra. Presidente: veio a público 
recentemente uma notícia relativamente a umas possíveis viagens de alguém do Executivo, 
funcionários, não sei quê, mas sei que nas nossas televisões portuguesas passaram uma 
reportagem sobre uma possível viagem à Turquia, onde o nome do Marco de Canaveses vinha lá 
referenciado, com uma empresa que julgo que será parceira desta Câmara Municipal. Eu queria 
perceber se há alguma novidade relativamente a este assunto. 
 
Outra questão prende-se com o Parque da Cidade, o antigo Parque Radical. Houve um início de 
obra, vejo que não tem acontecido nada, agora recentemente, e queria perceber qual é que é a 
situação atual desta obra. 
 
Terminando, só duas pequenas questões. Uma delas, felicitar a atitude que tiveram – não terá 
sido por causa de mim, mas na última Assembleia vim aqui alertar para a questão do Castelinho, 
e por causa da peregrinação, e vi que houve a colocação de placas sinalizadoras para este âmbito. 
Acho que nós poderemos ainda melhorar um bocadinho mais, e acho que à noite aquelas placas 
podem ser refletoras, para avisar, até porque a visita é mais noturna, e não diurna. Mas, já é um 
pequeno passo, que eu acho que faz todo o sentido, e nenhum de nós ficaria com a consciência 
tranquila nesta sala se estas condições não fossem melhoradas. 
 
Fechando, e para mim, se calhar, a questão mais importante delas todas, prende-se com o Rio 
Tâmega. Eu acho que nós, neste período de verão, toda a gente viu que o rio tem andado verde, 
mas desta vez ele esteve mais verde ainda. E eu acho que esta não é uma responsabilidade desta 
autarquia, com certeza que não será, mas também será uma responsabilidade desta autarquia 
fazer alguma coisa para que as entidades que podem zelar por esta nossa grande linha de água 
o façam. E eu queria só aqui perceber se foi feito – e eu acredito que seja feito – e eu acho que 
nós também aqui, enquanto Assembleia Municipal, tendo esta ideia no momento, se calhar numa 
reunião de líderes podíamos abordar esta questão, e até tomar uma posição conjunta, ver até 
onde é que podíamos chegar, porque eu acho que este é um tema muito sensível para o nosso 
concelho, e dado este crescimento económico, até na área do turismo, e algumas coisas que se 
irão falar na informação escrita, eu acho que será por nós todos de ponderar estas questões. 
Como tal, acho que deveremos fazer este movimento conjunto, para bem do nosso rio, um deles 
o Rio Tâmega, que é um dos principais, por isso acho que deveríamos fazer alguma coisa sobre 
isso. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Gil Rodrigues. 
 
--- Gil Rodrigues (PPD/PSD) --- 
Exma. Mesa, Exmo. Executivo, caros colegas deputados, público aqui presente, Marcoenses, 
comunicação social: 
 
Durante esta semana, li num jornal nacional uma notícia sobre o contrato das águas de Paços de 
Ferreira, que ao que parece era semelhante ao do nosso concelho. Mas, entretanto, a autarquia e 
a empresa tinham chegado a um acordo. Mas, tal notícia vem dizer que afinal o acordo já não é 



 

Assembleia Municipal, 27 de setembro de 2019 
 

- 9 - 

bem acordo, porque uma das partes está em incumprimento. E para quem vai sobrar? Para os 
munícipes, como sempre. 
 
E então, esta notícia levou-me a refletir que estão dois anos passados sobre as promessas de 
cumprimento imediato, que não passaram de promessas. Mas, atendendo às conversas mais ou 
menos corriqueiras de bastidores, já haverá acordo entre a Águas do Marco e a autarquia. De 
facto, há alguns aspetos em que fará sentido a existência desse acordo, e um deles prende-se 
com a vontade exaustiva da empresa em cobrar as ligações e em obrigar os munícipes, a toda a 
pressa, a regularizar a situação. Quanto mais ligações forem feitas a pagar, menos haverá para 
fazer gratuitamente. 
 
Ficam, então, as perguntas: há, ou não, acordo entre a empresa Águas do Marco? Será possível 
conceder a esta Assembleia a informação escrita sobre o ponto de situação? O Executivo tem 
conhecimento de que a empresa Águas do Marco se faz acompanhar das autoridades, mais 
propriamente da GNR, para exigir aos tranquilos cidadãos Marcoenses a ligação do saneamento? 
Isto está a acontecer no nosso concelho, em que os munícipes vêm abrir a porta e deparam-se 
com a GNR à porta, como se fossem devedores e fossem ser penhorados por algum motivo. Já 
agora, as ligações exigidas são anteriores ou posteriores à entrada em vigor da concessão? 
 
E em relação a este último ponto, deixo aqui um alerta aos Marcoenses: se a vossa ligação for 
anterior a 2005 – ou seja, anterior à concessão – não paguem a ligação, porque a empresa não 
pode exigir o pagamento dessa ligação, porque nessa altura, ou até essa altura, até à concessão, 
quem fazia a ligação era a Câmara Municipal, ou algumas Juntas de Freguesia que tinham isso 
como tutela. Por isso, se houver alguma situação destas – e eu acho que as há – não paguem. 
 
Tenho dito. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Soares. 
 
--- Ricardo Soares (Presidente J.F. Bem Viver, PS) --- 
Obrigado, Sr. Presidente, caros secretários, Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, Exmos. 
Srs. Vereadores, caros colegas Presidentes de Junta, Sras. e Srs. Deputados, comunicação 
social, público aqui presente, e Marcoenses que nos veem e escutam pelos demais meios de 
comunicação, boa noite a todos. 
 
Creio que foram duas as vezes que intervim neste púlpito para alertar o Executivo e demais 
membros desta Assembleia para uma situação que nos preocupa desde o primeiro dia do nosso 
mandato, um problema antigo que, apesar de estar há vários anos identificado, ou como diz 
alguma Oposição, devidamente sinalizado, nunca teve a atenção suficiente que levasse a tutela a 
traçar as primeiras linhas da sua solução. É incompreensível como se permitiu que a Rua Eng.º 
Manuel Carneiro Geraldes chegasse ao ponto em que está hoje, sendo ela o principal acesso à 
Escola Primária da Feira Nova, e o único acesso a importantes comércios da Freguesia de Bem 
Viver. É urgente resolver este problema.  
 
Felizmente, encontrámos neste Executivo essa compreensão. Na próxima segunda-feira, dia 30, 
começam as obras de requalificação da via. Serão seis meses de obra, para devolver a segurança 
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às crianças, pais, comerciantes e moradores desta rua. Poderíamos tê-lo feito mais cedo, não 
fossem os problemas alheios à Junta de Freguesia e Câmara Municipal, mas noto com satisfação 
que não foi necessário sequer chegar a meio do nosso mandato para resolver esta questão. 
 
Assim, o meu obrigado ao Executivo, na pessoa do Sr. Vice-presidente, Eng.º Bruno Magalhães, 
que detém o pelouro, pela decisão em priorizar esta obra, e por de forma proativa acompanhar 
todo o processo. Esta é uma empreitada que a todos deve orgulhar. É certo que trará fortes 
condicionamentos de trânsito, mas estou certo de que a Câmara Municipal tudo fará para os 
diminuir. 
 
Assim, nesse sentido, gostaria de questionar o Executivo sobre as medidas a serem 
implementadas para reduzir os transtornos aos comércios, clientes e demais moradores desta rua. 
 
Volto agora as minhas atenções para uma obra também famosa, que tem sido o centro das 
atenções e deixado de o ser, dependendo da conveniência, o IC35, esta obra enigmática, que não 
sai das bocas que se é Oposição, mas que é esquecida quando se chega ao poder. Pois bem, 
aquando da visita do Secretário Geral do Partido Socialista e Primeiro Ministro de Portugal, Dr. 
António Costa, ao Marco de Canaveses, foram proferidas algumas declarações sobre esta 
empreitada. Certamente por falta de tempo para a leitura da totalidade das declarações, muitos se 
ficaram pelo título, tirando conclusões precipitadas. Assim, gostaria de solicitar à Sra. Presidente 
que nos elucidasse sobre aquilo que foi dito, e qual a sua posição quanto a este assunto. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Mário Luís chegou ligeiramente 
atrasado, pediu-me para intervir, e eu entendo que não é pelo facto de um deputado chegar 
ligeiramente atrasado que o devemos impossibilitar de fazer uma intervenção. Fica esta 
explicação, se acontecer amanhã a qualquer outro de vós, evidentemente que eu terei e a Mesa 
terá o mesmo entendimento. Muito obrigado. 
 
Sr. Deputado Mário Luís, se faz favor. 
 
--- Mário Luís Monteiro (CDS-PP) --- 
Sr. Presidente da Assembleia, Sra. e Sr. Secretários, Sra. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, 
Srs. Vereadores, caras deputadas, caros deputados, comunicação social, Exmo. Público: 
 
Em primeiro, agradecer esta possibilidade, e penso que é de bom senso que se permita, que às 
vezes circunstâncias atrasam-nos, permitir a intervenção. Muito obrigado. 
 
Queria começar por manifestar aqui duas preocupações, uma delas que tem a ver com uma notícia 
que surgiu e foi transmitida recentemente, de um estudo que aponta o Marco de Canaveses com 
três vezes mais casos de tuberculose do que o resto do país. Todos nós sabemos que tem 
provavelmente a ver com o próprio granito. 
 
A outra situação, e que será, naturalmente, uma preocupação da Sra. Presidente na transferência 
de competências – penso que na educação isso ainda está atrasado – este ano letivo houve a 
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chegada de vários professores novos à nossa escola, e tenho sentido, eles têm-se manifestado 
muito alarmados pelo facto de verem tanto amianto na EB 2/3 de Alpendorada. Um inventário feito 
aqui há uns anos, por ordem do Governo, porque supostamente iria ser tudo mudado – entretanto, 
ficou a aguardar – aponta para mais de três mil metros quadrados de amianto na Escola EB 2/3 
de Alpendorada, com muitos anos já. Portanto, naturalmente, é aqui uma preocupação, e que 
penso que a Sra. Presidente terá isso em atenção nessa negociação. 
 
Atrevia-me aqui a sugerir, há aí uma campanha na televisão, dirigida essencialmente aos pais, 
que creio que se chama “Deixa jogar”, eu atrever-me-ia aqui a sugerir que a autarquia, Sr. 
Vereador e Sra. Presidente, aderisse a esta campanha, colocando painéis nos nossos espaços 
desportivos para apelar à sensibilização para o comportamento correto que os pais devem ter com 
os filhos, principalmente com os filhos em jogos, em atividades desportivas. 
 
Ouvi também uma notícia de que o Governo tinha um financiamento para as autarquias, até 30 de 
novembro deste ano (creio eu) para esterilizarem animais de rua, e também para darem apoio a 
famílias carenciadas para procederem a essa esterilização. Nós sabemos que com a nova 
Legislação que surgiu, este é um problema, as pessoas também se têm manifestado, ouvi algumas 
queixas nesse aspeto, que parece que estamos a ter cada vez mais animais de rua, os 
acolhimentos que temos não são suficientes, a esterilização é um remédio, um pequeno remédio. 
E se há este financiamento, penso que a autarquia deverá aderir, se calhar já está. Era só a 
questão sobre isso. 
 
Atrevia-me também aqui a manifestar-me solidário com o apelo que foi feito aqui pelo PSD, para 
tentarmos salvar a Escola da Pedra. Eu creio que a Sra. Presidente estará, naturalmente, 
empenhada nesse processo. Nós somos uma terra de granito, é talvez a principal indústria, e como 
foi referido aí, temos gente representada constantemente nas feiras internacionais, nas maiores 
delas – neste momento, há muita gente que está lá em Verona. Eu penso que nós, sendo uma 
terra de granito, devíamos ter um bom Museu da Pedra, que também penso que merece um pouco 
de atenção para ser renovado e para que vá mais além, e também ficaria bem termos uma Escola 
Profissional da Pedra. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, tem a palavra a Sra. Presidente, para responder às diversas 
interpelações. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Muito boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. e Sr. Secretários, Srs. Vereadores, 
caros deputados, estimado público, comunicação social. 
 
Eu vou, então, tentar responder às questões que me foram colocadas. 
 
Ao Sr. Deputado Fernando Costa Vieira, dizer que o Município de Marco de Canaveses também 
se congratula com o sucesso das empresas de Alpendorada, Várzea e Torrão no setor da extração 
– e não só, neste caso também da transformação da pedra, o impacto que tem na economia do 
país, o impacto que tem na economia da região, e também o impacto que tem, económico, no 
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Município de Marco de Canaveses, mais concretamente no concelho, sobretudo pelo número de 
empregos criados, direta e indiretamente, e também pela capacidade de inovação tecnológica que 
estas empresas têm tido, que eu já tive oportunidade de referir, também pelas novas gerações 
que já veem este negócio como um negócio mais limpo, por assim dizer. E por isso, também nos 
congratulamos e associamos a este sucesso do setor da pedra. 
 
Em relação ao Sr. Deputado Fernando Monteiro, em relação ao saneamento em Gaia de Cima e 
Agrela, e a sua preocupação com os resíduos industriais, como já disse, e muito bem, fizemos 
uma visita ao local, estamos também atentos, estamos a estudar com o nosso Gabinete de 
Projetos, para podermos dar uma resposta também a essa sua preocupação, que é também uma 
preocupação do Executivo Municipal, e que também entendemos que é um crime ambiental. 
 
Sobre a Escola de Maureles, a Escola EB1 tem vinte e três alunos, o JI tem dezanove, vamos 
avaliar essa possibilidade para o ano. Como sabe, as prioridades vão ser definidas também em 
Conselho Municipal de Educação, temos chamados todos os agrupamentos e todos os parceiros 
para nos ajudar a definir as prioridades. Ainda não o fizemos; quando estivermos a fazer o 
Orçamento, teremos oportunidade de falar sobre isso. 
 
Em relação ao Sr. Deputado Luís Vales, Festival de Montedeiras: o Festival de Montedeiras, eu 
queria dar nota do seguinte: em relação ao Festival de Montedeiras, e até porque falou aqui que 
é mais um festival, de facto, a proposta do Conselho Municipal de Juventude – deu o exemplo do 
Festival de Montedeiras, a juntar aos outros eventos que a Câmara tem realizado, ou que está a 
realizar, nomeadamente as Festas do Marco, a Noite Verde, e eu queria dar conta do seguinte: o 
Festival de Montedeiras é um festival que foi aprovado sob proposta da Juventude Socialista e do 
Partido Socialista no Conselho Municipal da Juventude, no dia 14 de setembro, e eu queria 
também dar uma nota sobre isso: o Festival de Montedeiras tem sobretudo este objetivo, que é 
revitalizar o parque – que, como sabem, está a ser alvo de uma intervenção – e o festival em si, 
porque também marcou gerações no Marco de Canaveses, e por isso também queríamos 
revitalizar, ou queriam os jovens que apresentaram esta proposta, que não deixa de ser apenas 
uma proposta que é apresentada ao Executivo, e que também celebrará a Semana da Juventude. 
Aliás, no Conselho Municipal da Juventude foi até já indicada uma data, que vai coincidir com a 
Semana da Juventude, onde os elementos do Conselho Municipal da Juventude propuseram fazer 
um conjunto de atividades. 
 
Dizer que este festival não será certamente um festival com a dimensão que já teve no passado, 
esse investimento que era feito no passado no Festival de Montedeiras é hoje feito nas Festas do 
Marco – como sabem, o cartaz das Festas do Marco tem sido excelente, e tem sido esse cartaz 
que tem contribuído para trazer tanta gente ao Marco de Canaveses – e por isso, será certamente 
um bom festival, mas vamos priorizar e dar privilégio às bandas e DJ’s da nossa terra neste 
Festival da Juventude. Só para elucidar também esse assunto. 
 
Escola da Pedra: dizer que nós reunimos, no início do ano, para programar este próximo ano letivo 
com as escolas profissionais – não foi só com a Escola da Pedra, foi com as três escolas 
profissionais do concelho – e delineámos até algumas propostas que resultaram num plano de 
marketing para promover estas escolas, entre outras situações que nos foram colocadas – e aliás, 
quero dizer-vos que proporcionámos no Conselho Municipal de Educação uma reunião de 
propósito para falar só sobre as escolas profissionais, em que elas vieram cá apresentar os seus 



 

Assembleia Municipal, 27 de setembro de 2019 
 

- 13 - 

projetos – estão aqui os Srs. Presidentes de Junta, que estiveram cá alguns deles – em que as 
escolas vieram cá apresentar, também para se darem a conhecer e tentarem resolver alguns 
problemas, que como diz, e muito bem, resultam da falta de alunos. Fizemos pelo menos três 
reuniões com a Escola da Pedra. A última reunião que fizemos com a Escola da Pedra foi 
exatamente esta semana – tínhamos tido uma há cerca de três semanas atrás com a Direção da 
Escola da Pedra, porque, efetivamente, deram-nos conta de que não teriam o número de alunos 
suficiente para abrir a turma que desejariam. Mas, dizer que a Escola da Pedra tem uma turma de 
técnico de design – aliás, meia turma – e outra meia turma de técnico de higiene e segurança no 
trabalho e ambiente, que foi aprovada na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em 
maio de 2019, com o forte envolvimento da autarquia. Nós batemo-nos para que a Escola da Pedra 
ficasse com esta turma, porque não estava previsto que o fizessem, e fomos nós, em sede de 
CIM, que nos batemos por isso. 
 
Mas, também, já agora, estava aqui outra informação, que a última reunião que tivemos com a 
Escola da Pedra foi exatamente com a Direção da Escola, em que com o Dr. Henrique e o Eng.º 
Isolino, estivemos a estudar a hipótese de fazer um protocolo com o ISEP ou com a Faculdade de 
Engenharia, para encetar esforços para a dinamização de um curso de técnico superior 
profissional, na área de formação que tenha a ver com as questões relacionadas com a pedra. 
 
Por isso, Sr. Deputado, a Câmara Municipal tem feito várias escolas, estamos muito atentos à 
Escola da Pedra, inclusive reuniões com a Direção Técnica, já fizemos bastantes, e a única coisa 
de que não nos podem, de facto, acusar é de não estarmos atentos e de não estarmos a trabalhar 
com a Escola da Pedra. Há uma coisa que o senhor disse, e que tem toda a razão: é a mesma 
coisa que querer fazer omeletes sem ovos, sem alunos não há turmas. E não é só na Escola da 
Pedra, é em todas as escolas do Município: quando deixarem de haver alunos, naturalmente 
deixam de haver escolas, porque elas encerram as turmas. Esse é o problema da Escola da Pedra. 
 
Conselho Municipal de Turismo: dizer-lhe que fechámos esta semana o programa para ser 
implementado no próximo ano, com várias medidas ao nível do turismo. O regulamento do 
Conselho Municipal de Turismo entrará em discussão pública, e logo que ele esteja terminado, e 
depois de terminada a auscultação pública, o regulamento entrará em funcionamento, e será este 
programa colocado – que acho que é nosso dever também fechar esse programa com os 
contributos dos elementos que vão constituir o Conselho Municipal de Turismo, só assim fará 
sentido. Por isso, em termos do turismo, temos o plano definido, e por isso vamos apresentá-lo 
brevemente, logo que o Conselho Municipal de Turismo tome posse. 
 
Em relação à taxa de desemprego, eu vou dar conta ao Sr. Deputado e aos presentes de algumas 
das situações que nós temos levado a cabo para combater a questão do desemprego, e para 
também resolver alguns dos problemas que nós achamos que são estruturais. O Programa “Marco 
Investe”, que nós apresentámos, e muito bem, tem subjacente uma plataforma do 
empreendedorismo, que foi aprovada – aliás, foi aprovada agora no aviso Norte – Norte, de 
promoção das TIC na administração dos serviços públicos, foi submetida a 28 de junho, e já está 
aprovada. O valor elegível para outras – porque não tem só esta plataforma eletrónica, tem várias 
(a gestão da qualidade, o GISMAT Mobile, o arquivo municipal digital, a avaliação da qualidade 
dos serviços, segurança informática, uma plataforma para o turismo, Visite Marco), este valor 
elegível da candidatura são trezentos e cinquenta e sete mil euros (357.000€), e já foi aprovado. 
Por isso, este é um dos itens, em termos do “Marco Investe”, que está a ser tratado. 
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Mas, também temos, por exemplo, o website do “Marco Investe”, que estamos a fazer a análise 
do tecido empresarial, temos o espaço “Marco Investe”, que já tem um regulamento de admissão 
e utilização, que também está já feito, encontra-se em fase de elaboração, com toda a reflexão e 
análise criteriosa exigidas para ser proposto e também ser aprovado em Reunião de Câmara em 
novembro – vamos trazê-lo à Reunião de Câmara, este regulamento de admissão e utilização. 
Temos também feito sessões de trabalho, nomeadamente com o Instituto Empresarial do Tâmega, 
que nos apresentou as incubadoras de empresas, que estão vocacionadas em especial para a 
incubação de indústrias ligeiras. Temos também o Centro de Inovação e Negócios, com quem 
temos trabalhado. Temos também uma das propostas, que é a academia orientada para a 
formação e o treino das empresas. Temos a identificação de terrenos industriais para atração de 
investidores externos – queria dizer-lhe que aquele protocolo que nós temos com o AICEP, quase 
todas as semanas somos contatados por empresários, muitos deles até de fora do país, a querer 
investir no Marco de Canaveses, e a solicitar-nos algumas identificações de terrenos com as 
características que eles exigem. E temos também feito visitas técnicas às empresas do Marco de 
Canaveses, estamos a desenvolver um roteiro para a realização dessas visitas, e por isso eu tenho 
até aqui alguns itens – não vou agora lê-los, mas para lhe dar nota de que nós estamos a trabalhar 
no “Marco Investe”, e por isso também o desemprego, e sobretudo também a capacidade de 
investimento do Município, é uma preocupação nossa, e estamos a tomar este conjunto de 
medidas. 
 
Em relação às obras, Dr. Carlos Mota Pinto, Museu e Cineteatro, eu deixo, então, para o Sr. 
Vereador que tem o pelouro. 
 
A questão da Agrela e Várzea de Ovelha, vou-lhe responder o mesmo que respondi ao Sr. 
Presidente de Junta, o nosso Gabinete de Projetos tem estado a estudar algumas das prioridades, 
vamos ter que as definir. A Agrela é uma das prioridades para a construção da ETAR. 
 
Em relação às águas, eu responderei a si e ao Sr. Deputado Gil logo de seguida, no final. 
 
Penha Longa e Paços, o alargamento da curva junto à Igreja, eu própria fiz uma visita no início do 
ano ao local, sei que já fizeram o levantamento topográfico, sei que o projeto está realizado, já 
fizemos reuniões com o Sr. Padre e com a Comissão Fabriqueira. Neste momento, não sei em 
que ponto é que está o projeto, porque depois foram pedidas alterações, inclusive algumas 
alterações em que o Sr. Padre pediu para fazer alguns ajustamentos. Não lhe posso dizer qual é 
o ponto de situação, mas é um projeto que estamos a realizar e que estamos a acompanhar. 
 
Em relação à empreitada, o Sr. Vereador que também tem esse pelouro vai informá-lo. 
 
Em relação às promessas, são muitas, são oito, eu depois posso responder-lhe por escrito, 
porque, realmente, estar aqui a responder a todas estas questões, se calhar iríamos ficar com 
pouco tempo para responder a outras questões essenciais. Mas, responder-lhe-ei por escrito. 
 
À Sra. Deputada Maria José, também nos associamos ao voto de congratulação à subida à Divisão 
de Honra, que aqui nos trouxe, também reconhecemos o mérito do Futebol Clube de Aliviada, e 
por isso também nos associamos a ele. 
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Ponte de Várzea e Ponte do Arco, o Sr. Vereador do pelouro dar-lhe-á essa informação, e também 
a questão do passadiço, que depois o Sr. Vereador lhe explicará, a si e aos presentes, o que é 
que está na mente da Câmara Municipal quando falamos neste passadiço. 
 
Sr. Deputado Bruno Caetano, viagens à Turquia: dizer que esta é uma situação que se reporta ao 
ano de 2015, nós também fomos conhecedores desta situação pelos meios de comunicação 
social, já solicitámos informação aos serviços e mandámos essa informação para parecer jurídico, 
para nos prepararmos, porque, efetivamente, poderemos vir a ser interpelados pela Polícia 
Judiciária – pelo menos é o que a comunicação social diz, que as autarquias estão a ser 
investigadas pela Polícia Judiciária. O Gabinete Jurídico já solicitou documentação, estamos a 
preparar e a analisar, e aguardamos serenamente, caso sejamos questionados ou interpelados, e 
responderemos celeremente e objetivamente às questões que nos forem colocadas. 
 
Queria realçar apenas que lamento que, de facto, a comunicação social tenha avançado com o 
nome dos Municípios para a praça pública, sem antes os elementos visados – e eu nem falo por 
mim, porque não era a Presidente de Câmara à altura, mas acho que é de muito mau gosto a 
comunicação social avançar com o nome de Câmaras Municipais e visar autarquias, os Srs. 
Presidentes e os Executivos, sem antes eles serem contatados ou ouvidos. Em nada este tipo de 
notícias contribui para a dignidade dos autarcas, e também para a dignificação da democracia. E 
por isso, queria aqui deixar ficar essa nota, porque não é a primeira vez que acontece, e acho que 
estamos em período de campanha eleitoral, mas não vale tudo. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sr. Vereador, como deve compreender, sabe em que condições é que a Mesa pode autorizar. A 
questão, o senhor sabe qual é. Por mim, não há problema, porque eu não estou aqui para impedir 
nada. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Então, para continuar, Parque da Cidade, o Eng.º Mário Bruno dará nota disso, do Rio Tâmega 
também – eu atrevia-me a dizer que o Rio Tâmega se vestiu para a Noite Verde, e ainda não tirou 
a roupa. 
 
Gil Rodrigues, vou também responder, porque a questão das águas é a mesma. 
 
Ricardo Soares, creio que colocou a questão da Carneiro Geraldes, transtornos de trânsito, o Sr. 
Vereador vai dar nota disso tudo. 
 
IC35, eu queria dar nota do seguinte: o IC35, como sabem, tem sido uma polémica que se tem 
adensado nestes últimos dias. Esta situação do IC35 serviu até de capa de jornal porque, de facto, 
o período de campanha eleitoral tem destas coisas, toda a gente quer prometer obras, e o IC35 
veio outra vez ao de cima. Quando dizem – e porque referiu as informações, ou a notícia do Sr. 
Primeiro Ministro, de quando veio ao Marco de Canaveses – que o Primeiro Ministro referiu que a 
prioridade neste momento é a ferrovia, e por isso é que veio dar esta notícia de jornal, que o 
Primeiro Ministro não seria a favor da rodovia, é preciso explicar o contexto. Eu estava 
precisamente ao lado do Sr. Primeiro Ministro na Estação de Caíde, quando ele veio cá fazer a 
viagem do Marco a Caíde, quando lhe fizeram a questão, e fizeram-na três vezes, os jornalistas – 
porque normalmente os jornalistas, quando não têm resposta à primeira, repetem a pergunta, para 
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ver se conseguem uma resposta mais favorável. Mas, dar conta aos presentes do seguinte: 
António Costa fez uma viagem de comboio, do Marco a Paredes, para mostrar aos jornalistas 
também os efeitos positivos da eletrificação da linha, mas os Srs. Jornalistas naquele dia não 
queriam saber dos comboios, não queriam saber que antes se pagavam cento e trinta e nove 
euros (139€), e agora se pagam apenas quarenta (40€), não queriam saber que o Governo vai 
avançar com a eletrificação da linha até à Régua, também não queriam saber se a viagem agora 
é mais cómoda e mais rápida, os Srs. Jornalistas não queriam saber isso; o que queriam saber 
era “E o IC35?” E a pergunta veio para cima da mesa, por assim dizer, várias vezes. António Costa 
respondeu, e do meu ponto de vista, bem, que a prioridade do Governo é a ferrovia, e que por isso 
é que ele estava ali naquele momento, a dar prioridade aos comboios e à ferrovia. 
 
Caros deputados e Marcoenses, quando nós ouvimos, ou quando ouvimos em casa a dizer que o 
Governo quer priorizar a ferrovia, ou que está a priorizar a ferrovia, eu acho que não devemos ter 
dúvidas: o Governo lançou o concurso público internacional para aquisição de vinte e dois novos 
comboios para a CP aqui no Marco, e o investimento foi feito, cerca de dois mil milhões de euros 
(2.000.000.000€), em novas linhas ferroviárias em Portugal, o que não acontecia há décadas, 
investimento que fez inclusive a eletrificação da linha entre Caíde e Marco. Este Governo está a 
fazer o maior investimento na estrutura ferroviária deste país nos últimos cem anos – não são dez, 
são cem anos – e está finalmente, ao fim de vinte anos, a recuperar a aquisição de material 
circulante e a contratar pessoal, como foi o concurso da EMEF e da CP. Por isso, acho que não 
há dúvidas de que o Governo está a priorizar a ferrovia. 
 
Mas, para que não hajam dúvidas de que, mesmo assim, o Governo prioriza também a rodovia, o 
que António Costa disse lá, e tem dito em várias situações – mas que isso não interessou aos 
jornalistas – primeiro, é que o IC35 está previsto no PNI – lá em casa perguntam o que é o PNI; o 
PNI é o Plano Nacional de Investimentos, que, no fundo, define quais são as prioridades de 
investimento estratégico para o desenvolvimento do país. E o PNI é um documento que esteve 
em discussão pública e foi aprovado na Assembleia da República, com o voto favorável do PSD, 
do PS e do CDS, no dia 5 de julho de 2019. É um documento sumário, com cento e dezassete 
páginas, e que na sua pág. 32 está lá o IC35 – pág. 32 do documento, está aqui a verde, se 
quiserem ver, IC35. 
 
Por isso, o Governo, se quer o IC35, claro que sim, e está a trabalhar para isso. E sinais de que 
está a trabalhar para isso, não é só a sua inclusão neste documento estratégico; é também o facto 
de em 2017 ter sido o Governo do Partido Socialista que lançou o concurso para o estudo prévio 
do IC35, de Penafiel a Entre-os-Rios, prevendo-se a conclusão desse estudo prévio no final deste 
ano de 2019. É também o facto de que o troço de Penafiel – Rans vai avançar, a consignação 
será feita agora durante o mês de outubro. Este Governo não esteve parado, não demonstrou 
nunca inércia, muito menos falta de vontade em avançar com o IC35; tomou, aliás, medidas, como 
já referi, para que este seja uma realidade. Aliás, é o primeiro Governo que está a concretizar ou 
a executar o IC35. 
 
O que os Srs. Jornalistas queriam, e pelos vistos alguns políticos também, era que o Governo em 
funções assumisse, em vésperas de eleições, uma data para avançar com o IC35. O Sr. Primeiro 
Ministro não o fez, e não o fez porque é um homem sério, porque para avançar para o IC35 é 
preciso haver projetos – que estão a trabalhar neles – e é preciso também haver pareceres de 
entidades externas, como a APA, e também tem que haver dinheiro. Por isso, quando as 
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condições estiverem todas reunidas, estou certa de que António Costa, o nosso Primeiro Ministro, 
terá todo o gosto em anunciar a tão importante obra do IC35. 
 
Quanto à minha postura, Sr. Deputado, por todos os motivos acima elencados, primeiro, acredito 
que o Governo vai avançar com o IC35. Segundo, acredito que o Governo vai continuar a apostar 
na ferrovia. E acredito também em políticos sérios, porque não fazem promessas quando sabem 
que não há certezas sobre como e quando, só porque estamos em período eleitoral. Eu 
compreendo que a população de Alpendorada e do Baixo Concelho fique preocupada ao ler as 
manchetes do jornal, e apenas a manchete, sobre esta priorização de investimentos. Já não 
compreendo é que políticos com responsabilidades, que sabem o histórico do IC35, usem o 
assunto e uma notícia para fazer pequena política. Eu não lamento, ao contrário de outros, haver 
políticos assim como António Costa; eu orgulho-me por pertencer a um Partido de Governo que 
cumpre com as promessas que assume com os portugueses, um Governo com uma governação 
de contas certas, que equilibrou as contas, que tirou o país da austeridade, que de 2015 até ao 
final do segundo trimestre de 2019 diminuiu o desemprego de seiscentos e trinta mil para trezentos 
e vinte e oito mil desempregados, que diminuiu o défice para zero vírgula quatro (0,4%), que 
reduziu o IVA da restauração, que aumentou as pensões, que repôs salários, que promoveu o 
aumento do salário mínimo nacional para os seiscentos euros (600€) – ou seja, um Governo que 
tem vindo a cumprir com a palavra dada aos portugueses. 
 
Por isso, sobre o IC35, estamos conversados. 
 
Sr. Deputado Mário Luís, o amianto na Escola EB 2/3, queria dar-lhe conta de que embora seja 
uma responsabilidade do Ministério da Educação, nós estamos a levar a cabo agora a retirada do 
amianto em três escolas, como sabe, mas dar-lhe conta de que esta questão está sinalizada no 
mapa que veio agora para a delegação de competências, e que nós conseguimos, no segundo 
mapa, que ela ficasse incluída para realizar as obras. Esperemos que agora, estando lá sinalizada, 
também ficaremos todos mais tranquilos. 
 
O “Deixa jogar”, a campanha, é uma boa sugestão, poderemos aderir a ela. O Sr. Vereador do 
Desporto vai depois tomar essa iniciativa, certamente, de aferir qual é a iniciativa, e como. 
 
A questão do Governo, do financiamento para esterilizar animais, dizer que nós já estamos a fazer 
isso no CRO, e também já somos financiados no nosso canil, que é assim designado. Por isso, 
nessa campanha, também já temos vários animais que têm sido também alvo dessa campanha. 
 
Em relação, então, à resposta, que era a única que estava por dar, das Águas do Marco – sendo 
certo que eu, depois, far-lhe-ei chegar as respostas às outras questões que colocou, que são mais 
genéricas – como os Marcoenses sabem, o Executivo Municipal tem como sua principal 
preocupação encetar esforços para poder isentar os Marcoenses de taxas de ligação de água à 
rede pública e de taxas de construção de ramal, e é o que temos feito desde que nos foi possível 
contratar novos advogados, de forma transparente e rigorosa, embora o PSD não tenha sido muito 
colaborativo, e muito menos responsável, quando impugnou judicialmente esse procedimento, 
através do Sr. Vereador António Dias, para a contratação da nova equipa de advogados para o 
exercício do mandato forense na resolução do litígio que pende com a Águas do Marco. 
Felizmente, porque sempre estivemos seguros disso, a sentença do tribunal veio comprovar em 
toda a linha a legalidade do procedimento adotado pelo Município, e só após seis meses volvidos, 
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depois de ter sido proferida a sentença pelo tribunal, seis meses depois pudemos retomar as 
negociações, ou começar, única e exclusivamente por culpa do PSD, e só nessa altura é que 
conseguimos celebrar contrato com uma nova equipa de advogados que nos pudesse assessorar 
nas negociações com a Águas do Marco. Ou seja, desde o dia 29 de janeiro – porque não são 
dois anos, nós só assinámos contrato com os advogados no dia 29 de janeiro – depois de termos 
que aguardar a decisão do tribunal, decorrente da ação que o PSD propositadamente intentou 
contra a Câmara Municipal, é que as negociações começaram. Por isso, estamos a falar de dia 
29 de janeiro. 
 
Depois disso, de facto, as negociações têm sido muitas, e as reuniões, mas como sabem – e eu 
já o disse aqui, toda a gente sabe – este é um processo muito complexo, que envolve milhões, e 
que pode inclusive colocar a sustentabilidade financeira da autarquia em risco. Por isso, pede-se 
cautela e muita responsabilidade na gestão deste processo, e consequentemente também na 
gestão dos dinheiros públicos. Mas, fruto das conversações e negociações dos nossos advogados, 
juntamente com este Executivo em funções, estamos hoje em condições de dar conhecimento aos 
Marcoenses de que as isenções serão uma realidade. E por isso, para que esta isenção seja uma 
realidade, há que cumprir com alguns requisitos legais e formais, que passo a enumerar: primeiro, 
vamos proceder à alteração do regulamento municipal dos serviços de abastecimento público de 
água e saneamento – temos que o fazer legalmente. Queria anunciar aqui que na próxima Reunião 
de Câmara vou levar a proposta para iniciar o procedimento de alteração do regulamento, nos 
termos do art.º 98.º do CPA. Segundo, para fundamentar a isenção, também nos pedem – porque 
é exigível no regulamento municipal – um estudo económico-financeiro para justificar a isenção 
das taxas. Dar conta de que já estamos a diligenciar nesse sentido. Terceiro, logo que o 
regulamento esteja pronto, será levado a deliberação em sede de Reunião de Câmara. Quarto, 
depois de aprovado em Reunião de Câmara, e de acordo com a Lei, é exigível que esteja trinta 
dias úteis em discussão pública – queria chamar à atenção que trinta dias úteis são quase dois 
meses. Quinto, durante o período em que se encontrar em discussão pública, se existirem 
contributos, terá que ser novamente colocado para deliberação em Reunião de Câmara. Sexto, 
em paralelo, e como a Lei o exige, terá que ser alvo de aprovação pela ERSAR – a ERSAR, como 
sabem, é a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos – que é o órgão competente 
para emitir parecer sobre o conteúdo do regulamento. Sétimo, depois disso, e percorridos todos 
estes requisitos – que já começámos a diligenciar – legais e formais, será submetido a esta 
Assembleia para aprovação, onde estou certa que será aprovado por unanimidade. E então, a 
partir daí, os Marcoenses, tal como foi o nosso compromisso eleitoral, poderão usufruir de taxas 
de ligação à rede pública e taxas de construção de ramal completamente gratuitas. 
 
Ou seja, já iniciámos o procedimento para a isenção dos Marcoenses, já aqui enumerei os passos 
necessários e exigíveis por Lei, e por isso, hoje posso assumir que falta pouco, muito pouco, para 
os Marcoenses deixarem de pagar taxas, e assim cumprirmos com o nosso compromisso com os 
Marcoenses. O que aqui enumerei são procedimentos legais que já iniciaram; logo que 
terminados, estaremos em condições de termos isenção de taxas para todos os Marcoenses. 
 
Sr. Presidente da Assembleia, não sei se ainda tenho tempo, senão posso responder a algumas 
das questões do deputado Luís Vales. Mas, peço desculpa, o Sr. Vice-presidente tem que dar as 
explicações. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
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Sra. Presidente, já excedemos o tempo, de forma um bocadinho significativa. Eu permitirei, como 
é óbvio, a continuação, mas tem que ser muito breve, caso contrário duplicamos o tempo que está 
previsto no Regimento. 
 
--- Mário Bruno Magalhães (Vice-presidente da Câmara Municipal) --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, saúdo todos os presentes na sala, e todos aqueles 
que nos acompanham através dos órgãos de comunicação social. 
 
Em resposta ao deputado Luís Vales, gostaria de lhe dizer, naquilo que questiona, que é o plano 
de ação de regeneração urbana do Município de Marco de Canaveses – ou seja, o PARU – temos 
as seguintes obras: reabilitação urbana da Avenida Adelino Amaro da Costa e a Avenida Gago 
Coutinho, no valor de seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e um euros, ponto vinte 
e cinco (643.881,25€). Acontece que esta obra decorre, a primeira fase está quase concluída, que 
é até ali àquela zona da Saint Georges lès Baillargeaux, está a correr bem, ficou pavimentada na 
semana passada a primeira camada de betuminoso, para permitir que o acesso dos autocarros às 
escolas corra bem, e não haja grandes constrangimentos. 
 
A reabilitação de arruamentos na zona envolvente ao edifício dos Paços do Concelho, uma obra 
no valor de trezentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco euros (372.345€), obra 
esta que está já adjudicada, temos todas as condições para iniciar, condições a nível de 
procedimentos, não temos é condições de execução de obra, porque seria o caos iniciar uma obra 
aqui em volta dos Paços do Concelho, ainda com a Avenida Adelino Amaro da Costa a decorrer. 
 
Relativamente a uma outra obra, requalificação do Jardim Adriano José e Mello, Jardim Municipal, 
no valor de duzentos e setenta e seis mil euros (276.000€), começou esta semana, e julgo que vai 
correr bem, porque está tudo dentro dos conformes. 
 
Museu Cármen Miranda, uma obra no valor de um milhão e vinte e seis mil euros (1.026.000€), 
aguarda o visto do Tribunal de Contas para iniciar, está também já adjudicada. 
 
Avenida Dr. Carlos Mota Pinto, temos agendada uma reunião para dia 3 de outubro, porque 
tivemos aqui uma surpresa desagradável no que diz respeito ao enquadramento da obra com os 
proprietários, a nível de pessoas privadas. O projeto está previsto junto às moradias, àquela 
restauração, e quando visitámos o lugar, fomos confrontados com os moradores a dizer “Aqui 
ninguém mexe, porque isto aqui é meu, e eu não dei autorização para iniciar a obra.” Pronto, uma 
situação de que não estaríamos à espera, falámos com o Gabinete de Projetos para elaborar uma 
maquete. Uma maquete por quê? Porque uma maquete é, sem dúvida, o elemento que melhor 
demonstra e que é melhor para apresentar a obra aos moradores, através das peças desenhadas. 
Com os papéis, eles têm alguma dificuldade em compreender como é que se vão desenvolver 
aqueles decks por ali fora. Por isso, a maquete vai ser apresentada no próximo dia 3, e vamos ver 
como é que corre. 
 
Cineteatro, está previsto para terminar no final do mês de novembro, a obra está a correr bem. 
Fizemos lá umas pequenas alterações, mas estou convencido de que vai correr dentro do previsto. 
 
Relativamente à questão que falou, da curva de Penha Longa, posso dizer que temos já o projeto 
feito, apresentámos já o projeto ao Sr. Padre Pedro. No entanto, ele entrou de férias, e ficou, logo 
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que chegasse, de regresso de férias, de marcar uma reunião para acertar alguns pormenores, que 
ele já discordou de algumas coisas que lá estavam. 
 
Pavimentação em betuminoso: de facto, é como diz, vamos realizar também essa rua, Avenida 
Dr. Miranda da Rocha, em Penha Longa, vai iniciar-se agora. É importante dizer o seguinte: as 
obras de betuminoso requerem que esteja bom tempo, não podem haver grandes chuvas. E 
havendo chuva, vamos ter que esperar que o tempo ajude. Por isso, não depende só da nossa 
boa vontade. Está adjudicada, estão adjudicadas um conjunto de obras, posso dizer-lhe que é um 
total de obras de betuminoso de duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete euros 
(252.787€), obras espalhadas quase por todas as freguesias, mas que vamos ter alguma 
paciência, porque o tempo pode não o permitir. 
 
À deputada Maria José, Ponte de Várzea: temos vindo a falar sobre este assunto, naturalmente 
que para a Ponte de Várzea está já o projeto feito, é para avançar. Tivemos aqui uma outra 
surpresa, relativamente àquilo que é a Ponte do Arco. A Ponte do Arco, falámos diversas vezes 
por semana sobre esta obra, já retomámos os trabalhos, a Rota do Românico já iniciou. Dia 30? 
Mas, tinha indicação de que era já esta semana. O que é que acontece? A Ponte do Arco não fica 
disponível para as funções que estava, ou seja, até pela sua beleza, pela sua arquitetura, até 
porque vai manter aquele aspeto de cavalete, e não é possível utilizá-la depois para passagem de 
carros, até por questões de segurança também, essencialmente – não só pela obra de arte, mas 
também por questões de segurança. 
 
Uma nova ponte, eu sei que esse é o anseio, ou o objetivo da freguesia, também é o da Câmara 
Municipal do Marco, naturalmente, e do seu Executivo. Agora, temos aqui um problema: temos 
duas pontes para realizar, num curto espaço de tempo, em tempo real. Como sabe, temos vindo 
a fazer muitas diligências sobre a tutela, nomeadamente o Governo, nomeadamente a Rota do 
Românico, a Direção Regional de Cultura do Norte, porque consideramos que isto não pode sair 
dos cofres do Município. Não pode, porque é difícil, porque nem sabemos quanto é que a obra 
custa, mas terá sempre um valor muito significativo. Há, de facto, esse projeto que em tempos já 
estava, esse projeto, naturalmente, serve para ter uma estimativa orçamental o quanto antes, não 
é preciso fazer um projeto novo, mas depois temos todas as aprovações junto da APA, junto da 
Direção Regional de Cultura do Norte – ou seja, é difícil, e vai ser muito difícil, vai ser morosa esta 
aprovação destes projetos, dada a zona onde está. Mas, como sabe, estamos a trabalhar nisso, e 
vamos certamente ter novidades, mas não são aquelas que a Sra. Presidente quer, e também não 
são aquelas que o Executivo quer. 
 
Passadiços do Rio Ovelha: pronto, deve haver aí algum desencontro de ideias. O que é que 
acontece, o que é que estamos a fazer? Desde o início que definimos ali um projeto para a zona 
da Pontinha, mas esse projeto não fica só pela Pontinha; o objetivo é levar a Pontinha, ali um 
circuito, um carreiro, um passadiço pedonal – é assim que podemos dizer, porque as pessoas 
podem estar a pensar e a associar os passadiços de Paiva, não é nada disso que se pretende, é 
apenas um corredor entre a Pontinha até à Ponte de Várzea. Por quê? Para tirar proveito daquela 
beleza natural que é o Rio Ovelha, e que todos nós conhecemos. O que é que fizemos? Reunimos 
com os proprietários, são seis proprietários, pedimos autorização a esses mesmos proprietários 
para poder fazer um levantamento topográfico em toda a sua extensão, e foi necessário também 
que à frente do topógrafo fosse também um homem, ou dois, das limpezas, para poder abrir 
caminho e para poder passar. Nesta fase, não fizemos mais do que isso, e nem está previsto mais 
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do que isso. Ou seja, é apenas e só a limpeza, o levantamento, e depois, agora, há o projeto, e 
há também a aprovação dos proprietários. Neste momento, eles apenas e só deram autorização 
para fazer o levantamento topográfico. Relativamente a isso, é só esse assunto. 
 
Deputado Bruno Caetano, Parque Urbano: de facto, já se notam alguns trabalhos no Parque 
Urbano. Dizer que o Parque Urbano é fruto também de umas contrapartidas que a Câmara 
Municipal assumiu em litígio com uma empresa do Marco de Canaveses. Esse Parque Urbano 
define-se em duas fases: a fase um, que são essas mesmas contrapartidas, e a fase dois, que 
não nos obrigamos a nível do contrato e das contrapartidas – para identificar para todos, a fase 
um é aquela fase junto a onde se faz a Festa da Francesinha, logo a seguir, e a fase dois é aquela 
via que não vai, infelizmente, era bom que fosse, até às bombas de gasolina. A fase um, quando 
nós reunimos com o Arq.º Sérgio Pinto, e por aquilo que ele nos transmitiu, sentimos que havia 
muitas limitações orçamentais – ou seja, foi-lhe dado um valor, e dentro desse valor estava em 
falta o seguinte: estava em falta o sistema de rega, estava em falta a iluminação pública, estava 
em falta o mobiliário urbano, estava em falta a rede de água pluviais, e estavam em falta os 
acessos para cargas e descargas, nomeadamente para palcos, para situações de poder transferir 
para lá concertos, e essas coisas todas. Ou seja, estava em falta muita coisa. E também estava 
em falta, que já fizemos, toda aquela modelação do terreno, que custou cerca de cem mil euros 
(100.000€), e que fizemos através da transferência de terras, e já colocámos o terreno, não 
nivelado, porque não é possível, aquilo é uma linha de água, temos que assumir isso, é uma linha 
de água, é um terreno difícil de trabalhar, mas neste momento já está com uma morfologia mais 
suave, para poder depois ter jardins, ter caminhos e ter os acessos. A estimativa inicial nada tem 
a ver com a estimativa que neste momento temos, o Arq.º Sérgio Pinto vai incluir neste novo 
projeto, ou na sua continuidade, estes elementos que eu aqui apresentei, e depois vamos ver. A 
fase dois não está neste momento prevista; mais à frente havemos de, certamente, falar sobre ela. 
 
Algas verdes: pronto, o Rio Tâmega está, de facto, verde, infelizmente. É um problema para todos, 
bem gostaríamos que assim não fosse. No entanto, temos feito já algum trabalho a esse nível. 
Tivemos oportunidade até agora, no âmbito da CIM, de falar nessa questão, a questão de o rio 
estar verde – é em Marco de Canaveses, em Penafiel e Amarante – aquilo fermenta, as lamas que 
estão lá, há uma série de contaminação. Também é verdade que enquanto a questão do 
saneamento não estiver bem resolvida, vai ser difícil de resolver esta questão do tratamento das 
algas. Mas, no âmbito da CIM – e faço aqui uma breve referência ao Plano Intermunicipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa, um plano elaborado com um corpo 
docente de luxo, do melhor que temos a nível académico no país, e também foi levantada esta 
questão, foi dito que vamos organizar um grupo de trabalho, e em parceria com eles, ver o que é 
que podemos fazer. É certo que a massa de água, há já sistemas que tratam esta problemática, 
mas para a massa de água que temos, em questão, é muito difícil, porque trata-se de uma massa 
de água muito grande, e não é muito fácil. Naturalmente que primeiro está e já equacionámos a 
questão da barragem, de haver oscilação nas descargas de água, porque as águas paradas 
contribuem para esta formação das algas, haver aqui algum movimento de água, pelo menos se 
não resolvermos, para que seja possível diminuir a sua quantidade. E de facto, este ano foi mesmo 
verde. 
 
Sr. Presidente de Junta, Ricardo Soares, Rua Carneiro Geraldes: de facto, é com grande alegria 
que nós chegámos agora ao início de obra. É um projeto criado de raiz, é um projeto em que a 
Câmara Municipal estava farta de gastar dinheiro a tapar buracos – assim é que era, não havia 
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semana nenhuma em que a nossa equipa não fosse lá tapar buracos, era mais saibro, mais isto, 
mais aquilo. De facto, é com muita alegria. É uma obra que é daquele tipo de obra que enquanto 
não há obra, toda a gente a quer; quando começamos a obra, toda a gente reclama, ou toda a 
gente tem preocupações, e legítimas, as preocupações são legítimas. Já estivemos lá, vou 
procurar acompanhar o primeiro dia de obras, que é na segunda ou terça-feira, estar presente, 
falar com as pessoas do comércio local para que elas sintam que a Câmara Municipal vai 
acompanhar, vai ter essa preocupação. Temos medidas minimizadoras para resolver o problema, 
tal e qual como a Avenida Amaro da Costa, em que desenvolvemos um procedimento para limpeza 
de montras, lavagem de montras, tivemos a preocupação de todos os dias regar a pavimentação, 
duas vezes de manhã, duas vezes de tarde – só não o fizemos mais porque depois não é possível 
trabalhar em obra, porque senão está a chover (temos o bom tempo, não podemos transformar os 
solos em lama), depois há constrangimentos. Aqui temos que ser mais sensatos, apelar aqui à 
população que nos ouve, visitámos as escolas, enviámos um documento a todas as crianças das 
escolas, ao jardim de infância, à restauração, à empresa de móveis, ao Pão de Açúcar, essas 
coisas todas. Para quê? Para que as pessoas nos compreendam, para que as pessoas nos 
perdoem, se chegar a esse ponto, qualquer constrangimento que nós vamos ter, porque obras são 
obras. Mas, uma coisa é certa: só existe obra acabada depois de iniciar e concluir; de outra forma, 
não é possível. 
 
Julgo que terminei, Sr. Presidente. Agradeço o tempo que me foi dado, e concluí. Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Sr. Presidente da Assembleia, o pedido do Sr. Vereador José Mota, eu gostava que ele pudesse 
usar da palavra. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sr. Vereador, faça favor. 
 
--- José Mota (Vereador) ---  
Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Exma. Mesa, Sra. Presidente da Câmara, colegas 
vereadores, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, público, comunicação social. 
 
Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a condescendência da Sra. Presidente e do Sr. 
Presidente da Assembleia, por me concederem a palavra. O povo português costuma dizer que à 
terceira é de vez, esta é a terceira vez que eu pedi a palavra, foi-me concedida. Muito obrigado. 
 
De forma muito breve, queria apenas esclarecer o seguinte: em 2015, eu era vereador da Câmara 
Municipal, com uma delegação de competências do Sr. Presidente da Câmara, que além de ter o 
pelouro das tecnologias de informação e comunicação, era também Vice-presidente. É sobre esse 
período que saiu recentemente uma notícia na comunicação social, falsa, que a pretexto de vários 
Municípios, entre os quais o do Marco de Canaveses, terem contratado com uma empresa de 
informática chamada ANO, que tem sede no Porto, junto ao Jornal de Notícias, aplicações 
informáticas para aquilo a que, hoje em dia, está mais ou menos vulgarizado, que é a 
desmaterialização de processos – o que hoje em dia está integrado num programa mais genérico 
chamado Simplex, mas que em 2007 ou 2008 era ainda relativamente inovador – e nessa altura, 
constituída que estava uma Associação de Municípios que se chamava COMURB – Comunidade 
Urbana do Tâmega, que para além do Marco de Canaveses, integrava os Concelhos de Baião, 
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Amarante, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Cabeceiras de Basto, no âmbito desta 
Comunidade Urbana foi lançado um concurso para aquisição de plataforma informática, tendo em 
vista a desmaterialização de processos. A grande aposta na altura era que os vários concelhos 
integrados na mesma COMURB comprassem a mesma tecnologia, para poder haver comunicação 
entre todos. Nessa altura – para a maior parte das pessoas, se calhar não se aperceberam disto, 
mas há um aspeto que eu gostava de ressalvar aqui, que talvez faça memória nas pessoas – fez 
parte desse processo a aquisição de uma viatura, a que se chamou Net Móvel, e que andava a 
circular pelos vários Municípios, em vários eventos – por exemplo, durante as Festas – em que 
também se promoveu o acesso a tecnologias de informação. Isto foi no ano de 2007, 2008. A partir 
daí, estes Municípios que eu referi, na COMURB – e outros a nível nacional, mas isso eu não 
conheço – passaram a trabalhar com base nesta tecnologia, e a Câmara do Marco é, de facto, 
cliente da empresa. E como cliente de uma plataforma informática, além de ter comprado as 
aplicações, naturalmente tem um contrato de manutenção anual, senão as aplicações são 
descontinuadas – quem trabalha em tecnologias sabe que é assim.  
 
E portanto, eu queria – e mais uma vez agradeço o facto de me terem permitido falar – garantir a 
todos os presentes e a quem nos ouve que nem o Presidente da Câmara, nem nenhum membro 
do Executivo, alguma vez participou em algum evento na Turquia, ou em qualquer outra parte do 
mundo, promovido por esta empresa. Também é verdade que não tenho a mais pequena razão 
de queixa da relação profissional que sempre foi estabelecida entre o Município e a empresa. Esta 
é a verdade dos factos. É, de facto, muito fácil lançar lama para cima das pessoas. E associo-me 
também ao repúdio que nomeadamente da parte da Câmara de Baião e de Amarante já foi 
publicamente assumido relativamente ao mesmo assunto. Só é pena é que com a mesma 
facilidade – e não está em causa a liberdade de imprensa, nem a proteção de fontes, mas só é 
pena que com a mesma facilidade com que um jornalista sem escrúpulos lança lama para cima 
das pessoas, não haja agora a capacidade de as pessoas de bom nome se poderem fazer 
ressarcir dos custos da imagem pública que têm. 
 
Era só, e muito obrigado pela oportunidade que me concederam. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Vereador. 
 
Vamos iniciar neste momento o Ponto n.º 2, Período de intervenção do público.  
 
Eu alertava para uma questão que é fundamental: o que está no Regimento desta Assembleia é 
que o público tem um tempo, que são, salvo erro, sessenta minutos, e cada cidadão que pretenda 
intervir não pode exceder cinco minutos, primeira questão. Segunda questão: as intervenções do 
público são para pedir esclarecimentos à Mesa ou à Sra. Presidente de Câmara. Da minha parte, 
e da parte da Mesa, há, naturalmente, vontade de aceitar que cada cidadão que venha cá – e por 
mim, serão sempre muito bem recebidos – até exceda um bocadinho aquilo que é o objetivo da 
intervenção e aquilo que está previsto no Regimento. Mas, não poderão seguramente passar muito 
para além daquilo que está escrito. 
 
Feito este aviso, eu agradeço, então, que se comecem a inscrever para intervir. Há mais alguém 
que pretenda intervir? Não há mais ninguém. 
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Ora, tem a palavra o Sr. Licínio Soares, se faz favor. 
 
--- Licínio Soares (Munícipe) ---  
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, minhas senhoras e meus senhores: 
 
Pela primeira vez que uso aqui da palavra – e eu quero fazer isto de forma descontraída – eu 
tenho que dizer que vim aqui para, e de acordo com o art.º 27.º do Regimento desta Assembleia, 
n.º 2, solicitar os esclarecimentos que entender sobre assuntos relacionados com o Município. E 
estão nestes assuntos que entender algo do que se passa na administração da Freguesia de 
Sande e S. Lourenço do Douro, neste Município, que, como todos os outros Municípios, deve 
reger-se por normas e procedimentos democráticos e por princípios de transparência.  
 
Sr. Presidente, eu deixo aqui alguns exemplos, e duvido que haja aqui alguém que ponha questão 
em relação àquilo que eu vou dizer, ou que possa aceitar, até porque não conhecem, mas vão 
conhecer a partir de hoje. Eu estou a ver aqui muitos Presidentes de Junta, por exemplo, iniciando 
por esta questão: a aprovação de contas, por Lei, é no mês de abril. Em Sande e S. Lourenço do 
Douro, este ano foi em setembro, foi há oito dias, no ano passado foi em junho, não houve 
justificações – no ano passado, uma pequena justificação, mas que não teve muito cabimento. 
 
Segunda questão: na minha freguesia, o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, 
a apresentar por Lei em abril, não é feito, e é desconsiderado pela Junta de Freguesia, conforme 
verificámos há oito dias atrás, em Assembleia de Freguesia. Na minha freguesia, não há reuniões 
públicas da Junta de Freguesia, agora com uma única exceção, talvez nos últimos quinze anos, 
porque nós denunciámos a situação neste mandato, que até nem é bem aceite pela Junta de 
Freguesia. Na minha freguesia, o Presidente da Junta de Freguesia não apresentava, para 
verificação de conformidade, o seu exercício de funções a tempo inteiro, na Assembleia de 
Freguesia, até nem sabendo bem desde quando é assim exercido, o que representará 
eventualmente um recebimento indevido. Teve agora que o fazer neste mandato. Sr. Presidente, 
está aqui. 
 
Na minha freguesia, a Junta de Freguesia não implementa as deliberações da Assembleia de 
Freguesia, às quais está obrigada por Lei, e já são sete as deliberações não respeitadas, sem 
justificação, aprovadas por unanimidade, algumas há mais de um ano. Pode-se perguntar: para 
que serve a Assembleia de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro? 
 
Na minha freguesia, a Junta de Freguesia também não respeita o regulamento de taxas, por 
exemplo, aprovado na Assembleia de Freguesia, verificando-se que num ou noutro item, em 
Sande é válido, e em S. Lourenço do Douro, não. É uma discriminação que não se entende, que 
se arrasta há seis anos, desde a agregação. Apesar de várias vezes denunciada, nunca aparece 
solução, não respeitando o que está em vigor. 
 
Sr. Presidente, eu peço desculpa se eventualmente estou a extravasar a área de ação desta 
Assembleia Municipal – acho que não – mas mais importante do que este facto político que está 
a acontecer aqui neste momento, é que Sande e S. Lourenço do Douro também é Marco de 
Canaveses, terra da democracia, que em Sande e S. Lourenço do Douro, na opinião de muitos, 
parece que está ao lado, para que nada se faça, nada se diga, e assim as coisas vão passando. 
E temos neste momento uma Junta de Freguesia dependente de uma nova maioria em 
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Assembleia de Freguesia, é uma maioria PSD / Partido Comunista, uma espécie de geringonça, 
cuja primeira medida foi destituir a Mesa da Assembleia de Freguesia, porque esta denunciou 
estes factos. 
 
Sr. Presidente, e para terminar, vim aqui também para me justificar, uma vez que faço parte da 
lista apresentada pelo PSD a esta Assembleia Municipal, e justifico-me pela minha não aceitação 
da convocatória que recebi para aqui estar na sessão anterior, que resultou da situação criada em 
Assembleia de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro, sobre a qual o PSD de Marco de 
Canaveses decidiu retirar-me a confiança política, por causa destas denúncias que efetuámos, em 
processo que decorreu, oculto e subterrâneo, sem eu saber de nada, sem me darem conhecimento 
e sem direito de defesa. 
 
Sobre o restante, não sei o que poderá ser feito – esclarecimentos, etc. – mas de acordo com o 
Regimento desta Assembleia, art.º 27.º, n.º 3, estou certo de que haverá alguém nesta sala que 
possa esclarecer sobre como proceder para se repor alguma normalidade democrática na minha 
Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro. 
 
E já agora, sobre tudo aquilo que eu disse, está tudo documentado nas atas da Assembleia de 
Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro, com gravação e transcrição das sessões da 
Assembleia de Freguesia, que poderão ceder, certamente, a quem o entender. 
 
Viva S. Lourenço do Douro! Viva Marco de Canaveses! 
 
Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Licínio Soares. Tem a palavra o cidadão Fernando Monteiro. 
 
--- Fernando Monteiro (Munícipe) --- 
Antes de mais, boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Presidente da Câmara e 
Exmo. Público: 
 
Eu devo dizer que será surpresa para alguns de vocês, porque foi tempo que eu passei aqui, 
quatro anos nesta Assembleia, e tenho a certeza que nenhum de vocês me viu aqui a fazer uma 
intervenção. Por isso, desde já, acho que fui um deputado tranquilo, sossegado. 
 
Agora, a razão que me traz aqui é uma tremenda confusão que eu queria que a Câmara Municipal, 
ou o Executivo, a Sra. Presidente ou o Vice-presidente, esclarecesse, sobre um episódio que se 
passou em Bitetos, sobre um corte de luz efetuado em Bitetos, ao Cais de Bitetos, que segundo 
as informações, houve um corte de luz na terça-feira, de um bar que estava aberto, com algumas 
coisas, logicamente, nos frigoríficos, onde tinham as suas coisas, e chegaram lá um dia, à noite, 
para abrir o bar, e o bar não tinha luz, a luz estava cortada. Eu, como membro da Assembleia de 
Freguesia de Alpendorada, fui solicitado para que pedisse algum esclarecimento, onde é que 
estava ali a culpa, se a culpa era da Junta de Freguesia, se era da Câmara Municipal. Ontem, na 
Assembleia de Freguesia em Alpendorada, eu levei a questão à Assembleia de Freguesia, e 
questionei a Junta de Freguesia, para que me esclarecesse, realmente, sobre o que é que se 
estava a passar em Bitetos, e que me dissesse de quem era a culpa, porque aqui alguém tinha 
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culpa. Aquilo que me foi informado ontem é que a culpa do episódio passado em Bitetos é 
inteiramente da responsabilidade da Câmara. Agora, eu peço à Câmara Municipal – que neste 
caso estão cá os dois, está o Presidente de Junta de Alpendorada e está a Presidente de Câmara, 
e o Sr. Vice-presidente, acho que é muito fácil que entre eles os dois nos esclareçam, e ficarmos 
a saber pelo menos, realmente, quem é que tem culpa naquele processo, visto que eu sou de 
Alpendorada, e sempre que se falou no bar de Bitetos, era inteira responsabilidade da Junta, 
porque a Junta tem realmente um contrato feito com o indivíduo que está a explorar o bar, embora 
segundo as informações – e eu espero que a Câmara o confirme – o imóvel é da Câmara, e toda 
a responsabilidade a partir daí é da Câmara. Até que ponto, eu não compreendo, sendo a Junta 
de Freguesia a ter no Orçamento de 2019 quatro mil e duzentos euros (4.200€) de renda do bar 
de Bitetos, e ontem me disse que a responsabilidade do bar não é da Junta de Freguesia, é 
exclusivamente da Câmara, por isso a Câmara é que tem que resolver a situação. 
 
Era só isto. Muito obrigado a todos. E mais uma vez, eu vim hoje, e espero voltar mais algumas 
vezes. Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Fernando Monteiro. Tem a palavra o Sr. Manuel Santana. 
 
--- Manuel Santana (Munícipe) --- 
Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário, Sra. Secretária, Sra. Presidente da Câmara, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados, público presente, comunicação social: 
 
Duas perguntas breves, e só as faço porque numa das Assembleias anteriores esteve aqui neste 
púlpito um munícipe que fez duas perguntas à Sra. Presidente, e não foram respondidas. O 
munícipe, que se identificou como sendo do Partido Socialista, e toda a gente sabe que é verdade, 
porque já foi candidato pelo Partido Socialista a uma das freguesias do concelho, fez a seguinte 
pergunta à Sra. Presidente: qual o valor da dívida do Município neste momento – ou na altura em 
que ele a fez – e se com os milhões que o Município tem em caixa, se o Município vai abater à 
dívida, como fez o anterior Executivo. 
 
Tenho dito, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Manuel Santana. Terminada a intervenção do público, eu dou a palavra à Sra. 
Presidente, para esclarecer. Faça favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito boa noite a todos, novamente. 
 
Em relação à questão, ou à situação que o Sr. Licínio aqui colocou, que diz que está de acordo 
com o art.º 27.º, n.º 3, dar nota de que nós ouvimos o que aqui nos disse, e certamente que o Sr. 
Presidente da Assembleia tomará as diligências que forem necessárias, e se tiver que as fazer, 
para dar andamento a esta situação. 
 
Em relação ao Sr. Fernando Monteiro, o Sr. Vice-presidente responder-lhe-á, porque é ele que 
tem acompanhado esta situação de Bitetos. 
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Em relação à questão do Sr. Manuel Santana, eu não tenho aqui – como sabe, e deve 
compreender – a informação financeira do Município, mas se porventura estiver interessado, 
mandar-lhe-ei essa informação por escrito, sobre a dívida do Município, vou pedir aos serviços 
financeiros para fazerem essa informação, e responder-lhe-ei por escrito à questão. 
 
Sr. Presidente, pedia, então, que o Sr. Vice-presidente respondesse às duas questões. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Mário Bruno Magalhães (Vice-presidente da Câmara Municipal) --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
Relativamente ao corte de energia elétrica em Bitetos, dizer o seguinte: o bar de Bitetos e a Praia 
de Bitetos, é uma praia lindíssima, e temos vindo a apoiar e a colaborar sempre naquilo que é o 
bom funcionamento da praia, e naquilo que é a concessão da praia. Todos os anos fazemos uma 
reunião de preparação para a época balnear. Essa reunião de preparação é feita comigo, feita 
também com os vereadores, a Sra. Presidente também já tem estado, e é feita também com os 
técnicos da Câmara e com os elementos da Junta de Freguesia. Foi assim em 2018, e foi assim 
em 2019, e será certamente assim em 2020, e por aí fora. 
 
Quando chegámos à Câmara Municipal, e relativamente à praia, há o bar de Bitetos – o bar de 
Bitetos é um bar que dá apoio à praia e está concessionado através de uns protocolos e de uns 
contratos entre a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão e um proprietário. Um dos 
protocolos que está em vigor, que é o protocolo de disponibilização de instalações, que foi 
realizado pela Câmara Municipal e assumido pelo Dr. Manuel Maria Moreira e pelo Sr. Domingos 
Manuel Soares Dias, e que foi assinado em 28 de outubro de 2016. E esse protocolo tem várias 
cláusulas, e a cláusula oitava diz o seguinte: “É da responsabilidade da segunda outorgante…” – 
e a segunda outorgante é a Junta de Freguesia – “… assegurar o pagamento de todas as despesas 
inerentes aos consumos de água, saneamento, eletricidade e gás.” Eu vou voltar a repetir, para 
que não haja dúvidas: “É da responsabilidade da segunda outorgante assegurar o pagamento de 
todas as despesas inerentes aos consumos de água, saneamento, eletricidade e gás.” 
 
Quer isto dizer que, até então, era assim que deveria ter funcionado, mas na prática não era. 
Avaliados os consumos de energia elétrica que aquele contador – que era apenas um contador, 
que estava destinado ao bar, que estava destinado à fluvina, e que estava destinado a um hangar 
de canoagem, e que estava também destinado a um contentor de produtos regionais, a Câmara 
Municipal começou a alertar a Junta de Freguesia de que o contador não poderia continuar nos 
mesmos moldes. Ou seja, se até então a Câmara pagava milhares de euros com aquele contador, 
daqui para a frente tudo iríamos fazer para diligenciar a forma de anular aquele contador, e ficasse 
a pagar a energia elétrica, a água e o gás – neste caso, à Câmara Municipal só diz respeito a 
energia elétrica, porque os restantes não caíam na nossa conta – para que passasse a ser pago 
de acordo com o protocolo que aqui estava. 
 
Feitas algumas reuniões – e eu também defendo que as Juntas de Freguesia devem trabalhar em 
prol e em comunhão com a Câmara Municipal, e não deve haver aqui informações díspares junto 
dos munícipes – em 27 de março de 2019, foi dada ordem de pagamento de ramal de energia 
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elétrica, ou seja, a Câmara Municipal pediu orçamento à EDP – que está aqui também – a EDP 
orçamentou em mil, seiscentos e oitenta e seis, ponto quinze euros (1.686,15€), e a Câmara 
Municipal, através de ordem de pagamento, pagou este valor. Ao ser pago este valor à EDP, a 
EDP subcontrata um empreiteiro para executar o ramal de energia elétrica, como é normal – isto 
tudo com a praia a funcionar, com as diligências todas feitas para que a praia pudesse funcionar. 
Estávamos em março, em 27 de março. 
 
A 6 de maio de 2019, foi realizada reunião com a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e 
Torrão, o proprietário do bar de Bitetos, os técnicos da Câmara Municipal e o Vice-presidente da 
Câmara, para uma vez mais articular o bom funcionamento da praia, nomeadamente pagamento 
aos nadadores-salvadores, questões de segurança, questões de limpeza, questões do bom 
funcionamento, e também depois articular com as entidades competentes para que a praia – 
porque ela é uma referência no norte do país, e nós queremos que continue a ser. 
 
A 14 de agosto de 2019 – ou seja, já no mês de agosto – foi enviada uma carta registada com 
aviso de receção e um ofício à Junta de Freguesia, a dar dez dias, a contar da data da receção, 
para regularizarem a situação do fornecimento de energia elétrica. A comunicação foi rececionada 
pela Junta de Freguesia no dia 19 de agosto de 2019. 
 
A 30 de agosto de 2019, a Junta de Freguesia solicitou, via e-mail, os documentos necessários 
para a certificação e preparação da luz definitiva para o bar de Bitetos. 
 
A 3 de setembro de 2019, foi enviado pelo técnico e responsável pela Divisão de Edifícios e 
Equipamentos à Junta de Freguesia os elementos solicitados. 
 
A 19 de setembro de 2019, a Junta de Freguesia foi contatada pela Câmara Municipal a informar 
que se iria proceder ao corte de energia elétrica. 
 
A 23 de setembro de 2019, a Junta de Freguesia voltou a ser contatada pela Câmara Municipal, a 
informar que iríamos mesmo efetuar o corte de energia elétrica. 
 
A 24 de setembro de 2019 foi cortada a energia elétrica. 
 
Em 25 de setembro de 2019 foi realizada uma reunião na Câmara Municipal, a pedido do Sr. Bruno 
Costa, elemento da Junta de Freguesia, que não compareceu a essa reunião – pediu a reunião, 
mas não compareceu – e foi a Junta de Freguesia, com o proprietário do bar de Bitetos e com o 
instalador – reuni eu, o instalador e o proprietário para arranjar solução para o problema. Parece-
me que já há essa solução, e já há um contador a funcionar – se não está, segunda-feira estará 
certamente. 
 
Dizer-vos que este contador de energia elétrica, durante estes anos todos, consumiu ao Município 
do Marco de Canaveses cerca de cento e cinquenta mil euros (150.000€), trinta mil contos. Parece 
um número exagerado, mas a verdade é que este contador consumiu cento e cinquenta mil euros 
(150.000€). Dizer também que numa dessas reuniões, o Sr. Presidente de Junta, Sr. Domingos, 
disse que tinha conhecimento que era naquele contador e no hangar que se aspiravam carros, 
que se lavavam carros, que se lavavam barcos, e que se utilizava a energia elétrica para aquilo 
que foi preciso. 



 

Assembleia Municipal, 27 de setembro de 2019 
 

- 29 - 

 
Para responder ao Sr. Munícipe, foi a Câmara Municipal que cortou a energia elétrica, a Câmara 
Municipal alertou a Junta de Freguesia dezenas de vezes para aquilo que se estava a passar, o 
anterior Executivo teve um protocolo, e por isso faltavam quinhentos euros (500€) para as escolas, 
faltavam quinhentos euros (500€) para as associações, faltavam quinhentos euros (500€) para 
estes Srs. Presidentes de Junta, entre os quais eu e a Sra. Presidente da Câmara também nos 
incluíamos, porque estava a pagar cerca de mil euros (1.000€) de energia elétrica por mês para 
um bar que não deve ser da nossa responsabilidade, que os nossos filhos e os nossos 
contribuintes de Marco de Canaveses não o deviam fazer. Esta é a verdade pura e dura, e não há 
ninguém que a contradiga, porque está aqui, e podem fazer depois acesso à documentação, o 
protocolo assinado pelo Dr. Manuel Moreira, em que pagava a energia elétrica. Dizer-vos que fui 
lá um dia, à noite, e fiquei chocado porque a praia estava iluminada. Perguntei quem é que deu 
autorização, e disseram-me que foi o Sr. Presidente de Junta. Pois, eu também dava, se ela não 
saísse dos cofres da minha Junta, também dava autorização. Não pode ser. 
 
Caro munícipe, isto não pode ser, é uma questão de justiça, é uma questão de equidade, é uma 
questão de boas contas, é uma questão de boas práticas. A Câmara Municipal não mandou cortar 
a energia elétrica porque lhe apeteceu, não o fez só à Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea 
e Torrão, tem feito com dezenas de contadores que estavam a consumir milhares e milhares de 
euros à Câmara Municipal, e que não são da nossa responsabilidade. Não é nada contra ninguém, 
bem pelo contrário, dou-me muito bem com o Sr. Domingos, naturalmente, e há aqui uma relação, 
que se deve manter, de instituição para instituição. Mas, a verdade é que não pode ser, e é 
necessário pôr um ponto final. Espero ter esclarecido qualquer dúvida, mas espero, além de ter 
esclarecido o senhor, esclarecer o povo de Alpendorada, Várzea e Torrão, para que isto não 
aconteça, e para que não se iludam, porque a Câmara Municipal gosta de Alpendorada, Várzea e 
Torrão, como gosta de todas as freguesias, desde Banho e Carvalhosa ao Torrão. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Vice-presidente. 
 
Ora, eu queria fazer uma breve observação, antes de passar à frente, relativamente a este ponto 
da ordem de trabalhos, direcionada para o Sr. Licínio Soares. As questões que o senhor colocou 
a esta Assembleia têm a ver com uma questão fundamental, que é o direito que o senhor tem, 
enquanto membro daquela Assembleia e enquanto cidadão, de se defender daquilo que, do seu 
ponto de vista, viole esse direito. Mas, com toda a franqueza, o senhor tem aqui nesta sala, se não 
estou em erro, três advogados; se me quisesse abordar a mim, fora desta Assembleia, eu 
transmitir-lhe-ia que não era a pessoa certa, porque eu não domino questões da área do 
administrativo. Curiosamente, há aqui gente que domina, que eu acredito que domina muitíssimo 
bem. O que o senhor deve fazer numa situação destas é, exatamente, consultar um profissional, 
colocar-lhe a questão e ouvi-lo, porque às vezes aquilo que parece não é, e às vezes acontece o 
contrário, nós não nos apercebemos de que tem fundamento para pôr em causa a prática de um 
ato, e até tem todo o fundamento e mais algum. Eu tenho questões minhas, que têm a ver com 
direito administrativo, e, Sr. Licínio, não sou advogado, nem sequer em causa própria, porque 
entendo que não sou a pessoa certa. 
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Por isso, para concluir, procure um profissional, se se sente ofendido, e defenda-se.  
 
E é tudo. Muito obrigado. 
 
Sr. Domingos, é óbvio que se o senhor me tivesse colocado a questão, eu imediatamente lhe dava 
a palavra. Eu não percebi, porque se tivesse percebido, eu imediatamente lhe dava a palavra. 
Faça favor. Sr. Domingos, eu tenho todo o prazer em recebê-lo, a única coisa que eu lhe peço é 
que respeite o Regimento, mais nada. 
 
--- Domingos Neves (Presidente J.F. Alpendorada, Várzea e Torrão, PPD/PSD) --- 
Boa noite, Sr. Presidente, e agradeço a atenção. Sra. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, 
Srs. Deputados, público em geral: 
 
Eu não queria falar hoje, mas tenho aqui muitos pontos, que fui aqui já alertado, para Alpendorada, 
que irei falar deles depois. Mas, agora gostaria de falar do assunto do bar de Bitetos, se me dá 
licença. 
 
Primeiro, queria dizer ao Sr. Fernando que o Presidente da Junta – não é a Junta, é o Presidente 
da Junta – não disse ontem na Assembleia de Freguesia essas palavras que o senhor aqui disse 
hoje, que é da inteira responsabilidade da Câmara. Não disse isso; disse que era uma injustiça, 
que a Câmara tinha tanta culpa como nós, não disse que era da inteira responsabilidade. Mas, já 
lá vamos a seguir. 
 
Queria esclarecer o seguinte: o Sr. Vice-presidente da Câmara leu aqui um contrato que foi 
assinado em 2016 – esqueceu-se de ler a data – e a Junta de Freguesia nunca disse em lado 
nenhum, nem à Câmara Municipal, em todas as reuniões que teve, que não era da 
responsabilidade da Junta pagar. Nós temos um acordo – não é um contrato, atenção, um acordo 
– ou protocolo com a Câmara Municipal em assumirmos nós, Junta, a água, a luz, e sempre 
dissemos isso, sempre o dissemos à Câmara Municipal. Mas, entretanto, temos um contrato com 
o concessionário do bar, em que não temos que pagar a água, e nunca o fizemos, nem a luz; são 
eles que têm que pagar. Portanto, é bom que se diga isso. 
 
Desde o dia em que nós combinámos – e é bom que as pessoas tenham memória, e não venham 
dizer coisas ao contrário – desde o dia em que nós combinámos que a luz – e foi aqui numa 
reunião na Câmara, estava a Sra. Presidente, estava o Sr. Vice-presidente e estava eu – passaria 
para a responsabilidade da Junta, nós dissemos: “Sim, senhor, vamos tratar de legalizar a 
situação.” Foi ou não foi? Entretanto, o bar é responsabilidade da Câmara Municipal, o bar é da 
Câmara Municipal, é propriedade da Câmara Municipal. É bom que as pessoas saibam que o bar 
de Bitetos é propriedade da Câmara Municipal, e o Sr. Vice-presidente esqueceu-se de dizer isto. 
Se é propriedade da Câmara, tem que ser a Câmara a diligenciar os documentos para que se 
possa fazer as ligações, e essas coisas, junto da EDP. A baixada, a Câmara, sim senhor, mandou 
fazer a baixada, a baixada foi feita em agosto, já do meio de agosto para a frente. No dia 30 de 
agosto, e porque o Sr. Eletricista que fez a obra estava de férias, enviámos à Câmara a pedir os 
documentos para poder solicitar à EDP. Ao contrário do que foi dito ontem na Junta, que lhe 
disseram aqui na Câmara – ele que diga quem foi, não sei – que a Junta não se interessou mais 
pelo assunto, que a Junta não quer saber daquilo. É mentira isso. Pedimos, no dia 30 de agosto, 
a Câmara mandou-nos os documentos no dia 3 de setembro. Na mesma altura, o empreiteiro que 
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fez a obra pediu à EDP. Acontece que – e o Sr. Vice-presidente até é entendido nesta matéria, 
que é eletrotécnico – acontece que o projeto que estava feito, inicial, e que foi aprovado pela 
Câmara para as obras do bar de Bitetos, não necessitava de projeto. A baixada que a Câmara 
pediu é 20,7 kVa, logo quando os homens pediram a ligação, a EDP verificou que tinham que 
meter um projeto, que já é obrigado a meter um projeto. Estão a tratar do projeto, estão a meter o 
projeto, e a Junta pediu à Câmara – o Sr. Vice-presidente também se esqueceu de ler isso, leu aí 
muitas coisas, mas não esta – pediu à Câmara, a Junta de Freguesia, que fosse dilatado o prazo 
que tinham dado na carta que foi com aviso de receção, e a Câmara, sim senhor, falámos 
pessoalmente, mandámos um e-mail a pedir para que desse mais algum tempo, o próprio 
empreiteiro mandou-nos um e-mail que fizemos chegar à Câmara, a dizer que dado que precisava 
de ser um projeto, precisava de pelo menos trinta dias. E a Câmara, sim senhor. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sr. Domingos, eu gosto de o ouvir, mas o tempo são dois minutos, e aquilo que está previsto no 
Regimento são pedidos de esclarecimento. O que está previsto no Regimento – eu não me importo 
nada, o Regimento é o que é. 
 
--- Domingos Neves (Presidente J.F. Alpendorada, Várzea e Torrão, PPD/PSD) --- 
Eu inscrevo-me a seguir. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Srs. Deputados, eu ia pedir que se contivessem. Reparem numa coisa: meus senhores, reparem 
nisto, o Regimento é produto da vontade dos Srs. Deputados.  
 
--- Domingos Neves (Presidente J.F. Alpendorada, Várzea e Torrão, PPD/PSD) --- 
Deixem-me desabafar aqui uma coisa: o Regimento serve para meter na gaveta quando é preciso, 
e para tirar da gaveta quando é preciso. As coisas têm que ser ditas. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Vamos interromper os trabalhos imediatamente, porque eu não aceito de maneira nenhuma. O 
Regimento é para cumprir. Enquanto eu for Presidente desta Assembleia, percebo essa exaltação, 
mas não pode ser. Por isso, vamos interromper os trabalhos um bocadinho, vocês reflitam um 
bocadinho, e vejam se isto é forma de estar numa Assembleia. Cinco minutos. 
 
Obrigado. 
 
(Interrupção dos trabalhos) 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Vamos retomar os trabalhos, mas antes disso, eu queria dizer-vos o seguinte: de acordo com o 
art.º 40.º do Regimento, que foi aprovado nesta Assembleia, o que está escrito no n.º 2 é 
exatamente isto: “A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas 
discussões e aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações 
tomadas, conforme dispõe o n.º 4 do art.º 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e demais Legislação aplicável.” Eu compreendo a animosidade que estas situações às vezes 
provocam nas pessoas, mas se assim não for, uma Assembleia não funciona. E foi por essa razão 
que eu entendi suspender os trabalhos por cinco minutos – que não foram cinco, foram dez, mas 
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não é por aí que a questão se complica. Peço a vossa compreensão, e peço às pessoas do público 
que percebam que a minha pessoa não está aqui para ditar coisa nenhuma; está aqui acima de 
tudo para cumprir o Regimento, e para daqui por um bocado, quando for para casa, ir de 
consciência tranquila. 
 
Muito obrigado pela vossa compreensão. 
 
Eu não sei se alguém pretende qualquer tipo de esclarecimento. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Sr. Presidente da Assembleia, não querendo continuar com este discurso, ou com este diálogo 
entre as pessoas que estavam a intervir no público, e depois o Sr. Presidente de Junta, e agora o 
Sr. Vice-presidente, eu acho que o Sr. Presidente de Junta disse o essencial. No fundo, respondeu 
a uma questão que foi aqui colocada ao Sr. Vice-presidente por um munícipe, o Sr. Vice-presidente 
respondeu, e o Sr. Presidente de Junta entendeu que viria aqui fazer – à luz do Regimento, devia 
ter vindo fazer algumas questões, não o fez, fez considerandos, mas fez considerandos em razão 
daquilo que o Sr. Vice-presidente tinha dito. E por isso, eu entendo que se foi dada a palavra ao 
Sr. Presidente da Junta de Alpendorada, Várzea e Torrão, deve ser dada a palavra agora ao Sr. 
Vice-presidente, porque cabia a ele elucidar o munícipe, e não ao Sr. Presidente de Junta. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sra. Presidente, então eu dou a palavra ao Sr. Vice-presidente, mas peço-lhe que seja breve e 
direto, por favor. Muito obrigado. 
 
--- Mário Bruno Magalhães (Vice-presidente da Câmara Municipal) --- 
Muito breve, naturalmente. 
 
Eu julgo que esclareci o munícipe e esclareci todos aqueles que nos ouvem. E só para resumir e 
concluir, dizer que se a energia elétrica foi cortada no bar de Bitetos, a Câmara Municipal não tem 
qualquer tipo de responsabilidade, porque a responsabilidade de fornecer a energia elétrica àquele 
equipamento é da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, e não da 
responsabilidade da Câmara Municipal. Esteve tempo demais a fornecer energia elétrica, à luz de 
um protocolo que diz claramente quem é que fornece a energia elétrica, e não é a Câmara 
Municipal. 
 
Dizer também que eu – e aqui falo pessoalmente – estou disponível para qualquer esclarecimento 
sobre esta questão, e outras. Naturalmente que nós acabamos aqui por dizer algumas coisas que 
algumas pessoas não gostam, naturalmente, de ouvir, mas quem diz a verdade não se engana. E 
a verdade é esta, é à luz dos protocolos celebrados entre a Câmara Municipal e as Juntas de 
Freguesia. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Vice-presidente. 
 
Passamos, então, para o Período da ordem do dia. 
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Ponto n.º 3.1, Apreciação da informação escrita da Presidente da Câmara Municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do Município.  
 
Sra. Presidente, tem a palavra, se faz favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Permita-me que da informação escrita realce apenas alguns aspetos. 
 
Queria convidar todos os presentes para o Passeio da Memória da Associação Alzheimer, amanhã 
em Sobretâmega, às nove e meia (09h30) da manhã. Fica aqui o convite para todos participarem. 
Esta é uma causa nobre, e entendo que devíamos dar o nosso contributo. 
 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, como começámos há muito pouco tempo o novo ano letivo, 
permita-me que também faça aqui uma resenha sobre o início do ano letivo. Dar conhecimento de 
que temos sete mil, duzentos e quarenta e dois alunos a frequentar os agrupamentos escolares e 
as escolas profissionais do concelho neste ano letivo. Dizer que o Plano de Transportes que foi 
aprovado no Conselho Municipal de Educação a 8 de maio, e na Reunião de Câmara a 27 de maio 
de 2019, representa um investimento global da Câmara Municipal em cerca de um milhão e dezoito 
mil euros (1.018.000€) para transportar mais de duas mil, oitocentas e cinquenta crianças (ou 
alunos), que temos dois circuitos especiais, um deles com um valor de vinte e cinco mil euros 
(25.000€), que tem como objetivo transportar os alunos que são transportados decorrente do 
encerramento das escolas no âmbito da reorganização da rede escolar, designadamente nas 
Freguesias de Avessadas e Rosém, Bem Viver, Paredes de Viadores e Manhuncelos, Vila Boa do 
Bispo, Vila Boa de Quires e Maureles, e também Soalhães. Também temos um transporte com 
circuito especial para levar os alunos portadores de deficiência que frequentam as respostas 
sociais fora do concelho, nomeadamente a Apadimp, em Penafiel, e a CERCIMARANTE, em 
Amarante, no valor de quarenta e oito mil euros (48.000€). 
 
Dar nota aos presentes que o serviço de refeições escolares, já terminámos – quer dizer, agora já 
terminámos, porque com o início do ano letivo, já iniciaram os procedimentos concursais com vista 
à contratação do fornecimento e realização de refeições escolares, na EB1 do Marco e EB1 e JI 
da Barroca, ambos na Freguesia do Marco, e este procedimento concursal são cerca de cento e 
vinte mil euros (120.000€). Dar nota de que as refeições da EB1 do Marco são confecionadas 
agora na renovada e totalmente equipada cozinha da EB1 do Marco, e que aí serão confecionadas 
trezentas refeições, onde a Câmara fez um investimento na cozinha de cerca de quinze mil euros 
(15.000€) – que era, como sabem, uma ambição da comunidade educativa desta escola poderem 
aí ter as refeições confecionadas. 
 
Em relação às Atividades de Animação e de Apoio à Família no ensino pré-escolar, dizer que já 
contratualizámos com as Juntas de Freguesia, através dos contratos interadministrativos, também 
com a IPSS “Alegria de Crescer”, no valor de onze mil e quatrocentos euros (11.400€), para fazer 
as atividades de apoio à família no JI da Barroca, na Freguesia do Marco. 
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Em relação às AEC’s, atividades extracurriculares, dizer que foram contratados pela Câmara 
Municipal vinte e quatro professores de educação física para dinamizar a atividade de educação 
física. Foi também contratualizado com uma empresa o ensino de inglês, que é um investimento 
que a Câmara Municipal faz para os quatro agrupamentos escolares, no valor de quarenta e oito 
mil euros (48.000€). E foram ainda renovados os acordos de colaboração com a Artâmega para a 
dinamização das outras expressões, e aqui em particular para todos os agrupamentos, e para o 
Marco é feito este protocolo com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 do 
Marco. 
 
Com estas diligências para as atividades extracurriculares, foi possível garantir na íntegra o 
programa de generalização das atividades de enriquecimento curricular desde o primeiro dia das 
atividades letivas – começaram todas no primeiro dia de atividades letivas. 
 
Dar conta também de que estamos a levar a cabo as obras na EB1 da Barroca, é uma empreitada 
com prazo de execução de setenta e cinco dias, num valor de adjudicação de cento e oitenta e 
nove mil e quatrocentos euros (189.400€). É uma prioridade, porque como aqui há bocado foi dito, 
e muito bem, era uma escola que tinha cobertura de amianto, e que a Câmara Municipal, depois 
de não ter conseguido financiamento comunitário, decidiu avançar com estas obras através do 
Orçamento Municipal. E então, também designámos que enquanto decorrem as obras na Escola 
EB1 da Barroca, articulámos com o Agrupamento de Escolas e com a Associação de Pais que o 
primeiro período do ano letivo decorresse com uma turma no JI da Barroca, uma turma no JI de 
Ramalhães, e duas turmas na EB1 do Marco. Por isso, os alunos foram descentralizados, ou as 
aulas foram descentralizadas para outras escolas. 
 
Estamos também a levar a cabo a empreitada na Escola EB1 de Sobretâmega, também outra 
escola com cobertura de amianto, no valor de cento e trinta e um mil e novecentos euros 
(131.900€). Também com o Agrupamento de Escolas e com a Junta de Freguesia e Associação 
de Pais foi definido que no primeiro período do ano letivo decorresse uma turma no JI de 
Sobretâmega, e três turmas nas instalações da Junta de Freguesia de Sobretâmega. 
 
A EB1 da Esperança, tínhamos um procedimento concursal em curso, no valor de cento e sessenta 
e sete mil, trezentos e oitenta e um euros (167.381€), com o prazo de obra de cento e vinte dias, 
e previa-se estar já acordada com o Agrupamento de Escolas a execução desta obra. Infelizmente 
não foi possível fazê-la neste primeiro período, por vicissitudes do concurso – não houve 
concorrentes dentro daquele que era o preço estimado da obra, dos cento e sessenta e sete mil, 
trezentos e oitenta e um euros (167.381€), e por este facto, vamos levar a cabo, então, esta obra 
apenas no terceiro período do ano escolar, para também não interrompermos aqui o normal ano 
letivo. 
 
Dar conta de que esta EB1 da Esperança é um projeto de requalificação que incorpora conceitos 
de economia circular, e foi considerado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa como 
um projeto-piloto da comunidade. 
 
Para além destas obras realizadas, também neste período foram feitas pequenas intervenções, 
designadamente nos Jardins de Infância de Murteirados, Eirô e Ramalhães, de forma a acautelar 
o inverno – fizemos algumas intervenções nas coberturas. 
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Queria também falar na estratégia municipal, que já se habituaram a conhecer esta designação, o 
“#sucessoescolar”. Dizer que vamos consolidar, neste ano de 2019/20, o Programa Dicas, que no 
fundo é a sinalização, avaliação, encaminhamento e acompanhamento dos alunos de quatro anos 
que frequentam o ensino pré-escolar, nos domínios da terapia da fala, da psicologia e do serviço 
social. Vamos também fazer a monitorização da utilização dos kits para atividades experimentais 
em ciências e em música. Vamos também fazer a monitorização da utilização das salas do futuro, 
que foram equipadas e que estão nas escolas secundárias do concelho, e vamos também 
incorporar as novas atividades no âmbito da Conversa de Pais. 
 
Neste período, foram ainda encetadas as diligências necessárias, tendentes ao planeamento das 
novas atividades previstas para iniciarem no ano letivo 2019/20, nomeadamente a promoção da 
canoagem, o associativismo estudantil, a introdução ao cinema de animação, a introdução à 
programação e à robótica, e também uma novidade, que são as Jornadas Municipais de 
Educação. São tudo medidas do nosso programa “#sucessoescolar”. 
 
Dar conta também aos presentes que inaugurámos, no dia 2 de agosto, mais um Espaço do 
Cidadão, são agora oito os Espaços do Cidadão no Concelho de Marco de Canaveses que 
prestam mais de duzentos serviços, e que contámos, neste dia, com a presença do Sr. Secretário 
de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, e da Sra. Secretária de Estado da Saúde, 
que visitaram o Espaço do Cidadão de Penha Longa, Paços de Gaiolo e Constance, e também 
reconheceram a ação e o investimento do Município nestes serviços ao cidadão. 
 
Dizer que tivemos um aumento de cinquenta e três, ponto sessenta e dois (53,62%) nos 
atendimentos deste Espaço do Cidadão, que também é um aspeto muito positivo. 
 
Dizer também, ainda na informação escrita, que estamos a levar a cabo, no âmbito da 
remodelação do Museu Municipal Cármen Miranda, estamos a proceder a trabalhos de 
inventariação, conservação e restauro de parte do espólio deste museu, numa medida onde vamos 
investir cerca de cinco mil euros (5.000€) – estamos a falar de valorização, no fundo, do património 
do Museu Municipal. Também queria dar conta aos presentes que fizemos o restauro do Busto da 
República, que está aqui à saída, no átrio dos Paços do Concelho, bem como também procedemos 
à creditação da tela “September Afternoon”, da artista Paula Rego, que foi cedida para exposição 
temporária à Casa das Histórias de Paula Rego, conforme o protocolo já estabelecido. Foram, 
então, selecionadas neste procedimento de trabalho de inventariação e conservação cinco 
quadros do pintor António Carneiro, um desenho de Stuart Carvalhais, uma pintura de Cesariny, 
e também uma pintura de César Abbott. Este procedimento são cerca de cinco mil euros (5.000€), 
e falta aqui o porta-estandarte da Vila de Marco de Canaveses, são oito peças da coleção, que 
muito nos honram, com um grande valor histórico e cultural, e como disse, entre elas está a 
primeira bandeira-estandarte da Vila de Marco de Canaveses, que data dos anos quarenta, e que 
vamos também proceder ao seu restauro. 
 
Queria também dar conta do nosso evento de jet-ski, a nível desportivo, que realço, o jet-ski e o 
Rally “Terras d’ Aboboreira”, que decorreram, entretanto, nestes meses de verão, e que também 
trouxeram muita gente ao Marco de Canaveses, e que acaba por promover o território do Marco 
de Canaveses, e que também o Executivo tem feito esta aposta nestes eventos, e vai continuar a 
fazer. 
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Porque se continua a falar na vespa velutina, dizer que entre 29 de abril e 10 de setembro – ou 
seja, cinco meses – tivemos quatrocentas ocorrências de ninhos de vespa. Dizer que continuamos 
a fazer um tempo médio de intervenção – ou seja, destruímos os ninhos de vespa em trinta e duas 
horas, desde a hora do alerta. E por isso, também dar conta aos presentes que comparando com 
o ano de 2018, o mesmo período, foram registadas mais cento e oito ocorrências, que também se 
consubstanciam em cinquenta e cinco ninhos de vespa velutina a mais do que no ano passado, 
no mesmo período. 
 
Dizer também aos presentes que, como sabem, na área do ambiente levámos a cabo a colocação 
dos ecopontas e papa-chiclets. As pastilhas, só para que saibam, demoram cinco anos a 
desaparecer, e as beatas vinte meses a decompor-se, e trinta e sete por cento (37%) do lixo que 
cai no chão são pontas de cigarro. A consciência ambiental sobre este problema levou a Câmara 
Municipal e o seu Departamento de Ambiente a proceder à instalação de equipamentos 
específicos para a recolha destes materiais na malha urbana da cidade. Decorridos sessenta dias 
desde a sua instalação, foi possível recolher mais de mil e quinhentas pontas de cigarro e mil 
pastilhas elásticas. 
 
Também dizer que o nosso setor do ambiente está a fazer os trabalhos de poda. No âmbito da 
manutenção dos espaços verdes, da responsabilidade do serviço de ambiente, foram levadas a 
cabo intervenções no Parque Fluvial do Tâmega e no Parque de Lazer de Alpendorada – 
nomeadamente no Parque de Lazer de Alpendorada, o sistema de rega; no Parque Fluvial do 
Tâmega, como sabem, fizemos a eletrificação ou a iluminação pública do resto do parque, que na 
ponta ainda não estava com a iluminação, e levámos a cabo essa empreitada para lá colocar 
iluminação. E estamos a fazer também, ou fizemos durante o período de verão, melhorias em 
várias rotundas no perímetro da cidade, que acho que foi visível a todos esta intervenção, e pela 
qual recebemos também vários elogios. 
 
Também fizemos podas, como disse, em quarenta e oito árvores ao nível das podas de segurança, 
fizemos também podas de arejamento, podas de manutenção e limpeza de cavidades, e estes 
serviços foram contratados a uma empresa especializada na matéria, que custou ao Município, 
esta intervenção, sete mil, quatrocentos e vinte euros (7.420€). 
 
Dizer que também realizámos durante o período de férias, de interrupção letiva, intervenções de 
manutenção e revisão nos diferentes parques infantis do Município, e vamos agora colocar os 
cinco parques infantis que ainda não tínhamos colocado. 
 
Também vamos levar a cabo o procedimento de desratização, desbaratização e desinfestação no 
Concelho de Marco de Canaveses, nos espaços públicos, ou nos edifícios públicos – já no ano 
passado o fizemos, este ano vamos voltar a fazê-lo. Este procedimento já ocorreu, o contrato inicia 
em setembro de 2019 e cessa em setembro de 2020, e é um investimento que a Câmara Municipal 
faz de cerca de dez mil e oitocentos euros (10.800€) para o controlo e redução de focos de 
contaminação. 
 
Dizer também aos presentes – que não está na informação escrita, porque a candidatura foi hoje 
validada – que vamos adquirir duas viaturas elétricas. É uma candidatura mista, uma viatura será 
para afetação aos serviços municipais, por troca do abate de uma viatura municipal a gasóleo, que 
tem vinte e quatro anos – ou seja, vamos dar essa viatura para abate, e vamos comprar uma 
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viatura elétrica – e uma outra viatura que será para afetação aos serviços de apoio logístico às 
unidades funcionais do Centro de Saúde do Concelho de Marco de Canaveses, por troca, no 
abate, de uma viatura propriedade da Administração Regional de Saúde, também a gasóleo, e 
que tem vinte anos – que creio que era da USF de Alpendorada. E por isso, o custo de cada uma 
destas viaturas ronda os trinta mil euros (30.000€), é uma candidatura que fazemos ao Fundo 
Ambiental, que financia cinquenta por cento (50%) do custo das viaturas – da despesa, incluindo 
o IVA. É um sistema de rendas destes veículos elétricos, em regime de locação operacional e 
financeira, durante o período de quarenta e oito meses. Esta mesma candidatura financiará 
igualmente em cinquenta por cento (50%) a aquisição e instalação de postos de carregamento, 
em igual número aos veículos adquiridos. Esta oportunidade desta candidatura permite iniciar o 
cumprimento de mais um compromisso do nosso programa eleitoral, partilhado com os 
Marcoenses, que era a aquisição de viaturas híbridas e elétricas para os diferentes serviços 
municipais. 
 
Concluí. Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, inscrições, por favor? 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) --- 
Vou, então, recapitular as pessoas que estão inscritas: Sr. Presidente de Junta, Fernando 
Barbosa, Fernando Costa Vieira, o Sr. Presidente da Junta, Costa Pinto, Américo Moreira, a Sra. 
Presidente, Maria José Cerqueira, Sr. Presidente Celso Santana, o deputado Luís Carlos Vieira, e 
o deputado Bruno Caetano. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sr. Presidente Fernando Barbosa. 
 
--- José Fernando Barbosa (Presidente J.F. Tabuado, PS) ---  
Ora, eu pedia a dispensa dos cumprimentos, cumprimentava o Sr. Presidente, e em nome dele 
toda esta Assembleia. 
 
A minha intervenção vai ser muito curta, porque já hoje cá foi mencionada a preocupação com o 
atraso de algumas obras emblemáticas. Eu gostava de realçar e congratular o Executivo 
Camarário pela quantidade de obras de proximidade que tem desenvolvido em todas as 
freguesias. Elas estão aqui espelhadas na informação escrita. Cabe-me agradecer aquelas que 
foram desenvolvidas na minha freguesia. 
 
E deixar também, já agora, aqui uma pergunta ao Sr. Vereador: para quando a grande obra em 
Tabuado, uma obra muito aguardada, que é o saneamento na Rua Gonçalo de Barros? 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Fernando Barbosa. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Costa Vieira. 
 
--- Fernando Costa Vieira (PS) ---  
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Escusando-me dos cumprimentos protocolares, Sra. Presidente, muito rápido: eu não resisto a 
dizer, Sra. Presidente, relativamente ao caso do bar de Bitetos – até me custa dizer isto, mas enfim 
– que o concessionário, ao ter luz grátis no valor de cento e cinquenta mil euros (150.000€), e a 
renda ser quatro mil e duzentos euros (4.200€) por ano, isto significa que ele esteve de graça 
durante trinta e cinco anos. Só posso dizer, é um escândalo, mas enfim. 
 
Sra. Presidente, os Alpendoradenses, mais concretamente os que gostam de desporto (tal como 
eu), têm questionado o por quê de as obras de requalificação do arruamento junto ao Estádio 
Municipal, assim como as obras da fachada do estádio, continuarem paradas. Lembro, Sra. 
Presidente, que aquando da construção do supermercado SONAE, o anterior Executivo cedeu 
àquele grupo económico uma parcela de terreno de cerca de mil e trezentos metros quadrados, 
contra a execução do referido arruamento por parte daquela empresa. 
 
Também lembro à Sra. Presidente que a obra de requalificação da fachada do estádio tinha sido 
aprovada pelo anterior Executivo, e ainda não saiu do papel. 
 
Por fim, gostaria de fazer um apelo: a Associação Desportiva de Várzea do Douro foi campeã da 
Liga Marcoense de Futebol Amador, e disputa atualmente os campeonatos distritais da 
Associação de Futebol do Porto. Tem imensa juventude a praticar desporto, e tal como na maioria 
dos clubes do nosso concelho, proponho que possa ser analisado e proporcionado no mesmo 
campo de igualdade a construção de um relvado sintético. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Domingos, tem a palavra, por favor. 
 
--- Domingos Neves (Presidente J.F. Alpendorada, Várzea e Torrão, PPD/PSD) --- 
Sr. Presidente, vai-me dispensar os cumprimentos. 
 
E queria, em meu nome, e em nome do PSD, pedir aqui desculpa a esta Assembleia, porque há 
bocado, se calhar, exaltei-me um pouco, mas como diz o ditado, “quem não se sente, não é filho 
de boa gente”. Portanto, peço desculpa a todos. 
 
E agora, voltando aqui à informação escrita da Sra. Presidente, muito bem elaborada, traz aqui a 
Praia Fluvial de Bitetos. E então, terei que voltar ao bar de Bitetos, que faz parte da Praia de 
Bitetos. E queria dizer, agora com mais calma, o seguinte: nunca a Junta de Freguesia disse que 
não tinha responsabilidades perante a Câmara – perante a Câmara, é bom que se diga; perante 
a Câmara, nós sempre assumimos a responsabilidade, que nós tínhamos um protocolo que foi 
feito – e é bom que se saiba – em 2016, depois da requalificação do bar de Bitetos, fizemos este 
protocolo com a Câmara, e fizemos muito bem feito, e assumimos inteiramente. 
 
Entretanto, o que foi dito na Assembleia de Freguesia foi que a Junta de Freguesia nunca pagou 
a luz, nem nunca vai pagar, porque temos um acordo com o inquilino, em que é ele a pagar a luz. 
O inquilino ainda não conseguiu pôr a luz, por aquilo que eu, há bocado, estava a explicar, porque 
a propriedade do bar é da Câmara Municipal, o edifício, a Câmara Municipal só em agosto é que 
diligenciou os documentos, e só depois destes documentos, que foram entregues no dia 3 de 
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setembro, é que a Junta pôde dar andamento ao processo junto das instâncias que regem a luz 
elétrica, e por isso, estamos a fazer todos os esforços para no mais curto espaço de tempo resolver 
um problema que, afinal, é um problema que está resolvido. Entristece-me vir para aqui e trazer 
problemas destes, quando nós temos tanto que fazer e tanto que trabalhar para conseguir trazer 
melhoria ao povo da nossa terra, melhores condições de vida. Mas, pronto, entendemos que isto 
são assuntos muito importantes. 
 
Agora, a Junta de Freguesia está a fazer os possíveis, no mais curto espaço de tempo, mas devo 
dizer-vos que a Junta de Freguesia mandou um e-mail, no dia 30, a pedir ao Sr. Vice-presidente, 
o próprio empreiteiro dizia que precisava de trinta dias, e nós vínhamos pedir a V. Exa. a atenção, 
e a atenção foi ir lá desligar a luz. Eu fiquei incomodado, e vou dizer por que é que fiquei 
incomodado: fiquei incomodado porque nós, todos nós, a candidatura da Sra. Presidente de 
Câmara, a candidatura do Sr. Presidente de Junta, e se calhar todos vocês, os candidatos a este 
concelho, diziam nas campanhas: “Primeiro as pessoas. Nós estamos aqui, e em primeiro estão 
as pessoas.” Afinal, as pessoas só contam na altura das eleições, depois deixam de contar. Por 
isso é que eu fiquei incomodado, tive o cuidado de ligar à Sra. Presidente, tive o cuidado de ligar 
ao Sr. Vice-presidente, aquilo que eu disse há bocado, e que disse ontem, disse logo ao Sr. Vice-
presidente, que apesar de sabermos que estávamos em falta, não concordei com a situação, 
porque é uma empresa que está a funcionar, num local paradisíaco do nosso concelho, a única 
praia que temos, e ainda mais incomodado fico quando analiso uma candidatura nas eleições que 
dizia assim: “Aumentar a competitividade das empresas já existentes, dar apoio aos 
empreendimentos turísticos e atividades de turismo”, mas, afinal, parece que isto, é como diz o 
outro, olhar para o que eu digo, e não para o que eu faço. 
 
Queria só deixar aqui o seguinte: o Sr. Vice-presidente disse há bocado que o Sr. Bruno Costa 
pediu uma reunião. O Sr. Bruno Costa pediu uma reunião em nome da Junta de Freguesia de 
Alpendorada, Várzea e Torrão. O Presidente da Junta assume tudo aquilo que os seus colegas 
fazem, ao contrário de outros, que parece que não assumem o que os colegas fazem. E o Sr. 
Bruno Costa, em nome da Junta de Freguesia, teve o cuidado de dizer ao Sr. Vice-presidente que 
não podia estar, e que também não faria falta, porque só vinha cá o empreiteiro para explicar o 
por quê do atraso, que não podia ainda ter a luz ligada. Portanto, não é dizer que a Junta nem 
esteve presente, ou que marcou a reunião e nem esteve presente. 
 
E agora, gostava só de ler aqui um contrato, e que se tem falado aqui muito neste concelho, e 
ontem o Sr. Fernando Monteiro – é pena que já se tenha ido embora – disse na Assembleia de 
Freguesia que é um contrato fantasma, que ninguém sabe o que é que foi feito. E este contrato foi 
um contrato feito pela anterior Junta de Freguesia de Várzea do Douro, na pessoa do Sr. 
Presidente, José de Jesus Oliveira, que eu entendo que são pessoas de bem, e nós, Junta de 
Freguesia atual, aquando da agregação, assumimos tudo, na íntegra, as coisas boas e as coisas 
más que vinham das outras Juntas, não tínhamos razão nenhuma para não aceitar aquilo que nos 
foi entregue, porque há um princípio que nós, e eu pessoalmente, tenho comigo… 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sr. Domingos, permite-me uma observação? O senhor está a gastar o tempo do seu Partido, e 
depois eles vão querer intervir. 
 
--- Domingos Neves (Presidente J.F. Alpendorada, Várzea e Torrão, PPD/PSD) --- 
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Eu só queria dizer o seguinte: nós, quando ocupamos alguns cargos, nunca devemos pôr em 
causa o que os outros fizeram, está sempre mal, o que os outros fizeram está tudo mal. Eu, 
pessoalmente, entendo que o que os outros fizeram, fizeram o melhor que sabiam e podiam, e 
temos que ter em atenção aquilo que eles fizeram. E o Sr. Presidente da Junta, à época, fez um 
contrato, e diz: “O contrato de exploração será celebrado por prazo indeterminado, com início em 
2003, com o pagamento de quatro mil e duzentos euros (4.200€) por ano” – a propósito do que 
dizia há bocado o Sr. Fernando Vieira. Este contrato salvaguarda a abertura de qualquer outro 
comércio na zona da praia, a não ser de um bar do campo de futebol que existia na altura. É da 
responsabilidade da Junta de Freguesia o abastecimento da água e da eletricidade – o 
abastecimento, não é o pagamento. 
 
Quer dizer, nós cumprimos com este contrato, e o bar está a funcionar, fizeram obras de 
melhoramentos. 
 
Por outro lado, queria também aqui dizer que o terreno onde o bar está instalado é da Junta de 
Freguesia, e a Junta de Freguesia também já teve o cuidado de dizer a esta Câmara Municipal, à 
Sra. Presidente e ao Sr. Vice-presidente, que está na disposição de, logo que eles queiram, passar 
o terreno para o nome da Câmara, nós não queremos terrenos para nós, é tudo erário público, 
Câmara e Junta é tudo a mesma coisa. E não queremos que esteja um edifício que é da Câmara 
num terreno que é da Junta. Nós passamos o terreno na mesma hora que a Câmara o entender, 
para o nome da Câmara, assim como já o fizemos com o Pavilhão Municipal de Várzea do Douro, 
que o pavilhão era da Câmara, e o terreno era do Sr. José de Jesus Oliveira, agora também já é 
da Câmara. 
 
Por isso, quero aqui dizer que a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão sempre 
esteve de boa fé, e sempre estará aqui para assumir as suas responsabilidades e resolver os 
problemas que tocam à sua comunidade. Agora, há uma coisa de que também precisamos, é de 
colaboração, de alguma verdade nas coisas, e gostaríamos – e aqui, deixem-me dar este 
desabafo: gostaria de dizer ao Sr. Vice-presidente o seguinte: é de muito mau gosto fazer reuniões 
com as pessoas da Oposição às Juntas antes das Assembleias de Freguesia, e dizer-lhes para 
eles irem lá chatear a Junta, porque a Junta está a cometer uma ilegalidade. 
 
Obrigado a todos. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos. Sr. Deputado Costa Pinto. 
 
--- António Costa Pinto (Presidente J.F. Sande e S. Lourenço do Douro, PPD/PSD) --- 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Sra. Presidente da 
Câmara, Sra. e Srs. Vereadores, Srs. Deputados, estimado público, comunicação social, 
Marcoenses que nos ouvem pela rádio: 
 
E porque hoje se celebra o Dia Mundial do Turismo, queria começar por aproveitar para convidar 
todos os presentes, e todos aqueles que nos ouvem, porque mais uma vez a Junta de Freguesia 
de Sande e S. Lourenço do Douro, no próximo dia 19 de outubro, vai realizar uma desfolhada junto 
à sede da Junta de Freguesia, para também, de certa forma, fazer jus às tradições da freguesia. 
No ano passado, lembro-me que esteve lá o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, parece que 
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gostou. Por isso, se ele gostou, fica aqui lançado o repto para que possam lá aparecer no dia 19 
de outubro. 
 
Sra. Presidente, tenho aqui quatro ou cinco pontos que gostava de ver esclarecidos. 
 
O primeiro ponto que me traz aqui é a questão da fatura da água – neste caso, água e saneamento 
– porque, por exemplo, só para lhe dizer o seguinte: na Junta de Freguesia de Sande, na sede, a 
Junta paga mensalmente cerca de sete (7€) ou oito euros (8€) de taxa de água e saneamento, e 
na anterior Junta de Freguesia de S. Lourenço do Douro, tivemos agora a desagradável surpresa, 
há cerca de um mês atrás, apareceu-nos uma fatura de cerca de oitocentos euros (800€) para 
pagar, de saneamento – uma vez que ainda não existe água – desde 2017 até à presente data. 
Sei que o regulamento prevê que em situações, sendo elas municipais, seja feito o pagamento de 
uma taxa que ronda os quarenta euros (40€) mensais, e uma vez que, como não temos água, na 
Junta de Freguesia de S. Lourenço do Douro, a fatura mensal ronda os quarenta e um euros (41€). 
O que eu ia aqui solicitar, se possível – porque depois percebi isso – era que fosse discriminado 
neste acordo que existe o que é edifício municipal e o que é uma Junta de Freguesia, porque tendo 
o mesmo serviço, tendo as mesmas casas de banho, e tendo o mesmo fornecimento, e neste caso 
em Sande pagamos uma fatura mensal de cerca de sete (7€) ou oito euros (8€), e em S. Lourenço 
do Douro pagamos uma fatura de quarenta e um euros (41€). Não sei se me fiz perceber. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Desculpe lá, Sr. Presidente de Junta, mas em que página da informação escrita é que está, para 
eu poder acompanhá-lo? Estava a falar de faturas de água e saneamento, gostava que me 
esclarecesse onde é que isso está na informação escrita, só para poder acompanhar. 
 
--- António Costa Pinto (Presidente J.F. Sande e S. Lourenço do Douro, PPD/PSD) --- 
Sra. Presidente, então retiro esta questão. 
 
Em relação a outro ponto, a questão das obras de Montedeiras, queria também dar aqui os 
parabéns à Câmara Municipal, uma vez que já se iniciaram as obras, e queria também aqui deixar 
uma sugestão, se possível, Sra. Presidente: conhece a rua principal de Montedeiras, neste caso 
a Rua Dr. Miranda da Rocha? Temos aquele espaço com arvoredo, e eu gostaria de deixar aqui 
uma sugestão, pelo seguinte: segundo aquilo que também tenho falado com as pessoas, se é 
possível essa rua passar a um limite privado, e conseguirmos ali fazer, a meio da reta, um desvio, 
e colocar o trânsito como se fazia antigamente nos festivais da juventude, o trânsito era desviado 
por uma parcela de terreno ao lado. Não sei se essa parcela foi adquirida, ou não, pela Câmara, 
ou se é propriedade da Câmara, mas de certa forma ali também, com este desvio, acabávamos 
por evitar as lombas que lá existem na mesma rua. 
 
E queria também perguntar se a segunda fase está a ser pensada, se não está a ser pensada, e 
o que é que irá contemplar. 
 
Depois, falámos já aqui hoje da questão das escolas, eu também ia perguntar o seguinte: sei que 
outrora houve aqui algumas candidaturas, em relação à questão do amianto – e já aqui foi falado 
hoje – e nós, por exemplo, na Escola EB1 do Casal, em S. Lourenço do Douro, temos também 
uma questão de amianto. Gostaria de saber em que ponto de situação está esta situação. 
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Depois, gostaria também aqui de dizer, e também perguntar, se me é permitido – não sei se vem 
contemplado na informação escrita, porque olhei apenas de soslaio, mas é uma situação que é a 
questão das habitações sociais, do Jardim de Infância da Bouça da Carreira, que também gostava 
de saber em que ponto de situação está a sua concretização, ou não. 
 
E para terminar, dizer que fui aqui hoje interpelado por um munícipe, aquando da intervenção do 
público, e gostaria de dizer apenas o seguinte: que estou aqui ao tempo que estou, mas sempre 
lutei pelas pessoas de Sande e S. Lourenço do Douro. Motivações políticas, sejam elas quais 
forem, acho que não as devo responder aqui, mas no local próprio. E também agradecer ao Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal, que acho que esclareceu bem o assunto, que devia ser 
encaminhado para os mais para os quais deve ser encaminhado. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta e Sr. Deputado. O Sr. Deputado Américo Moreira, por 
favor. 
 
--- Américo Moreira (PPD/PSD) --- 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, 
Sras. e Srs. Deputados, caros Marcoenses: 
 
Parabenizar a Assembleia Municipal pela medida colocada, relativamente aos copos de água. É 
uma medida ecológica, e não “ecoportunista”, como tem acontecido nestes últimos dias no nosso 
país. 
 
O Partido Socialista, ao longo dos últimos tempos, tem-nos habituado, no país, e não diferente no 
nosso concelho, à maior propaganda política de que há memória. Temos um país em que aquilo 
que as pessoas mais se lembram são a quantidade de familiares diretos que este Governo colocou 
em altos cargos… 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Sr. Deputado, também gostava que me dissesse em que página da informação escrita é que 
estamos, para eu poder acompanhar. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sr. Deputado, eu percebo isso, mas como é óbvio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu 
pedia-lhe que se cingisse, senão vai complicar tudo. 
 
--- Américo Moreira (PPD/PSD) --- 
Sr. Presidente, é simplesmente a introdução ao meu discurso. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Mas, isso que o senhor está a fazer, e o senhor tem consciência disso, e eu não tenho nada contra 
isso, é obviamente política, não tem nada a ver com a questão que estamos a discutir. A 
informação escrita é o que é. 
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--- Américo Moreira (PPD/PSD) --- 
Eu vou, então, diretamente para as questões, para ser mais simples. 
 
Quero questionar, então, a Sra. Presidente relativamente à ligação das taxas de água – ou seja, 
foi aqui dito que as taxas de água vão ser gratuitas, e eu quero perguntar à Sra. Presidente o que 
é que vai acontecer às pessoas que já pagaram essas mesmas taxas. 
 
Depois, também quero questionar a Sra. Presidente por quanto é que ficaram as Festas do Marco 
e o fogo-de-artifício. 
 
Relativamente ainda à informação escrita, faltou um item nessa mesma informação – a meu ver, 
faltou um item nessa mesma informação – que foi relativamente às Semanas Culturais que foram 
realizadas em Vila Boa de Quires e em Vila Boa do Bispo, e ambas com muita adesão e um 
enorme sucesso – está aqui o Sr. Presidente da Junta de Vila Boa do Bispo, que pode constatar 
isso. A Vilartes, em Vila Boa de Quires, da qual faço parte, é um grupo de amigos que quer algo 
diferente para a nossa freguesia, que gosta da nossa freguesia, e que quer criar felicidade aos 
Vilabonenses. Afirmo, não tivemos qualquer apoio da Câmara Municipal, apenas da Junta de 
Freguesia, na qual agradeço aqui ao Sr. Presidente da Junta, nem tivemos em nenhum dos dias 
a presença da Sra. Presidente da Câmara Municipal, apesar do nosso convite formal. Questiono: 
qual foi a razão para a Sra. Presidente não querer estar junto dos jovens Vilabonenses? 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente, Maria José Cerqueira. Sra. 
Deputada, faça favor. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Obrigada, Sr. Presidente. 
 
Queria só lembrar o Sr. Vice-presidente que não me respondeu à questão que eu coloquei 
relativamente à Ponte de Várzea. A minha pergunta foi se a Ponte de Várzea vai ser incluída no 
próximo Orçamento do ano de 2020. A Sra. Presidente disse-me que a obra iria ser concretizada, 
gostaria de saber se dará início no próximo ano. 
 
Estamos a completar dois anos de mandato. E no decorrer deste período, quero partilhar convosco 
e com quem nos ouve que os vários pedidos de mão de obra e de maquinaria da Junta de 
Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada à Câmara Municipal ainda não foram atendidos. Aceito 
quando dizem que a mão de obra de pedreiros, trolhas e outros funcionários é escassa, reduziu 
muito nos últimos anos por várias razões. O que não posso aceitar é que este argumento não seja 
válido para todas as freguesias. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sra. Deputada, já tinha esgotado o tempo, eu fiz questão de lhe atribuir mais tempo para além 
daquele que estava previsto, e aquilo que a senhora está a fazer – como compreende, e sabe que 
isso é verdade – não é falar sobre a informação escrita da Sra. Presidente. 
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--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Eu falo nesta questão agora… 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Mas, não pode, tenha paciência. Há bocado, quando estivemos a discutir essa situação, levantava-
me a questão, e obviamente que lhe tinha dado a palavra. Agora, penso, como deve compreender, 
que não é correto fazer aquilo que está a fazer. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Eu estou a colocar esta questão agora, estou a explicar este assunto agora porque tenho pena de 
não ver a minha freguesia referida mais vezes na informação escrita. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Mas, isso é para o período de antes da ordem do dia, não é da informação escrita, tenha paciência. 
Não me complique o trabalho, limite-se, por favor, à informação escrita. Muito obrigado. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Eu não vim cá intervir, ou não pedi a palavra novamente, o Sr. Vice-presidente não me respondeu 
à minha questão concretamente, relativamente à obra da Ponte de Várzea, e agora é pela omissão 
que deteto na informação escrita relativamente às intervenções na minha freguesia. As 
intervenções da Câmara são referenciadas na informação escrita da Sra. Presidente, nas várias 
freguesias. Não posso? Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Celso Santana. 
 
--- Celso Santana (Presidente J.F. Marco, PS) --- 
Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário, Sra. Secretária, Exma. Sra. Presidente da Câmara 
Municipal, Dra. Cristina Vieira, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, colegas Presidentes de Junta, 
Srs. Deputados, público presente, ouvintes da Rádio Marcoense – que estará, com certeza, a ser 
transmitida esta Assembleia: 
 
Venho aqui para falar, como é o ponto da informação escrita da Sra. Presidente, e passando a 
leitura em toda a informação escrita, tenho aqui alguns apontamentos e alguns agradecimentos a 
fazer, nas várias situações, desde a última Assembleia até esta, que decorreram, no que diz 
respeito à Freguesia do Marco. 
 
E queria começar, então, pelas Festas do Marco. Mais uma edição das Festas do Marco, mais um 
sucesso. Durante cinco dias, foram visitadas por milhares de pessoas, sinal de mais uma aposta 
ganha, uma excelente aposta pelo modelo que este Executivo entendeu dar continuidade àquilo 
que tinha sido a primeira edição. Tivemos vários eventos nas Festas do Marco, como por exemplo, 
foi outra vez um grande sucesso a Feira do Gado, que teve muita participação, além das 
animações que decorreram também no Jardim Municipal, com a Mostra dos Produtos Tradicionais 
e Produtos Locais, em parceria com a AEMarco, a Rota dos Vinhos, a Feira do Artesanato, muitas 
atividades. Os meus parabéns por mais uma realização com sucesso, uma aposta ganha nas 
Festas do Marco. 
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Como estamos a falar em festas, também falaria da Noite Verde. E pela primeira vez, o centro do 
Marco vestiu-se de verde. O Desfile de Moda, na sexta-feira, naquele Fim de Semana Verde, o 
início do Festival do Anho Assado e a Feira das Coletividades, com animação em dez pontos do 
centro da cidade, como nunca visto no centro do Marco. O Marco vestido de verde, a alegria das 
pessoas que visitaram o Marco, uma festa diferente, acho que é um modelo a adotar, envolver 
ainda mais os comerciantes de todo o centro do Marco, o feedback que nos chegou à Junta de 
Freguesia, e a todos aqueles que participaram, foi que foi uma festa diferente e muito positiva. 
Daí, os meus parabéns. E os parabéns porque aproveitámos e também incluímos – e como está 
na informação escrita – as Festas do Dia da Freguesia do Marco – já fizemos no ano passado a 
primeira edição, esta ano fizemos a segunda, e que ficou englobada, por acaso, na Noite Verde e 
no final do fim de semana da Feira das Coletividades e do Festival do Anho Assado. Daí o nosso 
muito obrigado ao Executivo da Câmara Municipal. 
 
Falava agora de algumas das obras e intervenções que foram feitas também na Freguesia do 
Marco, mais propriamente na parte da educação, na EB1 da Barroca, com um investimento 
superior a cento e oitenta mil euros (180.000€) com a retirada do amianto. Há outras escolas – e 
entendo – no Concelho do Marco em que deverá ser feita também esta intervenção, com a retirada 
do amianto – não é só nas escolas, outros locais públicos, como vemos muitas vezes na televisão 
quartéis da polícia e outros edifícios públicos onde, infelizmente, ainda estão com as coberturas 
em amianto, o que prejudica a saúde, conforme os técnicos de saúde o alertam. Mas, a Escola da 
Barroca precisava, realmente, de uma intervenção, como está a ser feita também em 
Sobretâmega, porque havia muitas infiltrações de humidade. A escola era fria, visitei-a diversas 
vezes durante o ano que passou, e daí a preocupação, a Sra. Presidente também visitou o local, 
e entendeu, e muito bem – em princípio, como foi aqui discutido, seria com concurso a fundos 
comunitários, este valor está a ser suportado pelo Orçamento Municipal, um esforço na parte da 
educação que faz um investimento muito grande. Um muito obrigado, em nome dos pais das 
crianças, e principalmente das crianças que todos os dias vão beneficiar, e daí para a frente terão 
umas condições dignas para, realmente, estar na escola, porque é a sua casa durante o dia, nos 
períodos letivos. 
 
Agradecer também pela colocação da cozinha na EB1 do Marco, assim as crianças podem 
almoçar no seu refeitório, sem ser a refeição transportada de outros estabelecimentos de ensino, 
e assim melhorar a qualidade também da alimentação e das refeições. 
 
Também na Freguesia do Marco tivemos um melhoramento no JI dos Murteirados, e é bom, 
realmente, nós visitarmos as escolas, e é bom receber um agradecimento por parte das 
coordenadoras. Foi enviado com o meu conhecimento também, que recebi na Junta de Freguesia, 
um e-mail por parte da coordenadora a agradecer a intervenção que foi feita no JI dos Murteirados, 
e para nós é muito gratificante saber que as pessoas estão satisfeitas no local onde trabalham. 
 
Passamos para as obras, e dizer-lhe que tenho seguido também muito de perto aquilo que são as 
obras do PARU, na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, que estão a decorrer dentro da 
normalidade, agradecendo também, sem dúvida, a todos os moradores, principalmente aos 
moradores que são os mais afetados com este tipo de obra, pela compreensão que têm tido. Tem 
havido, realmente, a preocupação por parte dos serviços da Câmara Municipal na sinalização dos 
desvios, e têm articulado com as pessoas a forma de incomodar o menos possível, e tem-se 
conseguido. Daí, o nosso agradecimento também à Câmara Municipal, aos técnicos, e 
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principalmente às pessoas que utilizam essa via todos os dias, e que estão, de uma forma ou de 
outra, a ser incomodados, e a ver as suas vidas normais a mudar aquilo que é o dia a dia. 
 
Outras intervenções, aqui também vem na informação escrita, questionar pelas obras que têm 
sido feitas, que são muitas. De relembrar mais uma vez que este Executivo, estamos única e 
simplesmente há dois anos, estamos quase a meio do mandato, e já muitas obras foram feitas, as 
obras de proximidade na Freguesia do Marco também, nomeadamente a obra de Barreiros, que 
vai melhorar o acesso a habitações e a duas empresas, contribuindo assim para uma melhor e 
mais forte economia local, ajudando assim a criar novos postos de trabalho, criar condições para 
os investidores investirem na nossa freguesia, e criar postos de trabalho. 
 
A intervenção também na Rua José Maria Sousa Guedes, a Travessa dos Arcos, e na Rua de 
Esmoriz, que aí, na nossa freguesia, liga um lugar que estava isolado há anos – aliás, desde 
sempre – ao resto da freguesia (ex-Freguesia do Freixo, hoje Freguesia do Marco). Os seus 
habitantes, na altura do inverno, quando se queriam deslocar ao Marco, tinham que ir, ou à 
Freguesia de Manhuncelos, ou à Freguesia de Avessadas, porque a via que utilizavam não tinha 
as mínimas condições, porque os carros não subiam. Felizmente, juntámos forças e conseguimos, 
a obra já está praticamente a meio, a população com certeza que irá ficar grata para sempre, nós 
também. E quando dizem que as pessoas não têm que agradecer porque são dinheiros pagos 
pelos contribuintes, é verdade, mas deve-se agradecer a boa vontade de fazer a obra no local em 
que realmente é preciso. Essa é que é a verdadeira questão. E daí a nossa gratidão. 
 
Mesmo para terminar – e só utilizo mais um minuto – também dizer que fiquei muito contente, e 
por aquilo que me foi transmitido pela Resinorte e pelos serviços de ambiente da Câmara 
Municipal, fizemos pela primeira vez – e já vamos no terceiro Eco-evento na Freguesia do Marco, 
primeiro no Mercado Medieval de S. Nicolau, o segundo na Noite Verde e Dia da Freguesia, e o 
terceiro, que está a decorrer neste momento nas Festas em honra de S. Miguel de Rio de Galinhas.  
 
E mesmo para terminar, deixava um convite a todos: este fim de semana temos as Festas em Rio 
de Galinhas, em honra de S. Miguel. Fica o convite. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Carlos. 
 
--- Luís Carlos Vieira (PS) --- 
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, público aqui 
presente, e pessoas que nos escutam ou nos veem lá em casa: 
 
No passado dia 14 de setembro, como fruto de mais uma reunião do Conselho Municipal da 
Juventude, deste Município, foi levada a deliberação e discussão uma proposta subscrita pelos 
representantes da Juventude Socialista de Marco de Canaveses, uma proposta que visa repescar 
o Festival de Montedeiras em Marco de Canaveses. 
 
Sra. Presidente, o nosso Município, nos últimos dois anos, viu a sua oferta cultural duplicar e a 
ganhar robustez, quer aos nossos olhos, quer aos olhos daqueles que nos visitam. É categórico 
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que Marco de Canaveses hoje abarca uma diversidade de oferta cultural que abrange várias artes, 
gostos e tendências culturais, para os mais variados públicos que coabitam nesta terra. Contudo, 
e após uma longa recolha de depoimentos e vontades de jovens e menos jovens do nosso 
concelho, notamos que ainda há espaço para um evento cultural que mais satisfaça certos géneros 
artísticos, nomeadamente musicais, e que têm bastantes aficionados em várias faixas etárias de 
Marcoenses, principalmente com um elevado legado de fãs nos jovens Marcoenses. 
 
Sentimos que, acima de tudo, pode haver lugar para ressuscitar aquela que já foi uma grande 
romaria no nosso concelho, que na década passada marcou gerações e que preenche os anseios 
dos jovens Marcoenses que buscam um espaço onde possam mostrar os seus trabalhos artísticos, 
quer na música, como na dança, e outras formas de manifestação cultural, e ao mesmo tempo 
seja um evento de maior magnitude, descentralizado do centro da cidade. 
 
Mas, Sra. Presidente, não me remeto nesta intervenção somente a vangloriar este feito; quero 
aproveitar esta oportunidade para vincar que, finalmente, temos um Conselho Municipal da 
Juventude onde haverá espaço para apresentar propostas para a juventude e discuti-las com 
seriedade e fundamentalmente a oportunidade de dar o nosso cunho e acompanhamento a essas 
medidas que, agora e no futuro, serão apresentadas pelos vários representantes, tornando assim 
este instrumento verdadeiramente materializador das ideias da juventude, e não somente um 
cliché de agenda ou mero espaço para debitar políticas de juventude por parte de quem preside a 
esse Conselho, como outrora acontecia em Marco de Canaveses. 
 
Por fim, e não menos importante, quero manifestar a minha satisfação pessoal por os jovens 
Marcoenses mostrarem uma maturidade democrática acima da média. É de louvar que esta 
proposta tenha sido aprovada por todos os jovens que compõem o Conselho Municipal da 
Juventude, jovens estes que não deixando de representar crenças e pensamentos diferentes, 
oferecem sempre uma crítica construtiva. Parabenizo, pois, os membros representantes dos 
Grupos de Escuteiros, os representantes da Juventude Social Democrata e os representantes da 
Juventude Popular, por se terem aliado a esta proposta pela forma positiva, e que este festival 
seja também o reflexo das suas ideias e das ideias de quem representam. Faço votos honestos 
de que estes representantes tragam mais propostas a debate, quer da sua autoria, quer da autoria 
de outros jovens que nos procuram para dar voz aos seus anseios. Da minha parte, e da parte do 
Partido Socialista e da Juventude Socialista, estamos totalmente disponíveis para colaborar com 
todas estas entidades para deliberar positivamente as suas propostas, que, faço fé, terão o selo 
de mais valia para a juventude Marcoense e sobriedade política. 
 
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de ter feito uma intervenção com base na 
informação escrita. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Caetano. 
 
--- Bruno Caetano (PS) --- 
Ora, boa noite a todos. 
 
Ultrapassando os formais cumprimentos, falando estritamente da informação escrita, queria 
relembrar que na informação escrita – anteriormente até já foi badalado, mas relembramos que foi 
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neste período que foi a abertura formal da Linha do Douro e foi feito o primeiro “passeio”, com a 
visita do Sr. Primeiro Ministro e do Ministro das Infraestruturas, na visita em que eu também tive o 
prazer de participar, entre a Estação de Marco de Canaveses e a de Caíde. 
 
Queria também dizer que também já está em vigor esta questão dos passes sociais, no Programa 
PART, e queria perceber junto da Câmara Municipal se relativamente àquela questão que foi 
badalada em algumas comunicações sociais, se estará para ter andamento a questão da interação 
deste passe da CIM do Tâmega e Sousa com o Andante do Porto, se sempre, até ao final do ano, 
iremos ter essa interligação, que acho que é um fator – hoje aqui já se falou de economia, e eu 
acho que aqui, economicamente, pode transformar muito esta terra, este fator da mobilidade para 
o nosso concelho, não só da nossa mobilidade para fora do concelho, mas de pessoas para dentro 
do concelho, que eu acho que hoje se está a viver muito essa realidade. 
 
Este foi um período em que, olhando para a informação escrita, no âmbito lúdico e de cultura, foi 
uma quantidade de eventos que nós pudemos ter, estão aí explanados, não vale a pena estar aqui 
a repeti-los, mas já foi aqui falada a questão das Festas do Marco e da Noite Verde. Acho que 
foram apostas ganhas. No ano passado, nas Festas do Marco, já foi ponto assente o momento de 
transição do que eram as antigas Festas do Marco, e aquilo que este Executivo pretendeu impor 
para as Festas do Marco, e eu acho que, este ano, quem as viveu percebeu que houve um input 
maior de pessoas a participar nas festas. Eu sei que há aí muita gente que não gosta de os eventos 
noturnos se prolongarem pela noite fora, mas é de ressalvar que foram grandes os encontros de 
juventude que nós vivemos neste período de festas, e eu, que participei em alguns deles, também 
me considero ainda jovem, devo dizer que comecei a reparar que cada vez mais nós temos 
pessoas de fora do Marco a visitar as Festas do Marco. 
 
Só aqui um pequeno aparte, falando da minha pessoa, eu consegui revitalizar um encontro que 
há vinte anos já não se fazia, de amigos, e esse acontecimento aconteceu com o motivo das 
Festas do Marco, e eu acho que isso é motivo de celebrar, porque já são motivos outra vez de 
atração. Pode ser criticado, eu percebo, mas no meu entendimento, acho que é uma forma positiva 
de fazer publicidade ao nosso concelho. 
 
Esta questão da Noite Verde, foi a primeira, acho que foi um evento, para a primeira vez, com 
grande sucesso. Acho que todos vimos que há algumas questões que podem ser melhoradas, 
quer a nível de interação e de logística, acho que a ser feito no próximo ano, podemos também 
melhorar algumas coisas. Mas, acima de tudo, acho que devemos dar os parabéns à Câmara por 
esta questão. 
 
Para terminar, só dizer que é com muito bom grado que vi hoje – apesar de não estar na 
informação escrita, mas ser dita neste ponto – a aquisição de viaturas elétricas por esta Câmara 
Municipal. O PSD já veio aqui uma vez a este púlpito pôr em causa essa questão, que estava no 
programa eleitoral do Partido Socialista a aquisição das viaturas elétricas, e eu acho que também 
é bom fazermos isso, não só porque o temos no nosso programa eleitoral, mas também este é um 
momento de transição e de viragem para o fator económico. 
 
Por isso, e fechando, acho que estas questões da informação escrita devem ser muito maturadas 
aqui pela nossa Assembleia, e acho que hoje é um não momento da informação escrita, e acho 
que todos nós devemos aprender com estas considerações, incluindo todos – eu estou a falar 
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mesmo de todos, não estou a falar de pessoas em particular – e acho que devemos levar esta 
questão da informação escrita um pouco mais a sério, porque senão estamos aqui a misturar tudo 
isto, e quem nos ouve lá em casa nem consegue situar em que momento da nossa reunião nós 
estamos. 
 
Obrigado, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Então, em relação às questões colocadas pelo Sr. Presidente da Junta de Tabuado, José Barbosa, 
depois eu passaria a palavra ao Sr. Vice-presidente, sobre a questão do saneamento na Gonçalo 
Barros. 
 
Em relação ao Sr. Deputado Costa Vieira, em relação ao bar de Bitetos, nada a acrescentar, achei 
interessante a conta que fez, trinta e cinco anos de graça. 
 
Em relação às questões que coloca também, da requalificação da fachada do estádio, passarei a 
palavra também ao Sr. Vice-presidente, que acompanha este processo. 
 
Em relação à questão que coloca, sobre o relvado sintético, dar nota, que também já o disse em 
Reunião de Câmara, de que nos encontramos neste momento, o Sr. Vereador do pelouro com o 
Gabinete de Desporto, a fazer a Carta Desportiva. A Carta Desportiva vai elencar quais são as 
prioridades ao nível de equipamentos, e também de investimentos na área do desporto no 
concelho, e vamos apresentá-la, para que todos fiquem a saber onde é que este Executivo vai 
investir dinheiro no desporto, e quais os argumentos, ou os motivos, por que decide investir 
naquela área, e não noutra. 
 
Em relação à intervenção do Sr. Domingos: Sr. Domingos, dizer-lhe apenas que aquilo que o 
senhor acabou por dizer aqui foi exatamente o que o Sr. Vice-presidente disse, ele só tinha os 
dados à frente dele, com as datas, o Sr. Domingos tinha ideia dos meses em que foi, mas o 
procedimento foi este, temos elencadas as datas das reuniões, e temos elencados os 
procedimentos, independentemente de o Sr. Domingos depois acrescentar aí a questão do pedido 
que fez para alargar o período para conseguir consolidar a obra, ou neste caso, a colocação do 
contador. 
 
Dizer-lhe, Sr. Domingos, que eu não concordo consigo, o assunto é importante – quando o Sr. 
Domingos diz que este é um problema que não é importante, para mim é muito importante – e 
acho que se o protocolo foi aprovado em 2016, estávamos a 3 de setembro de 2019 quando a 
Junta de Freguesia pede os documentos à Câmara para, de facto, dar conta do procedimento para 
a colocação do contador. De 2016 até 2019 são três anos. Independentemente de quem cá esteve 
no passado, cabe-me a mim, desde que assumo responsabilidades políticas na Câmara Municipal 
– e também financeiras, é bom que se diga – cabe-me a mim, como Presidente de Câmara, saber 
que se cumpre integralmente os protocolos que são aprovados entre a Câmara e a Junta, pessoas 
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de bem e entidades de bem, que deviam cumprir com aquilo que está estabelecido, e que não é 
verdade que não estava a ser cumprido o que estava no protocolo, e o Sr. Domingos sabe muito 
bem que não estava a ser cumprido. 
 
Mas, ainda mais estupefacta fico quando o Sr. Domingos nos diz que, de facto, o senhor até sabia 
– como o Sr. Vice-presidente aqui disse – que não é só o contador do bar de Bitetos que está a 
ser utilizado – porque aquela conta, de facto, não é só do bar de Bitetos; há outros usos, dos quais 
o Sr. Domingos, com responsabilidades na freguesia, tinha conhecimento, e nunca denunciou nem 
informou a Câmara, isso é que é mais grave, porque felizmente para si e para a Junta de 
Freguesia, era a Câmara Municipal que estava a custear esta despesa da eletricidade. 
 
Dizer-lhe, Sr. Domingos, que quando diz que a Câmara Municipal escreveu, e muito bem, a 
candidata Cristina Vieira, que iria apostar nas atividades de promoção turística do concelho, é 
verdade, e tanto é verdade, Sr. Domingos, que ainda há bocado aqui respondi ao Sr. Deputado 
Luís Vales que temos a estratégia turística definida, que temos o Conselho Municipal de Turismo 
para tomar posse, e que vamos encetar as diligências necessárias para implementar as medidas 
que já definimos como prioritárias no concelho, incluindo na Freguesia de Alpendorada, Várzea e 
Torrão. 
 
Mas, termino com isto, Sr. Presidente de Junta: o que eu ainda acho mais hilariante é o Sr. 
Presidente de Junta vir aqui perguntar se a Presidente de Câmara e o seu Executivo não querem 
apostar no turismo, quando o senhor é conhecedor – porque aí, sim, a Junta dá-lhe conhecimento, 
e o senhor tem acompanhado e tem colaborado no projeto que vamos levar a cabo, na 
requalificação de Bitetos – quando sabe que o investimento que vamos fazer em Bitetos é superior 
a um milhão de euros (1.000.000€) – é superior a um milhão de euros (1.000.000€), em Bitetos, 
Sr. Presidente de Junta. Por isso, acho que devia pelo menos reconhecer o esforço que a Câmara 
Municipal está a fazer em termos turísticos na sua freguesia, porque a requalificação de Bitetos, 
como sabe, vai ficar muito acima de um milhão de euros (1.000.000€). É a entrada fluvial no 
concelho, pelo Baixo Concelho, e por isso entendemos que deve, de facto, merecer aquela 
intervenção. E mais não digo, Sr. Domingos. 
 
Em relação à intervenção da Sra. Presidente de Junta, Maria José Cerqueira, em relação à 
questão que pôs sobre a Ponte de Várzea, que já tinha colocado no período de antes da ordem 
do dia, dizer que o Executivo Municipal vai agora, durante o mês de outubro, definir as prioridades 
de investimento, para definirmos também e delinearmos o nosso Orçamento, que há de vir aqui à 
reunião da Assembleia para ser aprovado, e que, como sabe, o Executivo Municipal, agora durante 
o mês de outubro, vai definir quais são as prioridades de investimento, como também os 
Executivos anteriores definiram. E também para lhe dizer que cabe ao Executivo da Câmara 
Municipal definir as prioridades, porque fomos democraticamente eleitos para gerir a Câmara 
Municipal. E por isso, quando nós definirmos as prioridades, a Sra. Presidente de Junta vai ser 
conhecedora de quais são as nossas prioridades de investimento, e se a Ponte de Várzea lá está, 
ou não. 
 
Sr. Presidente de Junta, Celso Santana, muito obrigada pelas referências que fez às Festas do 
Marco, e às obras que levámos a cabo nas escolas. Temos uma preocupação com a educação, 
como sabe, estamos a fazer um bom trabalho na área da requalificação das escolas. Disse, e 
muito bem, que este é um esforço financeiro que a Câmara está a fazer, um investimento que a 
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Câmara está a fazer com recurso ao Orçamento da Câmara, não temos – como era previsto – 
apoio da Comunidade Intermunicipal e dos fundos comunitários do Norte 2020. Tínhamos definido 
a intervenção em onze escolas, porque eram as prioritárias, eram as onze que tinham, de facto, 
as coberturas em amianto, mas como sabe, em um ano vamos fazer intervenção em três. E por 
isso, acho que é motivo de orgulho para todos nós que a Câmara Municipal, com orçamento 
próprio, consiga em um ano retirar três coberturas de amianto, em três escolas que têm, de facto, 
muitos alunos, como estas que estão a ser intervencionadas. 
 
Sr. Deputado Luís Carlos, eu e o Vereador Paulo Couto, Vereador do pelouro da juventude, 
contamos com o Conselho Municipal da Juventude. Mas, conto francamente, porque acho que o 
Conselho Municipal da Juventude – apenas tivemos duas reuniões, mas acho que é um Conselho 
Municipal da Juventude com jovens muito ativos, muito proativos diria até, e muito maduros em 
termos de opinião e de propostas que farão à Câmara Municipal, estou certa. E por isso, conto 
com o Conselho Municipal da Juventude para nos ajudar com as vossas propostas a implementar 
políticas de juventude no concelho, porque os jovens são o futuro do Marco e do país, e nós 
precisamos deles, e eu reconheço que precisamos, e muito, das ideias dos nossos jovens 
Marcoenses. 
 
Ao Sr. Presidente da Junta, Costa Pinto, a questão da água e do saneamento, da fatura, a questão 
do limite privado da Rua de Montedeiras, acho que eram questões – permita-me dizer-lhe isto – 
que devia ter colocado também no período de antes da ordem do dia, não têm nada a ver com a 
informação escrita. Acho que depois podemos, num dos atendimentos na Junta de Freguesia, 
esclarecer este assunto. 
 
Em relação à questão do amianto na Escola do Casal, como lhe disse, há onze escolas com 
amianto para ser retirado. Nós já definimos algumas prioridades para este ano, para o ano vamos 
ter que definir outras. E também dizer que quando definimos prioridades, não é porque é a 
freguesia A ou B; aquilo que nós temos em conta é o número de alunos e também a prospeção 
que estamos a fazer para um futuro próximo, porque não vamos querer investir numa escola que 
daqui a quatro ou cinco anos esteja previsto fechar, ou encerrar, está fora de questão. E por isso 
é que as nossas decisões têm que ser muito bem fundamentadas, e espero que os Srs. 
Presidentes de Junta também sejam conhecedores delas e também nos deem esse apoio, porque 
nós gostaríamos de o fazer em todas, mas as prioridades serão dadas de acordo com o número 
de alunos que a escola tem e terá num futuro próximo. 
 
Em relação à habitação social: de facto, a habitação social está referida na pág. 5 da informação 
escrita, mas dizer-lhe, Sr. Presidente de Junta, que nós estamos a implementar, como já foi dito, 
através de uma candidatura que fizemos ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, para 
nos darem apoio técnico, e que já foi discutido em Conselho Local de Ação Social, que foi no dia 
17 de junho de 2019 – como diz aí na informação escrita – e que, aliás, houve uma reunião 
propositadamente com os Srs. Presidentes de Junta para nos fazerem chegar também aquelas 
habitações que entendíamos que poderiam ser alvo de apoio através desta linha. Neste momento, 
decorrem as tarefas de análise e sistematização diagnóstica, estamos na fase de diagnóstico que 
antecede a projeção de cenários de atuação no domínio da promoção de habitação. Por isso, 
estamos nesta fase, já fizemos os inquéritos, estamos a avaliar. Nesta candidatura, a empresa 
que nos está a assessorar vai dizer-nos qual é o caminho que o Município tem que seguir, de 
acordo com o diagnóstico – e por isso eu espero que os Srs. Presidentes de Junta tenham todos 
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dado o seu contributo no diagnóstico, porque lhes foi pedido, e não só, às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, que tenham todos dado o seu contributo para que a Câmara Municipal, 
ou o Executivo Municipal, possa definir a sua política de habitação de forma clara e transparente, 
e sobretudo de forma rigorosa. 
 
Em relação ainda à questão do Sr. Presidente de Junta, Costa Pinto – e permita-me, porque 
também usou da palavra na informação escrita para falar na intervenção do munícipe que esteve 
cá no período de antes da ordem do dia, e porque esta é a casa da democracia, e porque aqui, na 
Assembleia Municipal, estão os responsáveis políticos do concelho, quer os Srs. Presidentes de 
Junta, quer os Srs. Deputados, quer o Executivo Municipal, quer a Mesa da Assembleia Municipal, 
permitam-me dizer que aquilo que o Sr. Munícipe cá veio dizer, o Sr. Licínio, é um problema grave, 
do meu ponto de vista. E por isso, eu acho que somos todos corresponsáveis, desde o momento 
em que ouvimos aqui, e através dos microfones da Rádio Marcoense, outros ouviram em casa, a 
denúncia que este Sr. Munícipe cá fez. E por isso, permita-me discordar, Sr. Presidente da 
Assembleia, eu acho que todos temos o direito de pedir às entidades, porque cabe a elas investigar 
estas situações, e se assim for o entendimento, repor a dita legalidade democrática da Freguesia 
de Sande e S. Lourenço. 
 
Ainda em relação à questão aqui colocada pelo deputado Américo, taxas de água e taxas de 
saneamento: Sr. Deputado, o regulamento que vai ser apresentado, espero muito dentro em breve, 
para isentar definitivamente os munícipes do Marco de Canaveses das taxas de ligação de água 
e de saneamento, vai ter efeito para futuro, tal como todas as Leis, e nunca com efeitos retroativos, 
como todas as Leis. 
 
Festas do Marco e fogo-de-artifício: não foi um gasto, Sr. Deputado, permita-me corrigi-lo; foi um 
investimento que fizemos nas Festas do Marco. Em fogo-de-artifício foram doze mil euros 
(12.000€), mais IVA – pouco dinheiro, do nosso ponto de vista, para tão grandiosas festas e para 
duas sessões de fogo nos dois dias – foram duas sessões de fogo-de-artifício. 
 
Valor de investimento das Festas do Marco, duzentos e sessenta e cinco mil euros (265.000€). De 
acordo com a informação dos serviços, temos um pequeno aumento em relação ao ano passado. 
Primeiro, dizer-lhe que tivemos uma receita de cerca de dezoito mil euros (18.000€) – dezassete 
mil, novecentos e sessenta e seis, ponto zero três (17.966,03€) – gastámos duzentos e sessenta 
e cinco mil (265.000€), mas tivemos uma receita de dezassete mil, novecentos e sessenta e seis 
(17.966€). Houve um pequeno aumento em relação ao ano passado, às festas do ano passado, 
que é justificado essencialmente pelo aumento do valor da iluminação – porque, como sabem, até 
a pedido de muitos comerciantes, aumentámos o perímetro da iluminação, fomos a mais algumas 
artérias, melhorámos também a iluminação para as festividades do concelho, e também porque, 
como sabem, no último dia das Festas do Marco costumava haver o “Marco a Cantar”, e este ano, 
pelo reduzido número de inscrições que existiram, não levámos a cabo o “Marco a Cantar”, e 
tivemos que contratar um artista para o domingo à noite. Por isso, justifica-se por estes dois 
motivos o aumento, o pequeno aumento, comparado com o ano de 2018. 
 
Em relação às Semanas Culturais que aqui evidenciou, ainda respondendo ao Sr. Deputado 
Américo: a Semana Cultural de Vila Boa de Quires, e creio que de Vila Boa do Bispo, que aqui 
indicou, não são atividades da Câmara Municipal, e não estão na informação escrita – não tinham 
que estar; eventualmente até podiam estar, quando há grandes eventos em que a Câmara 
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Municipal é parceira, costumamos colocá-los na informação escrita, mas este tipo de eventos, 
como foram estas Semanas Culturais, não tem sido norma colocá-los na informação escrita. 
 
Sr. Deputado, queria só dar nota da afirmação que fez, e permita-me que lhe diga isto: acho que 
não é sério o Sr. Deputado colocar em causa a minha relação com a juventude da Freguesia de 
Vila Boa de Quires e Maureles, ou com outra juventude do concelho, de outras freguesias, só 
porque eu não estou num evento. E depois, também dizer-lhe que acho que é um bocadinho falta 
de bom senso questionar por que é que a Presidente de Câmara não foi a um evento, porque a 
Sra. Presidente de Câmara não se multiplica em mais do que uma, e a Sra. Presidente de Câmara 
tem a agenda, e a Sra. Presidente de Câmara decide onde é que tem que estar. Por isso, usar 
esse argumento, de que a Sra. Presidente de Câmara não vai porque não quer estar com a 
juventude daquela freguesia, acho que é falta de bom senso, Sr. Deputado, permita-me que lhe 
diga, porque não é verdade, não é verdade, nem pode ter esse tipo de ilação, de que quando a 
Sra. Presidente de Câmara não está num evento – porque eu não estou em muitos outros, porque 
senão não fazia mais nada, tinha que fechar aqui o meu gabinete na Câmara Municipal e saía 
para todos os eventos para que sou convidada – só para lhe dar nota de que nós recebemos 
centenas de e-mails todos os dias para eventos, que não decorrem só no Município, mas que 
decorrem das responsabilidades que assumo como Presidente de Câmara, na Comunidade 
Intermunicipal, nas autarquias vizinhas, formações. E por isso, nós não fazíamos mais nada, eu 
podia fechar a porta do meu gabinete, se não quisesse governar, efetivamente, a Câmara 
Municipal, e dedicar-me só a ir a eventos. E por isso, acho que a agenda da Sra. Presidente, é ela 
que a faz, não é o deputado municipal. 
 
Muito obrigada. 
 
Sr. Presidente, solicito autorização para o Sr. Vice-presidente responder às questões a que eu não 
respondi.  
 
--- Mário Bruno Magalhães (Vice-presidente da Câmara Municipal) ---  
Muito obrigado. 
 
Respondendo ao Sr. Presidente de Junta de Tabuado, Sr. Barbosa, dizer-lhe o seguinte: para 
quando a execução da obra de água e saneamento na Rua Gonçalo Barros? Dizer-lhe que para 
breve, muito em breve. O projeto está feito, só ainda não foi para concurso porque tentamos incluir 
ali – e não sei se vai ser possível – a Rua Lamosinha e a Rua de Quebradas, que foi também um 
pedido de alguns munícipes que ali moram, e que vieram cá a Câmara ver essa possibilidade. E 
então, o Gabinete de Projetos está a tentar incluir nessa empreitada. Depois, sai das nossas mãos, 
a obra vai a concurso, pode ficar deserta, pode alguém concorrer, pode não concorrer acima da 
base – pronto, isso depois é uma questão de procedimento. 
 
E respondendo ao deputado Fernando Costa Vieira, relativamente à fachada do Estádio de 
Alpendorada, dizer-lhe o seguinte: quando chegámos à Câmara Municipal, esta empreitada 
decorria, estava adjudicada, estava em execução. A verdade é que o empreiteiro que lá estava 
não tinha capacidade para executar a obra. A obra estava prevista concluir em fevereiro ou março, 
e nessa data ele tinha dez por cento (10%) da obra executada. Reunimos com ele, as coisas não 
estavam bem agarradas, não havia grande documentação trocada entre a Câmara Municipal e o 
empreiteiro, que pudesse alavancar um processo de aplicação de multas, essas coisas todas. E 
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então, chegámos à conclusão que ele não era capaz, foi à sua vida, e nós ficámos com a obra por 
fazer. O que é que fizemos? Refizemos o projeto, a questão da fachada, já fizemos lá algumas 
alterações, o projeto está a ficar pronto, e em breve será lançado a concurso público, para assim 
terminar aquilo que é a fachada do Estádio de Alpendorada, e que já devia estar concluído há 
imenso tempo. 
 
Ao Sr. Deputado Américo, dizer-lhe o seguinte, e dizer-lhe com alguma tristeza aquilo que lhe vou 
dizer, porque é um jovem, e aquilo que o senhor fez aqui é uma maldade, o que o senhor fez aqui 
não se faz. E eu vou dizer-lhe por que é que não se faz – não, não preciso que me agradeça eu 
estar presente no evento. O senhor esqueceu – não sei se foi esquecimento, ou não, mas eu não 
preciso disso – eu estive no evento. O senhor disse aqui que a Câmara Municipal não colaborou 
com o evento “Vilartes”. Eu vou dizer-lhe aquilo que o senhor devia ter dito, e que eu apadrinhava, 
e que vou aqui dizer: o evento “Vilartes” foi fantástico, estão de parabéns – está de parabéns a 
Junta, está de parabéns o grupo de jovens – e espero que o senhor não o estrague com essa 
politiquice que o senhor quer meter naquele grupo. E eu vou dizer-lhe, sabe por quê? Eu vou 
perguntar-lhe: alguma vez reuniu com a Câmara Municipal a pedir apoio para o evento “Vilartes”? 
O senhor pediu algum apoio à Câmara Municipal para realizar o evento “Vilartes”? E o senhor tem 
a coragem de vir aqui dizer que a Câmara Municipal não se associou e não colaborou com o 
evento “Vilartes”? Não estrague o que está a correr muito bem, porque se eu fosse seu colega, e 
jovem, não aceitava meter política naquilo que é cidadania e naquilo que é o trabalho de um grupo 
de jovens fantástico. Deixo aqui os meus parabéns ao grupo de jovens de Vila Boa de Quires e 
Maureles pelo seu trabalho desenvolvido. E é lamentável aquilo que o senhor aqui faz, e isso não 
se deve fazer. Agora, dou aqui os parabéns, foi um trabalho fantástico. E sabe por que é que eu 
digo isso? Porque aqui há dias um jovem, que eu não vou dizer o nome, veio ter comigo ao Jardim 
Municipal, e sabe o que é que me disse? “Vice-presidente, para o ano quero reunir consigo, ou 
com o vereador do pelouro, para nos ajudar a fazer ainda um evento melhor”, que é o evento 
“Vilartes”. E o senhor falta à verdade, e aqui digo isto, esse jovem deve estar a ouvir, e com certeza 
vai saber aquilo que o senhor está a fazer. 
 
Tenho dito, muito obrigado. E ao grupo de jovens, continuem, parabéns. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Só um pequeno esclarecimento, Sra. Presidente: quando eu referi – e quero que isto fique claro – 
a questão daquilo que o munícipe deve fazer, relativamente à questão da Junta de S. Lourenço, 
eu não quis de maneira nenhuma excluir as questões públicas relativas ao funcionamento da 
Junta, nem fazia sentido que o fizesse. Eu peço desculpa se induzi alguém em erro, questões 
particulares são questões particulares, e questões públicas são, obviamente, questões públicas. 
 
Ora, ultrapassando esta questão, passamos, então, ao Ponto n.º 3.2, Recomendação à Câmara 
Municipal do Marco de Canaveses para elaboração do “Regulamento Transmissão Áudio/vídeo 
em Direto e Online das reuniões dos Órgãos do Município do Marco de Canaveses”. 
 
Sr. Deputado Mário Luís, faça favor. 
 
--- Mário Luís Monteiro (CDS-PP) ---  
Passando à frente, se me permitem, os habituais cumprimentos, fui nomeado porta-voz da 
Comissão do Regimento na última reunião, para dizer o seguinte: a Comissão do Regimento 
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reuniu, porque havia a solicitação de proceder a algumas alterações ao Regimento, e a situação 
dessa transmissão áudio e vídeo das Assembleias Municipais. Com a prestimosa ajuda das 
funcionárias que estavam ao serviço da Assembleia Municipal, verificou-se, analisando os 
procedimentos, comparando com a Legislação e analisando outros procedimentos, que havia 
necessidade, para proceder à elaboração desse regulamento, de ser feito aqui um pedido de 
autorização de abertura dos procedimentos na Assembleia Municipal. E foi feita, então, por parte 
da Comissão do Regimento, essa solicitação ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e é 
precisamente aquilo que hoje vem aqui, para podermos dar início à elaboração desse Regimento. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sr. Deputado. 
 
Alguém pretende inscrever-se para falar sobre este ponto? Uma vez que não há inscrições, 
passamos à votação. Relativamente ao Ponto n.º 3.2, quem vota contra? Quem se abstém? 
Aprovado por unanimidade. 
 
Seguimos de imediato para o Ponto n.º 3.3, Eleição de dois membros (efetivos e suplente) a 
integrar na Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista 
(PS). 
 
Depois, temos o Ponto n.º 3.4, Eleição do representante suplente a integrar o Conselho da 
Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Tâmega I – Baixo Tâmega, de 
acordo com o artigo 31.º alínea b) do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2013, de 7 de outubro. 
 
E por último, o Ponto n.º 3.5, Eleição do representante dos Presidentes de Junta de Freguesia, e 
substituto, para o XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a realizar 
no dia 29 e 30 de novembro de 2019. 
 
Eu agora pedia que apresentassem, então, as respetivas listas. Tem a palavra o Sr. Deputado 
Bruno Caetano, por favor. 
 
--- Bruno Caetano (PS) ---  
Ora, boa noite. 
 
Eu sugeria que a apresentação de listas, Sr. Presidente da Assembleia, fosse feita ponto a ponto, 
para não surtir aqui qualquer confusão quando for para votar. 
 
Neste momento, estou aqui para apresentar a lista relativamente ao Ponto n.º 3.3. Por isso, o 
Grupo Municipal do Partido Socialista nesta Assembleia vem apresentar a lista para a Comissão 
de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista, apresentando os 
seguintes elementos: efetivo – Eduardo Celso Machado de Queirós Santana; suplente – Bruno 
Sérgio Moreira Caetano. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
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Ora, Ponto n.º 3.4, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Vales. 
 
--- Luís Vales (PPD/PSD) ---  
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas. 
 
Para o Ponto n.º 3.4, o Grupo Municipal do PSD nesta Assembleia Municipal de Marco de 
Canaveses propõe para membro suplente a integrar o ACES do Tâmega I – Baixo Tâmega o 
membro desta Assembleia, Gil Rodrigues. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sr. Deputado.  
 
Ora, passamos para o Ponto n.º 3.5. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Caetano. 
 
--- Bruno Caetano (PS) ---  
Para o Ponto n.º 3.5, o Grupo Municipal do Partido Socialista nesta Assembleia vem apresentar a 
seguinte lista para os representantes dos Presidentes de Junta para o XXIV Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, apresentando os seguintes elementos: membro 
efetivo – Presidente da Junta de Freguesia do Marco, Eduardo Celso Machado de Queirós 
Santana; elemento suplente – Presidente da Junta de Soalhães, António Adão Silveira Monteiro. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sr. Deputado. 
 
Vão ser distribuídos os boletins de voto de cores diferentes, e passamos, então, à votação. Ora, 
Srs. Deputados, há três caixas, e eu pedia-lhes que votassem conforme as cores, cada cor numa 
caixa. 
 
Vamos proceder à chamada das pessoas, por favor. 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) ---  
Então, chamo para a votação o deputado Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales, Bruno 
Sérgio Moreira Caetano, Maria Estela Vieira Freitas, Joaquim Teixeira Monteiro da Rocha, Maria 
Gorete Lopes Pinheiro, Gil Fernando Mendes Rodrigues, Bruno Daniel Sousa Caetano, Nuno Vítor 
Diogo Pinto, Mário Luís da Silva Monteiro, Ana Maria Madureira Ferreira, Susana Maria Machado 
Loureiro, Leandro Manuel Vieira de Queirós, Américo Ricardo Ribeiro Moreira, Manuel Fernando 
da Costa Vieira, Isabel Maria Barbosa Madureira, Marta Alexandra Regadas de Sousa, Célia 
Cristina Barbosa Monteiro da Costa, Luís Carlos Soares Vieira, José Pedro Pinto dos Reis, Luciano 
Filipe Cardoso Costa, António Adão da Silveira Monteiro, Joaquim Eduardo Mendes da Silva, José 
Fernando de Barros Barbosa, Miguel João Teixeira Carneiro, Domingos Manuel Soares Dias, 
Maria de Fátima Barbosa Ribeiro, Ricardo Manuel da Silva Soares, Nelson Toni Moreira Coelho, 
Eduardo Celso Machado de Queirós Santana, José Leitão do Couto, António da Costa Pinto, Maria 
José Pinto Cerqueira e Fernando Joaquim Teixeira Monteiro 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Srs. Deputados, eu pedia a vossa atenção, vamos transmitir o resultado da votação. Muito 
obrigado. 
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--- Maria Gorete Pinheiro (2.ª Secretária, PS) ---  
Relativamente ao Ponto n.º 3.3, de trinta e quatro votantes, houve trinta e três (33) votos a favor, 
e um (1) em branco. 
 
Quanto ao Ponto n.º 3.4, houve trinta e um (31) votos a favor, e três (3) brancos. 
 
E quanto ao Ponto n.º 3.5, houve trinta e quatro (34) votos a favor. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Ora, passamos, então, ao Ponto n.º 3.6, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 
Municipal relativa à transferência de competências no domínio da saúde para o ano de 2019. 
 
Tem a palavra a Sra. Presidente, para explicar este ponto da ordem de trabalhos. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Por necessidade de acautelar o caso imposto pelo n.º 2 do art.º 25.º do Decreto-lei n.º 23/2019, 
foi, por deliberação tomada em Reunião de Câmara, em 20 de março de 2019, emitido e 
comunicado nesse mesmo dia à DGAL e ao Ministério da Saúde o parecer desfavorável ao teor 
do projeto do mapa que identificava os montantes financeiros associados ao exercício anual das 
competências a transferir no domínio da saúde, e também o mapa dos imóveis afetos aos cuidados 
primários de saúde, cujas competências de gestão e conservação serão transferidas para o 
Município. 
 
Conjuntamente com a comunicação desse parecer desfavorável pela Câmara Municipal, foram 
também solicitados à DGAL e ao Ministério da Saúde diversos esclarecimentos e pedidos de 
retificação do teor do referido mapa. A 19 de julho de 2019, foi publicado o despacho conjunto do 
Secretário de Estado do Orçamento, do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que identifica por Município os montantes anuais a 
transferir para os anos de 2019 e 2020, bem como a listagem de imóveis afetos aos cuidados de 
saúde primários, cuja competência de gestão, manutenção e conservação é transferida para os 
Municípios, e da sua comparação com o teor do projeto desse mapa, e que sustentou também a 
pronúncia da Câmara Municipal, já aludida, das quais surgem as seguintes alterações: 
 
Primeiro, foi revisto para dez o número de assistentes operacionais – ou seja, mais nove do que 
inicialmente era previsto – com a correspondente implicação no valor a transferir dessa rubrica. 
Segundo, o valor total para assegurar os serviços dos apoios logísticos foram revistos em alta, por 
imputação às despesas efetivas verificadas em 2018. De referir que neste valor surge a indicação 
da verba destinada aos arranjos exteriores, incluindo a jardinagem e serviços de desinfestação 
nos edifícios cuja gestão é transferida, e que não existia no projeto inicial do mapa. 
 
Como garante da monitorização deste processo de transferência de competências no domínio da 
saúde, lembra-se que os Municípios terão ao seu dispor a operabilidade dos mecanismos contidos 
no Decreto-lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, nomeadamente a Comissão Municipal de 
Acompanhamento e Monitorização da Implementação e Desenvolvimento do quadro de 
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competências ora transferido, o Conselho Municipal de Saúde e o alargamento das competências 
do Conselho da Comunidade, e também a possibilidade de posterior revisão, em caso de 
necessidade fundamentada, dos montantes transferidos. 
 
Assim, no respeito pelo princípio da subsidiariedade e por se pugnar para melhor se fazer o que 
tem que ser feito diariamente nas Unidades de Saúde do nosso concelho, foi por deliberação 
tomada em Reunião de Câmara de 10 de setembro de 2019 aprovado aceitar, em 2020, a 
transferência de competências no domínio da saúde. Na mesma Reunião de Câmara, e por 
questões relacionadas com a necessidade de preparação dos serviços municipais para esta tarefa, 
foi proposto e aprovado não aceitar já em 2019 a transferência de competências no domínio da 
saúde.  
 
Sendo o ato de rejeição do exercício de tais competências uma atribuição própria desta 
Assembleia, submete-se, assim, à consideração de V. Exas. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Ora, quem pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Sr. Deputado Luís 
Vales. Há mais alguém que pretenda inscrever-se sobre este ponto? Sr. Deputado Nuno Pinto. 
 
Se não há mais ninguém, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Vales, por favor. 
 
--- Luís Vales (PPD/PSD) ---  
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara, Srs. 
Vereadores, caros colegas deputados, Marcoenses. 
 
Eu queria aqui apenas referir que o PSD é a favor do princípio da transferência de competências 
para os Municípios, e achamos que quem está mais perto é capaz de gerir melhor e de forma mais 
eficiente. 
 
No entanto, estas transferências de competências começaram mal, e estão a correr mal. E em 
boa hora – também aqui o admito – a Sra. Presidente resolveu não aceitar estas transferências 
de competências para este ano, mas sabemos que irá, como disse, aceitá-las para o próximo ano, 
apesar de o Governo, como refere na informação que nos fez chegar, não ter satisfeito todas as 
dúvidas que o Executivo lhe remeteu. 
 
Sra. Presidente, neste momento, a autarquia tem cerca de trezentos e quarenta funcionários. Com 
esta delegação de competências, e com a da educação, vamos mais do que duplicar o número de 
funcionários nesta autarquia. Pergunto-lhe, Sra. Presidente, se já preparou os serviços municipais 
para este enorme acréscimo de trabalho. Vamos ter mais necessidades em termos de gestão de 
recursos humanos, de pessoal para tratar das infraestruturas, e pergunto-lhe se a Sra. Presidente 
já fez as contas ao acréscimo de custos que incidirão sobre a autarquia, fruto desta delegação de 
competências, e do aumento, naturalmente, do volume de trabalho na máquina desta autarquia, e 
se sim, se já fez estas contas, de quanto é que estamos a falar. 
 
E, Sra. Presidente, também mais um alerta: se até agora a culpa da falta de funcionários nas 
escolas, e também na saúde – como é aqui referido – era da responsabilidade da DGEstE e do 
Ministério da Saúde e ARS, daqui para a frente passa a ser da Câmara. Tivemos o exemplo da 
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falta de funcionários na Escola de Eirô, em Soalhães, há pouco tempo, a responsabilidade era, 
até aqui, do Ministério da Educação; agora passa a ser da Câmara Municipal. 
 
Por outro lado, e relativamente à saúde, queremos aqui frisar que a Sra. Presidente aceita a 
delegação de competências para 2020, confiando que conseguirá – como também está referido 
na documentação – melhorar o envelope financeiro e as condições. Mas, Sra. Presidente, nós 
estamos agora a quinze dias de eleições legislativas. Nós achávamos mais prudente aguardar um 
pouco mais esta pronúncia, em vez de confiar num Governo, que não sabemos qual será, e se 
continuará a fazer ou empenhado nesta delegação de competências. 
 
Finalmente, deixo-lhe também aqui uma sugestão neste âmbito, para que promova sessões de 
esclarecimento com a população e com os atores de cada área afetada por esta descentralização 
de competências – com os pais, com os professores, com os Agrupamentos de Escolas, com as 
Direções dos Centros de Saúde, e também com todos os munícipes, porque é importante as 
pessoas saberem o que muda, quando muda, e a quem é que se devem dirigir quando tiverem 
algum problema ou questão. Penso, Sra. Presidente, sinceramente, que seria uma mais valia para 
todos que este esclarecimento fosse dado a toda a população, e em todas as freguesias. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Pinto. 
 
--- Nuno Pinto (PS) ---  
Sr. Presidente, Sra. Secretária e Sr. Secretário, Sra. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora e Srs. 
Vereadores, caros colegas, público e comunicação social: 
 
Este tema é um tema que eu tenho acompanhado, e por isso, falo um bocado com propriedade – 
não que saiba mais que ninguém, mas porque, realmente, tenho acompanhado este tema. Como 
disse o Dr. Luís Vales, o PSD é a favor da descentralização, o PS também é a favor, com certeza, 
porque também está a liderar o processo neste momento. Este é daqueles processos que eu acho 
– porque é óbvio, e é público – que não é um processo fechado, e tanto não é um processo fechado 
que há divergências, até dentro dos diversos Partidos, há autarquias do PSD que aceitam, outras 
que não aceitam, há do PS que aceitam, outras que não aceitam. Tem a ver um bocado com a 
realidade de cada um, a situação de cada Município, e das implicações que as pessoas que estão 
a dirigir esses Municípios percecionam da tomada de decisão, na aceitação, e no momento de 
aceitação de determinadas competências. 
 
Falando para a Assembleia e para todos os que nos estão a ouvir, também para perceberem o 
que está em causa, estamos aqui a falar – no caso, o que vem aqui a deliberação é a deliberação 
sobre a não aceitação das competências na área da saúde em 2019, que é a única área, ou é a 
única decisão que depende da Assembleia, porque a aceitação de qualquer competência não 
depende da Assembleia, depende do órgão executivo. E no caso, sabemos, vem na própria 
deliberação, que já foi aceite para 2020 a aceitação das competências na área da saúde, e outra 
também, porque também referiu essa parte da educação, e acho que se deve referir, porque é das 
mais importantes, em todas as implicações, quer em recursos, recursos técnicos e financeiros, 
humanos, é realmente a mais preocupante e a que merece mais atenção. E o que eu quero refletir 
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para a Assembleia, e para quem nos está a ouvir, para perceber o que é que estamos aqui a 
decidir: estamos apenas a decidir e a aceitar que o Executivo aceite estas competências em 2020. 
O que é que isto implica? Implica a antecipação em relação à obrigatoriedade pela Lei – e, Sr. 
Deputado, deixe-me dizer, porque já noutra sede essa situação veio ao ar, que é a questão de 
esperarmos pelas eleições, e depois decidimos: como sabe, seja quem for o Governo a seguir, se 
fizer alguma alteração à Lei, todas as decisões que se tomem serão revistas conforme a Lei, é o 
que decorre, ninguém fica preso a nada. Ou seja, imaginemos que havia uma alteração de posição 
em relação a esta matéria; as decisões das autarquias seriam revertidas. E nestas até estamos 
seguros, porque na saúde a aceitação da competência é só para 2020; e no caso da educação, 
que é importante, é para 2020, mas com efeitos no ano letivo 2020/21. 
 
E o que é que quer dizer isto? Quer dizer que apenas se está a antecipar um ano à obrigatoriedade 
da Lei. Se o Executivo Municipal não aceitar em 2020, em 2021, mantendo-se tudo como está, 
tem que aceitar, ponto. O Executivo Municipal tomou esta decisão, quanto a mim, na realidade 
que nós temos, é como eu digo, não é uma questão fechada, e isso está nas propostas, e está 
dito, não é uma posição fechada, mas o Executivo decidiu participar ativamente na implementação 
destas competências nas autarquias. Ou seja, assim a autarquia vai ter voz na matéria, vai poder 
participar na Comissão Municipal de Acompanhamento das diversas competências, mas com 
enfoque na saúde e na educação, vai ter palavra a dizer, porque o Governo está atento, por assim 
dizer, aos Municípios que vão primeiro – e só um pormenor que foi comunicado, e que é público, 
do Executivo, que é: dão preferência neste momento ao acompanhamento das autarquias que 
estão a implementar a descentralização em determinadas áreas, ou seja, dá o enfoque, e acho 
bem que a autarquia deva aproveitar esse enfoque. Se estamos preparados, se a autarquia está 
preparada, o Executivo o saberá. Acho que a cem por cento (100%), numa coisa nova, ninguém 
pode ter cem por cento (100%) de certeza, isso seria uma demagogia enorme, dizer que se tem 
cem por cento (100%) de certeza. Agora, tenho a certeza é que é bem preferível para todos – para 
todos, e sem demagogias – aceitar estas competências em 2020, do que em 2021 – e cada um 
tirará as suas conclusões, e perceberá o que eu estou a querer dizer. É bem melhor assumir em 
2020 do que esperar por 2021, e depois, no sufoco, ter que aceitar o que vier. É a minha opinião, 
sei que é a opinião do Grupo Municipal do PS, e acho que o Município não vai ficar a perder, na 
minha opinião. Se ficar a perder, teremos a capacidade reivindicativa do Executivo para tentar 
debelar qualquer situação que se encontre, e que não seja no proveito do Município nestas duas 
questões principais, que são as que têm impacto financeiro, que são a saúde e a educação. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente, para qualquer esclarecimento que 
entenda oportuno. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Só acrescentar mais duas notas àquilo que o deputado Nuno Pinto aqui referiu, e que acho que 
também já acabou por nos ajudar a esclarecer ainda melhor o assunto. 
 
Em relação ao número de colaboradores que a Câmara Municipal vai albergar com esta 
transferência de competências, serão dez na área da saúde, e creio que duzentos e oitenta e três 
na área da educação. Estamos a falar de mais duzentos e noventa e três funcionários – não é 
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mais do dobro do que aqueles que temos, só para dar essa nota, mas são, de facto, muitos, e 
naturalmente que a Câmara Municipal, ou o serviço de recursos humanos, vai ter mais trabalho, 
nomeadamente na gestão dos salários destas pessoas. Se bem que estas pessoas, como sabe, 
vão ficar a trabalhar nas escolas e nos Centros de Saúde, continuarão a trabalhar sob a alçada do 
Agrupamento e, no Centro de Saúde, sob as USF’s e os Centros de Saúde – ou seja, são 
colaboradores que continuarão nos mesmos locais de trabalho – inclusive a sua avaliação, através 
do modelo de SIADAP, será feita pelos agrupamentos, se o Executivo da Câmara assim o 
entender, porque são as pessoas que estão nos agrupamentos de escolas e nas Unidades de 
Saúde Familiar que continuarão a estar por perto e a saber quais são as tarefas, e se as cumprem 
de forma clara e objetiva. E por isso, haverá um acréscimo de trabalho, mas será mais até do 
ponto de vista logístico, quando faltar alguém e tivermos que substituir, mas isso também é a 
capacidade que o Executivo terá, e que vai de encontro àquilo que disse, de sermos mais eficientes 
e mais eficazes, porque nós temos hoje já um conjunto de colaboradores nas nossas escolas, que 
são da responsabilidade do Município, funcionários da Câmara, também temos colaboradores nos 
jardins de infância e nas escolas que são das Juntas de Freguesia, e eu acho que, de facto, quando 
tivermos sobre nós essa alçada dos colaboradores dos agrupamentos de escolas, do Ministério 
da Educação, poderemos, tenho a certeza, fazer uma melhor gestão dos recursos, acredito nisso. 
 
Em relação ao modelo de funcionamento, funcionará tudo da mesma forma, a não ser esta 
capacidade de gestão que nós vamos ter, de dispor dos colaboradores e poder substituí-los ainda 
com outros funcionários nossos. 
 
O exemplo que deu, da Escola EB1 de Eirô, é um exemplo caricato. E aproveitar que está aqui a 
comunicação social, porque, de facto, eu li a notícia da falta de colaboradoras na EB1 de Eirô, e 
dizer-lhe que na notícia é visado o Sr. Presidente da Junta, António Monteiro, da Junta de 
Freguesia, e é visada a Câmara Municipal, e eu queria dar-lhe conta de que a única e total 
responsabilidade de hoje não haver um colaborador naquela escola é do Agrupamento de Escolas. 
O Agrupamento de Escolas não atendeu o jornalista, não respondeu, e a notícia foi feita, e quem 
a lê – e aqui esta nota de que, de facto, a notícia não é explícita, porque quem lê a notícia fica com 
a ideia de que foi o Sr. Presidente de Junta que resolveu o problema, porque o problema era da 
Junta. O Sr. Presidente da Junta fez o especial favor de substituir com a colaboradora da Junta, e 
a Câmara Municipal fez o especial favor de lá colocar uma colaboradora através do IEFP – Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, para sanar a ausência de uma colaboradora do Ministério 
da Educação, cuja responsabilidade é total do Agrupamento de Escolas. Ainda bem que falou 
nisso, para que quem me estiver a ouvir em causa, e quem tenha lido a notícia do jornal A Verdade, 
ficar devidamente esclarecido, porque, efetivamente, a responsabilidade não é da Junta de 
Freguesia. O Sr. Presidente de Junta foi o primeiro a chegar ao local, a falar com os pais, e a 
ajudar na solução. E depois, quem lê a notícia fica até a pensar que a responsabilidade era da 
Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal. 
 
Dar nota também, em relação aos atores nesta delegação de competências, que são os mesmos, 
nós já reunimos com os Srs. Diretores dos Centros de Saúde e das Unidades de Saúde Familiar, 
logicamente que agora vamos começar a trabalhar nesta implementação, e por isso é que só 
aceitamos para 2020, porque também temos que ter aqui algum período para trabalharmos com 
os Centros de Saúde e com as USF’s esta transferência de competências, e da mesma forma que 
vamos ter que fazer com as escolas, embora com as escolas esta questão tenha sido já mais 
debatida em sede de Conselho Municipal de Educação, e nas próprias reuniões que tivemos com 
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os agrupamentos de escolas. Dar-lhe conta de que estes mapas, tanto dos Centros de Saúde, 
quer dos agrupamentos de escolas, foram validados, e pedimos a colaboração estreita dos Srs. 
Diretores dos Agrupamentos e dos Centros de Saúde, e por isso eles estão conscientes daquilo 
que vão ser as nossas responsabilidades, e daquilo que vão ser as nossas competências nesta 
matéria. E acho que o modelo de funcionamento que está agora é um modelo de funcionamento 
que tem funcionado, as pessoas vão ter esta noção de que a partir de agora a Câmara vai assumir 
algumas responsabilidades, mas da mesma forma que as coisas funcionavam até agora, têm que 
continuar a funcionar, porque até agora, que eu saiba, não houve nenhuma escola no Município 
que fechasse por falta de colaboradoras, porque ou a Câmara Municipal, ou os Srs. Presidentes 
de Junta, estão sempre prestes a arranjar uma solução, e por isso, no futuro próximo, é isto que 
se exige, alguma serenidade e bom senso, porque não vão haver escolas a fechar, certamente, 
nem Centros de Saúde, porque cá estamos todos para trabalhar em prol do Município. 
 
E acho que chega sobre o assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Vamos passar à votação deste ponto da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Passamos ao Ponto n.º 3.7, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 
respeitante à adjudicação para a contratação da prestação de serviços de auditoria externa para 
a certificação legal das contas municipais à entidade “PKF & Associados, SROC”. 
 
Sra. Presidente, pode explicar, por favor, a situação? 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
No âmbito das competências atribuídas no art.º 76.º, n.º 3, da Lei n.º 73/2013, que compreendem 
que todos os documentos de prestação de contas legalmente exigidos em Portugal, que incluem 
a certificação legal de contas e o parecer sobre as mesmas, apresentados pelo revisor oficial de 
contas, uma sociedade de revisores oficiais de contas, verificou-se, como sabem, o termo do 
contrato existente para o exercício que findou a 16 de agosto de 2019 – o contrato que o Município 
tinha com a empresa de certificação de contas. Pelo que, por decisão do Executivo, decidimos 
não renovar o mesmo contrato, e procedermos assim à abertura de um novo procedimento 
concursal. 
 
Assim, e nos termos legais previstos, procedeu-se à contratação, através de procedimento por 
consulta prévia, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 16.º, conjugado com a alínea 
c) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, e de acordo com o convite e respetivo 
caderno de encargos, para a suprarreferida prestação de serviços, e no âmbito deste processo de 
contratação, foi estabelecido como valor máximo o montante de dez mil, setecentos e cinquenta 
euros (10.750€), que mais não era senão o valor anual que o Município já suportava no âmbito do 
anterior contrato de prestação de serviços. 
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A adjudicação, conforme relatório final para a contratação desta prestação de serviços de auditoria 
externa para a certificação legal das contas municipais, foi atribuída à entidade PKF & Associados, 
SROC, pelo valor da sua proposta, que é de oito mil, trezentos e quarenta euros (8.340€) ao ano 
– acrescido, logicamente, do IVA à taxa legal. Este contrato vai vigorar por dois meses, pode ser 
renovável se não for denunciado por nenhuma das partes, até ao limite de trinta e seis meses – 
ou seja, até ao valor global de vinte e cinco mil e vinte euros (25.020€), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. 
 
Nos termos do n.º 1 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e por ser uma competência 
desta Assembleia Municipal, trago à consideração a nomeação da entidade suprarreferida, 
enquanto auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Obrigado, Sra. Presidente. 
 
Quem pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Como ninguém pretende 
inscrever-se, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Duas (2) 
abstenções. Foi aprovado, com trinta e dois (32) votos a favor, e duas (2) abstenções. 
 
Passamos, então, de seguida para o Ponto n.º 3.8, Apreciação e deliberação relativa à 
desvinculação do Município do Marco de Canaveses da Agência de Desenvolvimento Regional 
entre o Douro e Tâmega – ADREDT, S.A. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Dar conta aos presentes de que o Município do Marco de Canaveses integra a Agência de 
Desenvolvimento Regional entre o Douro e Tâmega, S.A. (ADREDT) desde 1999, sendo acionista 
desta sociedade, à semelhança de outras entidades públicas. A participação do Município está 
representada por quarenta e quatro mil, seiscentas e setenta e cinco ações, das quais foram 
apenas realizados doze mil, cento e cinco euros (12.105€). 
 
A criação da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, da qual o Município de Marco de 
Canaveses também faz parte, destinou-se à prossecução, entre outros, dos seguintes fins 
públicos: promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, 
social e ambiental do território abrangido, a articulação dos investimentos municipais de interesse 
intermunicipal, a participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, 
designadamente no âmbito do QREN, bem como ao planeamento das atuações de entidades 
públicas de caráter supramunicipal. Assim, por alguma redundância no objeto, deixa de ter sentido 
prático a permanência do Município de Marco de Canaveses na ADREDT, depois de ter integrado 
a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. 
 
A isto acresce o facto, não menos importante, de a prestação de contas desta sociedade 
(ADREDT) para o ano de 2017 não ter sido aprovada em Assembleia Geral dentro dos prazos 
legais, situação repetida em relação a anos anteriores, tendo o Tribunal de Contas notificado o 
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Município de Marco de Canaveses, na pessoa da Sra. Presidente da Câmara Municipal, por 
inerência, para ser corresponsabilizada pelo incumprimento na aprovação dos documentos de 
prestação de contas da entidade ADREDT, S.A. 
 
Sobre este incumprimento, repetindo, dos prazos de aprovação da prestação de contas e da 
manifestação de vontade de desvinculação do Município de Marco de Canaveses, lembro que 
existe histórico de correspondência trocada entre os anteriores Executivos Municipais e já a 
referida entidade. 
 
Assim, em conformidade com o art.º 61.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação, 
e cumprindo-se para o efeito o previsto nos estatutos da suprarreferida entidade, propõe-se à 
Assembleia Municipal: primeiro, a amortização das ações, pelo valor global de quarenta e quatro 
mil, seiscentos e setenta e cinco euros (44.675€), correspondente a oito ponto noventa e três por 
cento (8,93%) da participação do Município na ADREDT. Segundo, a amortização de parte das 
ações, no valor de doze mil, cento e cinco euros (12.105€), pelo valor realizado, com reembolso 
ao Município, de acordo com o previsto no art.º 246.º do Código das Sociedades Comerciais, 
dando poderes para a Câmara Municipal aprovar as condições de reembolso. Terceiro, a 
desvinculação do Município de Marco de Canaveses, na totalidade, na participação na ADREDT, 
S.A. 
 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Ora, concluída a explicação, quem pretende inscrever-se? Não há inscrições. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Srs. Deputados, é uma hora e vinte e nove (01h29), faltam-nos dois pontos da ordem de trabalhos. 
É para continuar? Muito obrigado. 
 
Ponto n.º 3.9, Para conhecimento – Informação sobre os compromissos plurianuais face à 
autorização prévia, no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra, por favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Sr. Presidente, como disse, e muito bem, é uma informação da qual constam os compromissos 
plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica. A informação que aqui está é 
desde 31 de agosto de 2019 até hoje, e tem aí a tabela em anexo, dos compromissos plurianuais 
à data de 31 de agosto de 2019. É para conhecimento. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Alguém pretende algum esclarecimento sobre esta questão? Como não há ninguém inscrito, 
passamos para o ponto seguinte. 
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Ponto n.º 3.10, Para conhecimento – Informação semestral sobre a situação económico-financeira 
do Município de Marco de Canaveses, nos termos da alínea d) do n.º 2 do art.º 77.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro. 
 
Tem a palavra a Sra. Presidente. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Neste ponto, leva-se a conhecimento desta Assembleia Municipal o relatório de revisão limitada 
das demonstrações financeiras do Município, relativo ao primeiro semestre de 2019, em que a 
sociedade de revisões oficiais de contas concluiu que as referidas demonstrações financeiras 
apresentam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição 
financeira do Município, colocando uma única reserva, e é uma questão recorrente e já do 
conhecimento desta Assembleia, que está relacionada com o levantamento e registo do cadastro 
e inventário dos bens do Município, situação que, como sabem, este Executivo herdou, como 
outros no passado também, diga-se, e que dia a dia, com a colaboração e esforço dos nossos 
serviços do património, tentamos resolver caso a caso, num esforço difícil e que por vezes nos 
conduz a situações de impasse na possibilidade de resolução. 
 
Para que não restem dúvidas dos esforços efetuados na gestão deste Executivo Municipal para 
mitigar este problema e para conhecimento desta Assembleia, dizer que reportando-nos ao 
período desde o início de 2018, até ao dia de hoje, foi possível regularizar ativos patrimoniais do 
domínio público e privado do Município num valor total que ultrapassa os cinco milhões e 
oitocentos mil euros (5.800.000€) – lembrando que estamos apenas a falar de regularizações de 
situações herdadas do passado, e que acresce o corrente registo de património entretanto 
executado durante o nosso mandato. 
 
Por fim, assinalar que este esforço de regularização foi enaltecido em reuniões tidas com a 
sociedade de revisores oficiais de contas, dada a sua amplitude e alcance em tão curto espaço de 
tempo, e que, logicamente, também reconhecemos que tem por base o trabalho deste Executivo, 
que está a fazer nesta matéria, mas também, e como aqui já foi dito, o empenho dos nossos 
técnicos da secção do património. 
 
Para que percebam do que é que estamos a falar, eu vou só dar meia dúzia de exemplos, para 
saberem do que é que estamos a falar: estamos a falar, por exemplo, do registo da EB1 da 
Barroca, em Rio de Galinhas; estamos a falar, por exemplo, do registo de edifício escolar em 
Ladário (Constance), do registo do antigo JI e sede da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo; 
por exemplo, do registo da antiga sede da Junta de Freguesia de Rio de Galinhas (Marco), do JI 
de Cristóvão, Centro de Dia e Junta de Freguesia de Sande, do JI da Soalheira (Banho e 
Carvalhosa), do JI de Tenrais, que já está encerrado, em Vila Boa do Bispo, do Pavilhão 
Gimnodesportivo em Vila Boa do Bispo – escritura de constituição de direito de superfície – da 
ETAR de Ponte das Tábuas, do JI dos Murteirados, do JI de Pinheiro, da parcela de terrenos em 
Constance, do terreno dos dois reservatórios de água junto ao Hospital Fonte Santa, do terreno 
rústico em Bouça das Gavinhas (Paredes de Viadores e Manhuncelos), etc., etc. – tenho cinco 
páginas, mas só para perceberem que tipo de património, neste caso em concreto de imobilizado 
do domínio privado, que a Câmara Municipal regularizou desde o ano de 2018 até à data. 
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Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Alguém pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Ora, como não há 
inscrições, passamos à aprovação por minuta das várias situações que foram aqui discutidas. Sra. 
Deputada, faça favor. 
 
--- Maria Gorete Pinheiro (2.ª Secretária, PS) --- 
Ponto n.º 3.2, Recomendação à Câmara Municipal do Marco de Canaveses para elaboração do 
“Regulamento Transmissão Áudio/vídeo em Direto e Online das reuniões dos Órgãos do Município 
do Marco de Canaveses”. Foi aprovado por unanimidade, com trinta e três (33) votos a favor. 
Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.6, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal relativa à transferência 
de competências no domínio da saúde para o ano de 2019. Foi aprovado por unanimidade, com 
trinta e quatro (34) votos a favor. Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.7, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal respeitante à 
adjudicação para a contratação da prestação de serviços de auditoria externa para a certificação 
legal das contas municipais à entidade “PKF & Associados, SROC”. Aprovado por maioria, com 
trinta e dois (32) votos a favor, e duas (2) abstenções. Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado 
por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.8, Apreciação e deliberação relativa à desvinculação do Município do Marco de 
Canaveses da Agência de Desenvolvimento Regional entre o Douro e Tâmega – ADREDT, S.A. 
Foi aprovado por unanimidade, com trinta e quatro (34) votos a favor. Alguém vota contra ou se 
abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Srs. Deputados, muito boa noite, um bom fim de semana, foi um prazer. 


