
 

Sessão da Assembleia Municipal de 02.12’11   1|60 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DOIS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E ONZE. ----------------------------------------------------  

 

 ----------- Aos dois dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e onze, no Auditório da 

Freguesia de Oiã, realizou-se a Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - INÍCIO DOS TRABALHOS --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - EXPEDIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO -------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.1. – Análise e avaliação da ata da reunião havida na Freguesia de Oiã, no 

cumprimento do art.º 60.º alínea b) do Regimento da Assembleia Municipal;-------------------  

 ----------- 4.2. – Apreciação, análise e eventual votação de propostas sobre a Reforma da 

Administração Local; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.3. – Apreciação, análise e votação das propostas do PSD, CDS-PP e PS 

relacionadas com o Aviso n.º 22177/2011 publicado no Diário da República, 2.ª Série – n.º 

216 – 10 de Novembro de 2011, sobre um pedido de atribuição de direitos de Prospeção 

e pesquisa de depósitos minerais de caulino, numa área “Palhaça”, no Concelho de 

Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA e MARIA INÊS MARTINS PATO. ------------  

 ----------- Para além do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, estiveram 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 02.12’11   2|60 

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, todos os Vereadores do 

Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão. --------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, dando em seguida 

o uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a fim de que este 

verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a chamada, verificaram-se as ausências dos Membros da 

Assembleia Municipal CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS, MARIA JOÃO CORREIA 

RODRIGUES, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA E MÁRCIO JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA. ----  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou, os Membros antes mencionados solicitaram por escrito, a justificação da 

falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido consideradas 

justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das respectivas Listas, que se 

encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos da presente Sessão da 

Assembleia Municipal CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA, RENATO 

ALEXANDRE BRAZ DE ALMEIDA, RICARDO MANUEL DE JESUS CANIÇAIS e MARIA DA 

LUZ SANTOS CUNHA, que substituem, respetivamente, os Membros antes indicados. -----------  

 ----------- Em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, informou, ter a Mesa da Assembleia Municipal recebido diversos convites para estar 

presente em diferentes eventos promovidos por Associações do Concelho. --------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer, ter recebido um ofício do Ministro-Adjunto dos Assuntos 

Parlamentares e Secretário de Estado da Administração Local, a propósito da Reforma 

Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que, no seguimento desse mesmo ofício e dado que a Assembleia 

Municipal terá de se pronunciar, convocou a presente Sessão Extraordinária, podendo ainda, 

ser necessário convocar uma nova Sessão da Assembleia Municipal para debater o referido 

assunto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 3 – 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

solicitado à 2.ª Secretária que tecesse algumas considerações relativamente ao presente ponto 

da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO – teceu a seguinte intervenção: -----------  

 ----------- “… A mesa entendeu que sempre que esteja presente público nas Assembleias 

Municipais, dever-se-á prestar o seguinte esclarecimento: -------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos regimentais, artigo 37 do regimento em vigor, o período de intervenção 

aberto ao público, será antecedido de prévia inscrição dos interessados, nele podendo intervir 

qualquer cidadão residente, natural ou com interesses na área geográfica do Município e com 

idade superior a 18 anos, podendo fazê-lo quer a título individual, quer em representação de 

organizações coletivas com sede na referida área geográfica, quando credenciado para o 

efeito. Cada interveniente não poderá exceder o tempo de 5 minutos no uso da palavra. ---------  

 ----------- Ainda nos termos do artigo 44, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 

sempre dirigidos à mesa da assembleia e nunca diretamente a qualquer membro da 

Assembleia Municipal e não poderão dizer respeito às matérias da Ordem do Dia. -----------------  

 ----------- A mesa da Assembleia, se tiver possibilidade para tal, esclarecerá o interessado 

imediatamente ou posteriormente por ofício. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas. -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informa-se ainda que todas as últimas quintas-feiras do mês pelas 14H30, é realizada 

reunião de câmara aberta ao público, onde os interessados poderão intervir no momento 

oportuno …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – questionou o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

não veio a suceder. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.1. – Análise e 

avaliação da ata da reunião havida na Freguesia de Oiã, no cumprimento do art.º 60.º 

alínea b) do Regimento da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que a ata, por razões de ordem logística não permite a sua correção, mas 

pode ter incorreções e por isso mesmo a Mesa da Assembleia Municipal estará sempre 

recetiva a qualquer correção sugerida por qualquer interveniente nas referidas reuniões. --------  

 ----------- Mais informou, ter sido solicitado pelo Membro da Assembleia de Freguesia Armindo 

Silva um pedido de correção, solicitando à 2.ª Secretária que procedesse à sua leitura. ----------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO – leu o seguinte pedido de retificação à 

ata, solicitado pelo Sr. Armindo Silva: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Erro de Redacção--------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Armindo Silva [...]  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Disse ainda que o arruamento da entrada principal da Solinar e que dá acesso às 

cargas e descargas da Barmat cedeu necessita de arranjo, mas está nesse estado há sete 

anos.  ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que existe um espaço verde em frente ao prédio da Solinar em meia-lua que 

está desprezado e ele próprio paga a uma empresa de jardinagem para que corte as ervas 

bravas do mesmo uma vez que este ajuda a embelezar a Zona Industrial de Oiã, cativando 

assim futuros empresários e até novos clientes. Já solicitou à Câmara que colocasse lá relva 

com um sistema de rega ficando ele próprio de mandar tratar do jardim. -------------------------------  

 ----------- No que diz respeito a segurança, [...]. Disse mesmo que tem conhecimento de 

empresários que ponderam mudar a sede das suas empresas visto que a derrama irá para 

outro local de forma a pressionar a Câmara Municipal a tomar uma atitude a sério referente à 

insegurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – agradeceu a todos aqueles que participaram na referida Reunião e que de uma 

forma inequívoca dignificou a Freguesia de Oiã. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente deu o uso da palavra ao primeiro interveniente. -------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - entregou a sua intervenção por 

escrito, que seguidamente se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sobre a reunião tida com o Executivo e Assembleia de freguesia de Oiã que 

aproveito a oportunidade para os cumprimentar pela qualidade e dignidade inquestionável das 

suas novas instalações, não deixando de parte neste elogio o seu Polo de Leitura e este 

Auditório que hoje recebe a Assembleia Municipal, cuja realização foi, aliás, proposta pela 

Bancada do PSD à Comissão Permanente, não se tendo realizado anteriormente por ter 

entendido, e bem, o Sr. Presidente da Assembleia, que a tal Assembleia só se poderia realizar 

neste espaço depois da sua inauguração oficial. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaria também de sublinhar, com muita satisfação, o facto de, hoje, a maior 

freguesia do Municio de Oliveira do Bairro tem um Polo de Leitura digno desse nome e cuja 
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comparação com o anterior não é sequer possível existir tamanha é a disparidade entre o 

anterior e o actual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas entrando especificamente na reunião, dizer-vos que, tal como nas duas 

anteriores, respectivamente Mamarrosa e Bustos, esta foi uma reunião muito profícua para mim 

e certamente para os meus colegas de Bancada que estiveram presentes, quer os eleitos de 

Oiã como também de outras freguesias. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cuja presença é mais uma demonstração do respeito que os Eleitos nas listas do 

Partido Social Democrata têm pelo papel que neles foi confiado. -----------------------------------------  

 ----------- Mas dizia eu que, das múltiplas exposições que durante a reunião existiram, foi 

evidente uma profunda preocupação com a questão da segurança de pessoas, bens e 

equipamentos, facto que não sendo desconhecido desta Assembleia, me marcou pela evidente 

e genuína preocupação transversal às sensibilidades político partidárias e que deverá merecer, 

como sei que tem merecido, uma atenção ainda mais redobrada por parte do nosso executivo 

Municipal já que é premente dar resposta efectiva e eficiente a uma problemática cujos 

contornos me parecem graves. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi também evidente uma preocupação com os acessos à escola Integrada de Oiã, à 

questão das acessibilidades e vias de circulação, à necessidade de resolver o problema da 

perigosidade e sinistralidade das vias de circulação, particularmente a necessidade da 

construção de várias rotundas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outro dos aspectos sublinhados teve a ver com o tecido urbano, claramente 

desorganizado e pouco eficiente com evidentes consequências para a qualidade de vida dos 

Oianenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, Sras. e Senhores Deputados,  -----------------------------------------------------  

 ----------- Não me alongarei muito mais nesta análise tanto mais quando sei que outros 
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elementos da Bancada do Partido Social Democrata também abordarão a reunião e estes 

assuntos, mas gostaria de terminar a minha intervenção com uma reflecção política que me 

parece necessária…  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não podemos esquecer na análise que fazemos dos muitos problemas apresentados 

nessa reunião, boa parte deles, para não dizer a maioria, ultrapassam o poder de decisão da 

Esfera Municipal e que muitos outros tiveram a sua génese em tempos em que os destinos 

deste Município eram geridos por outro Executivo que não o do Partido Social Democrata e 

que, nesse tempo se tomaram decisões, como a do PDM, por exemplo, cujas consequências 

são, também por exemplo o actual desenho do tecido urbano de Oiã e que tal resolução, além 

de necessária é também muito difícil…  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que é também importante ter em linha de conta que aqueles que tiveram 

responsabilidades relevantes ao nível do poder de decisão no executivo municipal desse tempo 

não podem hoje, ou pelo menos não devem, exigir resultados e soluções imediatas para 

problemas que, no passado, não foram capazes de resolver e até que, em alguns casos, 

tiveram responsabilidades na sua criação. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não digo que tais pessoas não tenham o direito de reivindicar soluções e de 

apresentar queixas… Porque têm… Mas terão que o fazer com a consciência moral de que há 

passado, e de que há memória sobe pena de, se não o fizerem, perdem credibilidade.  -----------  

 ----------- Temos ainda que perceber e admitir que o investimento global feito nesta freguesia 

não encontra paralelo em nenhum executivo anterior…Repito nenhum…  -----------------------------  

 ----------- Escolas, polo de leitura, auditório, equipamentos desportivos, apoios a associações, 

requalificações, rotundas, até o famigerado estacionamento público do cruzeiro… São bons 

exemplos do que digo… ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados é preciso fazer mais, é preciso fazer 

melhor… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- E é precisamente isso que temos feito… -------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas não ainda não chega… Oiã merece mais, Oiã precisa de mais …” --------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – em relação à reunião 

da Mesa da Assembleia Municipal e da Comissão Permanente com os eleitos locais de Oiã foi 

bastante profícua, uma vez que os mesmos vinham preparados para o que se pretendia 

discutir, tendo por isso mesmo, sido várias as questões levantadas, apesar de o líder do 

PPD/PSD ter tentado “tirar a água do capote”, uma vez que, apesar de algumas não serem da 

responsabilidade da Autarquia, esta poderia ajudar a resolver as mesmas e outras são da 

competência da Autarquia, cujo Executivo Municipal já exerce funções há cerca de sete anos, 

reconhecendo contudo, que alguns dos problemas poderão ser de difícil resolução. ---------------  

 ----------- Salientou o facto de que a segurança é uma questão que foi abordado por 

praticamente todos os presentes, quer no que respeita à segurança de pessoas e bens, quer 

em termos de segurança rodoviária. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constata-se que efetivamente o cruzamento do facho se parece com um cruzamento 

propriamente dito, do que num local onde existem semáforos, uma vez que a maior parte das 

vezes estes se encontram desligados. Esta é uma situação em relação à qual o Presidente da 

Câmara tem informado que já diligenciou por diversas vezes à Estradas de Portugal, 

nomeadamente no que respeita à eventual criação de uma rotunda. ------------------------------------  

 ----------- No que respeita à segurança de pessoas e bens e tendo noção das competências da 

Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, que muitas das vezes se sentem impotentes em 

solucionar essa questão, uma vez que tem a ver com problemas de autoridade e de segurança 

pública, mas, também, muitas das vezes, fruto da incúria de alguns cidadãos, proprietários, 

que com vista do lucro pessoal, não têm em conta o interesse dos vizinhos e da população, 

estando certo que todos desejam contribuir para uma resolução desta problemática. --------------  

 ----------- Salientou o facto de se ter focado um assunto que fazia parte do programa eleitoral do 
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CDS-PP e que se prende com a necessidade de construção de um Pavilhão Gimnodesportivo.  

 ----------- Referiu ter sido igualmente referido, a necessidade de se salvaguardar o arranjo 

urbanístico da área envolvente a este novo Edifício da Junta de Freguesia, Auditório e 

Biblioteca de Oiã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra preocupação que foi abordada na referida reunião, prende-se com a 

necessidade de se proceder à beneficiação da Zona Industrial de Oiã, nomeadamente a nível 

de passeios, arruamentos, instalação de uma placa identificativa de empresas e outros 

arranjos ao qual se junta a necessidade de expansão da mesma. ---------------------------------------  

 ----------- Mais disse, ter sido mencionado por parte do Presidente da Assembleia de Freguesia 

de Oiã, uma questão que se prende com um Protocolo relacionado com a toponímia e que tem 

vindo sucessivamente a ser rejeitado pela Assembleia de Freguesia pelo facto de não serem 

salvaguardadas as questões de financiamento, tendo questionado o Presidente da Câmara se 

houve desenvolvimentos em relação a esta matéria. ---------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - entregou a sua intervenção 

por escrito, que seguidamente se transcreve: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Dando seguimento às reuniões com as diferentes assembleias e juntas de 

freguesias, no passado dia 26 de Outubro, nesta mesma sala, reuniu a Comissão Permanente 

e a Mesa da Assembleia Municipal com os elementos da Assembleia e da Junta de Freguesia 

de Oiã. Foi uma reunião bastante proveitosa, onde foram levantadas vários problemas e 

anseios da freguesia, alguns já conhecidos, outros por ventura menos conhecidos. ----------------  

 ----------- Oiã é a principal porta de entrada do nosso Concelho, é a maior freguesia do 

Concelho, e é aquela que apresentou na última década a mais elevada taxa de crescimento. 

Reside em Oiã mais de um terço da população do nosso Concelho. Oiã foi na última década o 

grande motor de crescimento do nosso Concelho. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mas este crescimento acelerado tem vindo a criar uma série de problemas, com os 

quais não temos sabido lidar. Oiã é uma vila atrofiada por um crescimento urbanístico feito de 

forma desregrada e sem visão. É necessário repensar o centro de Oiã, é necessário criar 

novas centralidades, é necessário abrir novos arruamentos que permitam um crescimento 

saudável, de uma freguesia que pela sua posição geográfica única pode e deve continuar a 

crescer.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É necessário modernizar a escola do 2º e 3º ciclo de Oiã, dota-la de um pavilhão e de 

acessibilidades dignas de um Portugal que se quer moderno. ---------------------------------------------  

 ----------- É necessário valorizar e acarinhar quem investiu e quem cria riqueza nesta freguesia. 

A zona industrial de Oiã, continua a ser uma obra inacabada, com arruamentos degradados, 

sem sinalética, com espaços comuns degradados. Continua a estar muito aquém daquilo que 

nos foi prometido, e daquilo que era importante que fosse, porque para milhares de pessoas 

que cruzam o nosso Concelho diariamente a primeira imagem com que se deparam, e a 

primeira imagem com que ficam é com a imagem da zona industrial de Oiã. E que diferente que 

esta imagem seria se houvesse outra sensibilidade, se houvesse outra atenção aos detalhes.--  

 ----------- Mas igualmente importante é verificarmos como Oiã, e por consequência todo o 

Concelho, está cada vez mais longe do nó de acesso à autoestrada. Para quem hoje sai da 

autoestrada, em hora de ponta, em direção ao nosso Concelho, pode contar com uma entrada 

difícil, perigosa e demorada na estrada nacional e com uma fila nos semáforos do Portinho. 

Não temos sabido cuidar do único nó de acesso à autoestrada que temos, e como diz o povo 

“mais vale um pássaro na mão do que dois a voar”, e temo que neste caso andemos mais 

preocupados a assobiar para o pássaro que voa do que a cuidar daquilo que já temos, daquilo 

que outros no passado souberam garantir para o nosso Concelho. --------------------------------------  

 ----------- Continuam a faltar 10 km de via rápida, e que impacto que isso teria não só na 

freguesia mas para a competitividade de todo o Concelho. Aveiro é o grande centro aglutinador 
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da região, garantir boas acessibilidades a Aveiro é garantir um Concelho competitivo e um 

Concelho atrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além destas questões, que são na sua maioria já conhecidas de todos, mas para 

as quais é importante encontrar soluções, uma outra questão pela forma enfática e repetida 

como foi tratada na reunião, pela generalidade dos intervenientes, merece um destaque 

especial, e essa questão prende-se com a segurança de pessoas e bens. Em Oiã sente-se o 

problema da insegurança de forma muito acutilante, e isso foi relatado com exemplos vividos 

na pele pelos presentes. E o problema da segurança é um problema maior, não pode haver 

qualidade de vida, se andarmos permanentemente sobressaltados com aquilo que nos pode 

acontecer, acontecer aos nossos ou aos nossos bens. O estado tem obrigação de garantir a 

segurança de pessoas e bens, e nós não nos podemos demitir de responsabilidades nessa 

área, numa freguesia que pelas suas especificidades tem problemas próprios. ----------------------  

 ----------- Esta é uma freguesia onde há muita gente de fora, onde pela calada da noite é fácil 

chegar e partir, onde existe uma comunidade cigana significativa e com problemas de 

integração. É uma freguesia com um problema de segurança específico ao qual temos que 

responder, usando todas as formas que estiverem ao nosso alcance. Porque se não 

respondermos corremos o risco de vermos grupos de cidadãos a quererem tomar em mãos 

esta tarefa, e aí quebra-se um dos pilares fundamentais da nossa sociedade.------------------------  

 ----------- Termino apenas fazendo votos para que estas reuniões vão servindo para colocar em 

evidência o que é de fato prioritário para as populações e para que saibamos em tempos de 

vacas magras colocar o nosso esforço no essencial, pois só assim poderemos dar resposta aos 

legítimos anseios dos nossos munícipes …” --------------------------------------------------------------------  

 ----------- GILBERTO MARTINS DA ROSA – referiu que o objetivo das reuniões, é o de serem 

auscultados os problemas e preocupações mais prementes das populações das diferentes 

Freguesias, tendo para o efeito e até ao momento sido efetuadas reuniões em Bustos, 
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Mamarrosa e Oiã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação aos problemas levantados na reunião havida em Oiã, focou a questão do 

Largo do Cruzeiro e o aproveitamento da sua superfície para uma área lúdica, a construção de 

Pavilhão Gimnodesportivo e Piscina, passadeiras, tratamento da Zona Industrial de Oiã, 

colocação de placard identificativo das empresas naquela mesma Zona Industrial, o problema 

da insegurança, aquisição de terrenos envolventes ao Campo de Futebol de Águas Boas e 

respetivo arrelvamento, proteção pedonal, sinalização e iluminação. ------------------------------------  

 ----------- Solicitou especial atenção à Rua Dr. Ângelo Graça, uma vez que esta necessita de 

tratamento urgente, uma vez que se encontra bastante degradada. -------------------------------------  

 ----------- De todos os problemas abordados, salientou a necessidade da construção das 

rotundas que já foram anteriormente mencionadas, bem como a questão dos semáforos, 

informando já ter detetado que por vezes eles estão com o sinal verde em todos os sentidos. --  

 ----------- Salientou ainda a questão da Extensão de Saúde de Oiã e o facto de haver poucos 

médicos destacados, o que significa que o tempo de espera para uma consulta seja elevado. --  

 ----------- No que respeita à segurança, apelou a todos os que sofrerem atos de vandalismo, 

furto ou outra situação, que fizessem a respetiva participação às autoridades competentes, 

porque assim, irá facilitar a atuação no terreno dessas mesmas autoridades. ------------------------  

 ----------- CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA – reconheceu que a reunião havida, 

foi um importante momento de discussão e reflexão sobre alguns dos problemas e 

preocupações da Freguesia, sendo que, grande parte das preocupações foi comum à maioria 

dos intervenientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que aquela iniciativa, serviu para alertar sobre uma grande diversidade de 

assuntos, sendo que, de entre os assuntos abordados, salientou a questão da segurança, tanto 

mais que se vivem tempos difíceis e conturbados e em momentos como estes a criminalidade 
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aumenta e a Freguesia de Oiã tem sido prova disso mesmo, principalmente a sua Zona 

Industrial, com o aumento significativo de assaltos a empresas. ------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter tido conhecimento da constituição de uma Comissão composta por várias 

entidades do Concelho no sentido de analisar e propor soluções em relação à questão da 

segurança, esperando que haja resultados rápidos e eficazes para minimizar a situação. --------  

 ----------- Outra preocupação que salientou, prende-se com a necessidade de construção de 

uma rotunda no Silveiro, à semelhança do que sucedeu em Perrães, dado que os acidentes 

naquele local se têm vindo a avolumar, muitas das vezes com perdas de vidas humanas. -------  

 ----------- Igualmente focou a necessidade de se construir uma rotunda na Zona Industrial de 

Oiã, mais concretamente no cruzamento do Portinho, dado ser constante o congestionamento 

de trânsito no local, principalmente em horas de ponta, implicando perdas de tempo e 

produtividade, dado que grande parte dos automobilistas se deslocam em trabalho ou vão para 

os seus locais de emprego. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – referiu que os Membros que o antecederam já 

abordaram os aspetos fundamentais e as diferentes questões que foram levantadas na reunião 

havida em Oiã. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por conseguinte, focou apenas sumariamente o que foi mencionado e que se reveste 

de grande preocupação para a Freguesia de Oiã e que se prende com os semáforos, rotundas, 

passadeiras, Zona Industrial, Estacionamento no Largo do Cruzeiro, construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo, acesso ao novo edifício da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca, 

eletrificação do arruamento junto à Escola Básica Integrada, arranjo e beneficiação de diversos 

arruamentos na Freguesia, segurança entre outros. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção as grandes necessidades sentidas na Freguesia, referiu que o 

Presidente da Câmara terá de começar a fazer alguns investimentos em Oiã e que foram 

devidamente justificados pelas diferentes intervenções que ocorreram na referida reunião. ------  
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 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. -------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

iniciou a sua intervenção, mencionando ser prioritário tudo aquilo que está por fazer, uma vez 

que o que já se encontra feito deixou de ser prioritário. ------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o investimento efetuado na Freguesia de Oiã, tal como em qualquer 

outra Freguesia do Concelho, podem ser comparados com quaisquer dos Mandatos anteriores. 

 ----------- No que à segurança diz respeito, referiu que a responsabilidade compete às forças de 

segurança, que não dependem da Câmara Municipal, contudo esta, pela primeira vez, abriu 

concurso para atribuição de Licenças de Guardas-noturnos, estando os mesmos a prestar 

serviço há cerca de meio ano. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Câmara Municipal em parceria com a GNR e SEPNA, Presidentes de 

Junta, da ACIB, já levaram a efeito diversas reuniões, com vista a reforçar a segurança que a 

todos preocupa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou a pretensão da Autarquia, se tal vier a ser necessário, de contribuir a título 

de compensação, avença, prestação de serviços ou outra forma, e em parceria com os 

empresários do Concelho, complementar os honorários justos para que a atividade de Guarda-

noturno possa vir a ser desempenhada cabalmente, uma vez que, presentemente, os Guardas-

noturnos referem que não ganham para a gasolina que gastam, pelo que, terão, os 

empresários a responder, quanto é que estão dispostos a gastar para terem as devidas 

condições de segurança. A Autarquia está disposta a apoiar, desde que, os interessados 

também o estejam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu igualmente, estar a ser estudada a possibilidade de configurar um quase 

condomínio fechado na Zona Industrial de Oiã Poente e a ser assim, todos sabem decerto 

quem é que deve pagar esse mesmo condomínio. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que a Autarquia estará disponível para licenciar os painéis eletrónicos 

pretendidos, se os industriais concordarem e desde que todas as empresas nele constem. ------  

 ----------- No que respeita às situações de insegurança decorrentes da presença de elementos 

de etnia cigana, referiu que os mesmos, além de terem os seus direitos, têm igualmente 

obrigações e devem cumprir os seus deveres e se as regras forem infringidas terão a 

competente chamada de atenção com vista à eliminação desse tipo de atitudes. -------------------  

 ----------- Reiterou as palavras produzidas por um Membro interveniente, de que quando 

acontece um roubo, a obrigação de qualquer cidadão é a de fazer a respetiva comunicação às 

autoridades, uma vez que, só assim os responsáveis poderão justificar, com dados concretos, 

os pedidos de reforço de elementos para reforçar a segurança do Concelho. ------------------------  

 ----------- Informou que os acessos à Escola já foram melhorados e irão continuadamente a ser 

melhorados e a iluminação já se encontra paga, pelo que a EDP irá proceder à sua colocação 

na próxima semana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que às rotundas diz respeito e mais concretamente a do Silveiro e a do Portinho, 

informou que a primeira já se encontra numa fase adiantada de negociações com a Estradas 

de Portugal, tendo inclusivamente sido publicadas em Diário da República as parcelas a 

expropriar. Já em relação à segunda, já foram elaborados os projetos, mais do que uma vez, e 

a Estradas de Portugal tem em sua posse os mesmos, de forma a orçamentar a obra e integrá-

la no seu Plano de Atividades, uma vez que não compete à Autarquia levar a efeito uma 

rotunda na Estrada Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que a Autarquia está obrigada a cumprir o PDM, que se encontra em 

revisão há já uma série de anos, e se existe uma visão que se pretende ver implementada no 

território do Concelho, ninguém mais do que a Câmara Municipal, está interessada em ver a 

mesma implementada no terreno, por vezes levando a efeito a realização de trabalho que 

compete a outras entidades e organismos de forma a acelerar o processo e mesmo assim, tem 
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tardado em chegar a Discussão Pública e posterior aprovação. ------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que em relação a Oiã se está a cumprir o PDM e no que respeita ao 

Largo do Cruzeiro a Autarquia adquiriu terrenos, criticado por alguns, onde eram para nascer 

alguns edifícios, estando a decorrer negociações no sentido de se construir uma Alameda 

desde esse local até ao edifício da nova sede de Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca e 

posteriormente ao Parque de Lazer. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que tal como Oiã, também a Palhaça e outras Freguesias do Concelho são o 

motor do Concelho, sendo que, Oiã é a maior Freguesia do Concelho, sendo uma das portas 

de entrada e todos devem fazer o possível para melhorar a imagem de entrada no Concelho. --  

 ----------- Informou que uma das ideias subjacentes à construção do novo edifício da Junta de 

Freguesia, Auditório e Biblioteca, foi o de dar uma nova centralidade à Freguesia de Oiã. --------  

 ----------- Constata que efetivamente o Largo do Cruzeiro não tem vida, mas tal não se deve à 

falta de estacionamentos, muito embora reconheça que o Parque Subterrâneo necessita de ser 

colocado à disposição dos Munícipes, podendo não passar por local de estacionamento, 

porque a ser assim, jamais será rentável. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a requalificação da EB 2/3 de Oiã se encontra em fase de Concurso 

Público, o qual avançará assim que for aprovada a respetiva Candidatura ao QREN, sem essa 

mesma aprovação a questão deverá ser analisada. ----------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à conclusão da Variante, reiterou a informação já prestada em 

Assembleia Municipal, relativamente à insistência levada a efeito junto do Secretário de 

Estado, onde este, por falta de argumentos, terá dito não valer a pena insistir mais uma vez 

que quem decidia era ele. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação aos Transportes Públicos, Oiã-Aveiro, relembrou o Membro Armando 

Humberto que também faz parte da Assembleia Intermunicipal da Região de Aveiro, da 
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existência do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes para a Região de Aveiro e que 

tem o total empenho e disponibilidade por parte da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e 

que irá ser desenvolvido para toda a Região. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou terem sido várias as insistências efetuadas pela Câmara Municipal junto da 

Estradas de Portugal relativamente aos semáforos de Oiã, tendo, uma das respostas por parte 

daquela entidade, de que a avaria iria ser solucionada após procedimentos concursais. ----------  

 ----------- No que respeita à construção do Pavilhão gimnodesportivo, referiu que o que está a 

ser executado é o Programa eleitoral do PSD e não o do CDS-PP. --------------------------------------  

 ----------- No que à Zona Industrial diz respeito, informou que se encontra em fase de Concurso 

Público e prestes a adjudicar, empreitada para alcatroamentos da Rua das Cavadas, Rua 

Fonte do Lugar, Rua da Escola C+S, Rua Prof. Martins, Rua 25 de Abril, Av.ª da Estação, Rua 

da Lagoa, Rua do Caminho Branco, Rua do Kartódromo, Rua da Etar, Rua do Vale Grande e a 

respetiva rotunda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Protocolo da Toponímia e seu financiamento, esclareceu que o mesmo 

foi aprovado pela Assembleia Municipal a celebração do Protocolo entre o Município de 

Oliveira do Bairro e cada uma das Juntas de Freguesia, tendo cinco Assembleias de Freguesia 

aprovado o mesmo e em Oiã não o foi, dado poder haver uma incongruência no articulado e 

que tem a ver com o financiamento, que neste caso não existe, uma vez que a venda dos 

números de polícia gera alguma receita, apelando desta forma, aos Membros da Assembleia 

de Freguesia de Oiã, que debatessem novamente o assunto e o aprovassem para que desta 

forma o mesmo possa ser posto em prática em todo o Concelho, estando disponível, para, 

posteriormente, proceder a alguma alteração. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o Grupo Desportivo de Águas Boas tem merecido apoio por parte da 

Câmara Municipal, pelo que a Autarquia estará atenta à situação apresentada pelo Membro 

Gilberto Rosa, tanto mais que a Autarquia irá pagar a última prestação do relvado sintético de 
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Oiã e nos termos do Protocolo celebrado. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Rua Dr. Ângelo Graça, referiu que embora não se encontra integrada 

nesta primeira fase e que citou anteriormente, certamente que fará parte da segunda fase de 

beneficiação de arruamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.2. – 

Apreciação, análise e eventual votação de propostas sobre a Reforma da Administração 

Local. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu ter sido remetido um documento a todos os Membros, intitulado “Reforma 

da Administração Local” elaborado pela Dr.ª Andreia Pereira, Jurista da Câmara Municipal e 

que serviu de apoio à Reunião levada a efeito no passado dia 30, na qual estiveram presentes 

os Presidentes de Junta e de Assembleia de Freguesia, a Mesa da Assembleia Municipal e o 

Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que se estão a aguardar outras informações, que com certeza irão resultar 

do Congresso da ANAFRE e por conseguinte, se tal vier a ser necessário, proceder-se-á ao 

agendamento de uma Sessão da Assembleia Municipal para debater este tema. -------------------  

 ----------- Seguidamente solicitou à 2.ª Secretária que procedesse à leitura de uma Proposta 

apresentada pelo Membro André Chambel. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO – leu a seguinte Proposta apresentada 

pela Bancada do CDS-PP: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011, o Governo pretende “levar a 

efeito uma mudança estrutural e simultaneamente estratégica do modelo actualmente 

consagrado para a administração local autárquica, que potencie uma reforma da gestão, do 

território e uma reforma política, propiciando -se, de tal modo, uma administração mais eficaz e 
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eficiente, com a consequente racionalização dos recursos públicos.” ------------------------------------  

 ----------- “A presente resolução do Conselho de Ministros aprova as orientações e medidas 

prioritárias a adoptar no âmbito da reforma que se pretende levar a cabo na administração local 

autárquica, mediante a concertação com todos os poderes públicos envolvidos e o 

aprofundamento do estudo e do debate sobre as novas perspectivas de organização local, de 

competências, de financiamento e de transferência de recursos, assim como relativamente ao 

actual enquadramento eleitoral autárquico.” ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Pretende -se, assim, obter um acordo político efectivo e alargado que viabilize a 

efectiva reorganização do mapa administrativo autárquico, bem como a adequação material do 

acervo de atribuições e competências face aos novos desafios”. -----------------------------------------  

 ----------- Os diferentes Eixos Estratégicos de Actuação demonstram isso mesmo: ------------------  

 ----------- No Sector Empresarial Local, procura-se a racionalização, reduzindo o número de 

Entidades, adequando-o à sua verdadeira missão, de acordo com as especificidades locais, 

determinando concretamente quais as suas áreas estratégicas de actuação, gerando 

economias de escala, melhor gestão e mais eficiência dos recursos públicos; ------------------------  

 ----------- Na Organização do Território, projecta-se encontrar um novo mapa administrativo, 

reduzindo significativamente o número de Freguesias, dando-lhe escala, dimensão e novas 

competências, e apostando nas políticas de proximidade; --------------------------------------------------  

 ----------- Na Gestão Municipal, Intermunicipal e Financiamento, apostando na dupla 

descentralização do Estado para os Municípios e dos Municípios para as Freguesias, dando 

preponderância ao novo papel que as Comunidades Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas 

devem assumir; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na Nova Democracia Local, base de suporte de toda Reforma da Administração 

Local, consagrando os anteriores Eixos de Actuação. -------------------------------------------------------  
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 ----------- Apesar do receio que sentimos até há poucas semanas de vermos a Freguesia de 

Bustos ser afectada pela reorganização territorial, hoje, à luz dos actuais critérios, podemos 

dizer que as Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro não serão afectadas pelo novo 

mapa administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, e dado que este processo é um processo dinâmico, balizado pelos 

objectivos e compromissos do actual e anterior Governos, é de todo prudente que não 

consideremos essa ameaça como passada. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais ainda, os eixos da Gestão Municipal, Intermunicipal e Financiamento e Nova 

Democracia Local propõem objectivos que influenciarão, de sobremaneira, as competências, 

financiamento e organização política da gestão autárquica e da intervenção dos vários órgãos 

na vida pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro delibera: -----------------------  

 ----------- Com vista a acompanhar e melhor intervir no processo de decisão e legislação da 

nova Administração Local, assim como, de melhor colaborar com a Câmara municipal nos seus 

intuitos de preservação e promoção dos interesses do Concelho e das suas populações a 

Assembleia Municipal delibera que, por se tratar de um assunto de relevante interesse 

concelhio, seja criada uma Comissão de Acompanhamento que integre a Mesa da Assembleia 

Municipal, os Presidentes de Junta de Freguesia e 2 Membros de cada Grupo Municipal. Farão 

ainda parte desta Comissão, sem direito a voto, um representante da Câmara Municipal e os 

Técnicos Municipais que o Executivo entenda pertinente autorizar …” ----------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que a Proposta apresentada foi aceite pela Mesa da Assembleia Municipal e 

apesar de na Ordem de Trabalhos constar que eventuais Propostas poderiam ser votadas, 

entende que o mais assertivo, será apreciar, discutir e aprovar a presente Proposta, na próxima 

Sessão da Assembleia Municipal, no período Antes da Ordem do Dia, tal como 
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regimentalmente se encontra definido. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – questionou se o facto 

de não se discutir nenhuma Proposta não esvaziará o propósito do presente Ponto da Ordem 

de Trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção o facto de se ir realizar o Congresso da ANAFRE e o facto de 

poderem surgir novos desenvolvimentos relativamente a esta matéria, propôs que a Proposta 

por si apresentada não fosse discutida e votada na próxima Sessão da Assembleia Municipal, 

mas antes, que se realizasse uma Assembleia Municipal Extraordinária para debater o mesmo 

e aí já, com as conclusões do Congresso da ANAFRE e das posições assumidas pelas 

diferentes Assembleias de Freguesia do Concelho. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que fará sentido a sugestão do Membro André Chambel, pelo que a mesma 

poderá ser equacionada.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo em atenção que 

o presente ponto da Ordem de Trabalhos refere: “Apreciação, análise e eventual votação de 

propostas”, contudo, não existindo nenhuma Proposta para ser colocada à votação, referiu não 

fazer sentido discutir o mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu ser seu entendimento, que se deverá auscultar a opinião dos Membros da 

Assembleia Municipal acerca desta matéria e ser um ponto de partida para outros 

procedimentos no futuro, pelo que, se atuará dentro dessa linha. ----------------------------------------  

 ----------- Seguidamente deu o uso da palavra ao primeiro interveniente, que pretendesse usar 

da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – em relação a esta Reforma, constatou que 
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possuindo o Concelho de Oliveira do Bairro somente seis Freguesias, o menor número dos 

Concelhos limítrofes, sendo a realidade de cada uma delas, em termos de estrutura, idêntica, 

embora diferente no que respeita a área, população, acessibilidades e evolução. -------------------  

 ----------- Mais disse que quer a ANMP, quer a ANAFRE, consideram que todas as Freguesias 

do Concelho reúnem os critérios de organização territorial, pelo que, não havendo qualquer 

alteração de critérios, o Partido Socialista defende e congratula-se com a possível manutenção 

das seis Freguesias de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda, que deve haver uma maior racionalização de meios e olhar mais para 

todas as Freguesias de uma forma integrada, criando infraestruturas que se complementem 

entre si, evitando duplicação e subaproveitamento das mesmas, no que diz respeito a 

equipamentos desportivos, Polos Escolares e infraestruturas culturais.---------------------------------  

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – referiu que através da análise efetuada 

pelos Técnicos Municipais, mais concretamente pela Dr.ª Andreia Pereira, que nenhuma das 

Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro estaria sujeita a qualquer tipo de agregação, pelo 

que, se sentiu profundamente aliviado, uma vez que seria injusto, uma vez que o papel de uma 

Junta de Freguesia é extremamente relevante junto da sua população, para acolher, ouvir e 

transmitir o que se passa, nomeadamente junto da Câmara Municipal. ---------------------------------  

 ----------- Uma vez que o Documento Verde se refere ao possível reforço das competências das 

Juntas de Freguesia, defendeu que as mesmas poderiam passar a levar a efeito pequenas 

obras de conservação e manutenção, devendo ser celebrados os respetivos Protocolos com a 

Câmara Municipal, a fim de salvaguardar as respetivas contrapartidas financeiras. -----------------  

 ----------- Referiu que a reorganização administrativa não é uma questão secundária e tem de 

ser debatida pela Assembleia Municipal, questionando se o mesmo terá de ser realizado pelas 

diferentes Assembleias de Freguesia, sugerindo e apresentando Propostas de possíveis 

competências que podem ser delegadas e respetivas formas de financiamento. --------------------  
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 ----------- RENATO ALEXANDRE BRAZ DE ALMEIDA – referiu que a Reforma Administrativa 

do Poder Local, surge por imposição da Troica e que consta do Memorando de Entendimento 

assinado pelos líderes dos Partidos que compõem a Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----------- Relembrou que o atual estado da Administração foi fruto de muitas opções erradas e 

da conjuntura adversa e que culminou na atual crise em que Portugal se encontra mergulhado 

e que hipoteca as gerações futuras. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Documento Verde foi elaborado, tendo subjacente os resultados dos 

Censos 2011, sendo certo que não existem ainda conclusões relativamente à futura 

organização do Município de Oliveira do Bairro e das suas Freguesias, sendo que, a 

informação facultada tem por base Pareceres da ANAFRE e pela ANMP, que referem que as 

Freguesias do Concelho se mantêm tal como estão. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o referido documento necessita, em alguns aspetos, de 

aperfeiçoamento e clareza, nomeadamente no que à gestão municipal e financiamento diz 

respeito, uma vez que, cada Município estará sujeito às exigências qualitativas do seu 

Município e não quantitativas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que se pretende uma redução de custos, nos quadros de pessoal e 

aumentos de competências e maior autonomia, sem se saber em concreto de onde poderão vir 

as respetivas contrapartidas financeiras. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescendo que, sendo o futuro Executivo Municipal homogéneo, não se perderá 

tempo com divergências, sendo a discussão a efetuada nas Assembleias Municipais. ------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – considerou que o Concelho de Oliveira do Bairro 

é privilegiado, dado que as suas seis Freguesias não sofrem alteração, contudo deverá 

continuar a haver uma particular atenção relativamente a este assunto, uma vez que os 

requisitos poderão ser alterados. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que as Freguesias do Concelho deverão estar recetivas a agregações de 

Freguesias provenientes de outros Concelhos, devendo sempre manter-se a respetiva 

identidade, desde que tal agregação melhor sirva o interesse das populações. ----------------------  

 ----------- Constata-se a redução do número de Vereadores do Executivo Municipal, que no 

caso de Oliveira do Bairro, passará para quatro, com a possibilidade de haver dois Vereadores 

a Tempo Inteiro, o que poderá ser preocupante, uma vez que, com seis Freguesias, com o 

dinamismo que o Concelho possui, haver esta redução, exigirá aos futuros Vereadores mais 

trabalho e mais empenho, o que poderá ser de certa forma penalizador.-------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – recordou que até há 

cerca de duas semanas, o que estava em causa era a possibilidade ou não, de em Oliveira do 

Bairro haver agregação de Freguesias, contudo, um documento emanado pela ANAFRE, que 

analisou mais pormenorizadamente os critérios de avaliação, constatou-se que somente a 

Freguesia de Bustos é que corria alguns riscos de ser agregada a outra Freguesia. ----------------  

 ----------- Explicitando mais pormenorizadamente, referiu que tal se devia ao facto de o 

Documento Verde considerar que em Concelhos de nível 3, onde se enquadra Oliveira do 

Bairro, não poderiam existir áreas predominantemente urbanas e Bustos é considerado, pelo 

INE, como Freguesia predominantemente urbana e assim sendo, estar-se-ia a castigar Bustos 

pelo seu desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, em devido tempo o Governo se apercebeu do lapso e foi incluída a 

possibilidade de as áreas urbanas poderem existir em Concelhos de nível 3. ------------------------  

 ----------- Tal não significa que agora esteja tudo bem, referindo que o Documento Verde 

reporta-se a quatro eixos prioritários, se o Sector Empresarial Local não diz muito ao Concelho 

de Oliveira do Bairro, pois não possui empresas municipais ou maioritariamente participadas, 

havendo também questão da reorganização territorial, a qual integra a questão das Freguesias. 

 ----------- Acrescentou que aquele documento faz ainda referência a dois eixos estratégicos, 
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que podem inclusivamente influenciar a organização das Freguesias e que se prende com a 

poupança de recursos financeiros e com a economia de escala, podendo dar-se o caso de 

Oliveira do Bairro poder vir a perder Juntas de Freguesia, mas quanto a esta questão, o próprio 

Documento Verde é omisso. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que irá haver uma reorganização dos Executivo Municipais e a forma como 

o Município é gerido e como se organizam os órgãos políticos Concelhios, passando a inexistir 

Vereadores da Oposição no Executivo Municipal, deixará de haver eleições para a Câmara 

Municipal e haverá apenas eleições para a Assembleia Municipal, e segundo as orientações do 

Documento Verde, o Presidente da Câmara será o cabeça de lista da lista à Assembleia 

Municipal mais votada e o número de Vereadores será reduzido e consequentemente o 

número de Membros da Assembleia Municipal será igualmente reduzido. -----------------------------  

 ----------- Referiu que aquele é um documento que ainda está a ser aperfeiçoado e o qual já foi 

objeto de alterações e a própria gestão municipal e seu financiamento ainda não foi decidida.--  

 ----------- Informou ainda, estar-se a estudar a possibilidade de transferir mais competências por 

parte da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia, se bem que à custa do Orçamento 

Municipal, quando aquelas entidades não têm, na sua grande maioria, pessoal e recebem o 

público às terças e quintas à noite. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ser essencial saber explicar às pessoas, à população o que é que está em 

causa e o que é que está a ser feito, relembrando que a própria Assembleia Municipal terá de 

emitir um Parecer, pelo que a discussão em torno da questão, terá de ser desenvolvida e 

esperar que a mesma seja profícua.-------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sobre esta questão da reforma administrativa e do seu livro verde penso ser 

importante começar por sublinhar que, tanto eu como a Bancada que lidero, nos revemos nos 
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pressupostos que levaram à constituição deste Livro e da matéria que versa, a da reforma 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Portugal não é hoje o que era há 10 anos e muito menos há 20 anos. ----------------------  

 ----------- As necessidades, as aspirações e as exigências que se colocam ao Pais, no seu todo, 

e aos municípios e freguesias em particular, são hoje completamente diferentes das de outros 

tempos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora se os pressupostos e os paradigmas foram alterados, naturalmente que as 

instituições que os servem também terão que ser revistas.  ------------------------------------------------  

 ----------- Parece-nos consensual que era necessário reconfigurar os pressupostos, as 

capacidades e as competências do primeiro patamar do pode autárquico. -----------------------------  

 ----------- E isto tão-somente porque é fundamental que estas estruturas sejam capazes de 

responder positivamente e de forma eficiente às necessidades da população. -----------------------  

 ----------- Não esquecendo naturalmente que esta é uma matéria negociada com a Troica e que 

certamente terá subjacente a sobejamente conhecida necessidade de reduzir custos, termos 

também que ver nesta reforma uma oportunidade… ----------------------------------------------------------  

 ----------- Essa oportunidade estará também na possibilidade que tal reforma cria, de se poder 

através dela, dar resposta a essas novas necessidades que já elenquei. ------------------------------  

 ----------- Importará ainda referir que tal reforma deverá representar uma economia de escala 

para o Estado e para a Nação… No entanto esta economia além de uma eventual redução em 

termos absolutos na despesa trará, esperamos, um outro tipo de economia que é a que se liga 

directamente com a rentabilidade que é dada a essa despesa. -------------------------------------------  

 ----------- Sendo despesa sempre despesa, temos a boa despesa (aquela que traz benefícios e 

representa mais valias, sejam económicas ou não) e a má despesa (aquela que apenas 

significa um investimento cujo retorno ou não existe, ou não é o exigível).  ----------------------------  
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 ----------- Ora este documento de trabalho poderá também ser uma boa noticia sobre esta 

matéria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo um documento de estudo é também importante que se tenha em linha de conta 

que os pressupostos poderão ainda ser alterados… Bom exemplo disso é o facto de existirem 

já várias actualizações deste documento. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluindo, estas reformas propõem-se ir muito mais longe que a de uma sempre 

delicada e, eventualmente controversa, reorganização dos territórios, particularmente das 

juntas de freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E este é um aspecto cuja relevância não pode e não deve ser secundarizado.-----------  

 ----------- Depois e, mais uma vez fazendo fé nos pressupostos do actual documento, e também 

segundo aquela que é a leitura da ANAFRE e da ANMP e no que especificamente diz respeito 

às nossas seis freguesias tudo permanecerá como é actualmente. --------------------------------------  

 ----------- Ou seja, no que à matéria da reorganização do território e das juntas de freguesia o 

nosso Municípios não será afectado, repito mais uma vez, sempre assumindo como definitivas 

as condicionantes actuais.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é também um aspecto que nos parece positivo já que ficam assim garantidas as 

especificidades históricas e culturais e mesmo associativas das nossas seis freguesias. ---------  

 ----------- No entanto penso que seria de todo o interesse que as instituições, ao nível de 

freguesia e do Município aproveitem esta oportunidade de dar inicio a uma análise, para além 

desta reforma agora em curso, do que pode ser melhorado, quais as aspirações e 

necessidades e de que forma poderão ser colmatadas e até perceber se existe vontade e ou 

necessidade de redefinir as nossas freguesias para que, se e quando isso for considerado, 

podermos ter já uma ideia de todas as sensibilidades, posições e possibilidades para esta 

situação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Tendo sempre em linha de conta quais os méritos e deméritos que uma futura 

reorganização teria no Município de Oliveira do Bairro e de quais as mais acertadas e profícuas 

alternativas e possibilidades poderíamos assumir e, não menos importante, quais as mais 

facilmente enquadráveis com as especificidades identitárias, sociológicas e culturais da nossa 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fica a sugestão …” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que os 

representantes do PPD/PSD e do CDS-PP tinham tecido diversos elogios à Reforma 

Administrativa, porque de facto em Oliveira do Bairro tudo permanece inalterável, logo, são os 

outros que procedem à reforma, lamentando que tal não se aplique igualmente ao subsídio de 

férias e de Natal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão da transferência de competências para as Juntas de 

Freguesia, referiu que ainda não se tem conhecimento do que vai ser alterado por força de Lei, 

sendo óbvio que nunca poderão ser transferidas muitas competências, tendo em atenção a 

heterogeneidade das Freguesias portuguesas, podendo assim, haver transferências que 

apenas serão levadas a efeito, mediante a celebração de Protocolos em cada um dos 

Municípios, o que já sucede actualmente, se bem que, na sua opinião, não da forma mais 

correcta, dado entender-se que as Juntas de Freguesia são um parceiro menor e subalterno. --  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

registou o facto de quer a ANAFRE, quer a ANMP, nas últimas listagens, que são públicas, 

apontarem para a manutenção das seis Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro, 

recordando que o mesmo não sucede em Concelhos limítrofes, esclarecendo que, a este nível, 

não será o Executivo Municipal que irá suscitar alguma questão. ----------------------------------------  
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 ----------- Referiu que a questão das competências e do respetivo pacote financeiro esse sim 

será a verdadeira reforma, estando ainda no seu início de discussão, desconhecendo para já, 

quando é que poderá ficar decidido. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar da possibilidade de serem transferidas competências para as Juntas de 

Freguesia, referiu que poderá haver novas competências a serem entregues aos Municípios, 

contudo, mais uma vez, esta é uma questão que ainda está a ser analisada. -------------------------  

 ----------- Acrescentou que todas as discussões vão dar à questão financeira, pelo que, as 

Autarquias deverão com os mesmos ou menos recursos financeiros, ser mais eficientes, mais 

capazes e dar respostas de maior proximidade e no devido tempo, independentemente de 

quem as levar a efeito, Junta de Freguesia ou Câmara Municipal. ---------------------------------------  

 ----------- Mais disse que presentemente tem havido alguma descentralização de competências, 

mas que não chegaram a ser consumadas em grande parte do território nacional, como seja a 

Educação, Metrologia entre outras. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do seu ponto de vista, dada a dimensão geográfica do Concelho de Oliveira do Bairro, 

não se justifica a criação de qualquer empresa municipal, pelo que, a questão do eixo referente 

ao Sector Empresarial Local, não tem qualquer relevância. ------------------------------------------------  

 ----------- Terminou a sua intervenção, referindo que o que vier a ser feito, terá como objectivo 

uma maior eficácia, maior produtividade, menor custo financeiro, relembrando que as 

contrapartidas financeiras têm sempre como origem os munícipes. -------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros presentes que desejassem 

usar intervir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – reiterou que existe a 

possibilidade de haver Freguesias que venham a gerir outras Freguesias, mas é algo que 

ainda não está verdadeiramente esclarecido. -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que algumas competências poderão vir a ser exercidas por parte de 

Comunidades Intermunicipais, podendo contudo vir a ser transferidas outras competências 

para os Municípios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 4.3. – Apreciação, 

análise e votação das propostas do PSD, CDS-PP e PS relacionadas com o Aviso n.º 

22177/2011 publicado no Diário da República, 2.ª Série – n.º 216 – 10 de Novembro de 

2011, sobre um pedido de atribuição de direitos de Prospecção e pesquisa de depósitos 

minerais de caulino, numa área “Palhaça”, no Concelho de Oliveira do Bairro. ---------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – a respeito deste assunto, informou que a Mesa tinha recebido uma Proposta de 

Recomendação por parte do PPD/PSD e do CDS-PP, tendo ainda incluído na Ordem de 

Trabalhos a Proposta do PS, uma vez que o seu líder de Bancada referiu que a faria chegar 

em tempo de ser remetida com a Convocatória, contudo, a Proposta do PS não foi recebida, 

tendo somente sido entregue no início dos Trabalhos da presente Sessão, tendo questionado 

os Membros da Assembleia Municipal, se de facto se deve votar aquela mesma Proposta. ------  

 ----------- Deu ainda a conhecer que o líder da Bancada do CDS-PP apresentou um documento, 

que continha uma alteração ao documento original, solicitando que o proponente esclarecesse 

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu que a 

Proposta original tal como a que apresentou no início da Sessão, continha a referência à 

criação de uma Comissão de Acompanhamento e Apoio e respectiva composição. Contudo, 

verificou que a mesma não era perfeitamente clara, sendo que na primeira versão a Comissão 

seria constituída pela Mesa da Assembleia Municipal, os Presidentes de Junta de Freguesia 

afectados pela situação, Oiã, Palhaça, Bustos e Troviscal, um representante por Bancada e 

depois, Técnicos Camarários que o Município entendesse pertinentes participar, assim como 
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alguns cidadãos com conhecimento na matéria. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, por lapso, omitiu a participação da Câmara Municipal na Comissão, 

uma vez que, o próprio Regimento da Assembleia Municipal pressupõe a participação da 

Câmara Municipal nas Comissões, sem direito a voto, daí que a alteração na Proposta original, 

passe por incluir, nos termos do Regimento, a participação da Câmara Municipal, enquanto 

Membro de pleno direito na Comissão, se bem que sem direito a voto. ---------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda, ter efectuado uma alteração no que a proporcionalidade dos 

representantes das Bancadas na Assembleia Municipal diz respeito, mas que em nada 

influencia a maioria da Bancada do PPD/PSD. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- MARIA INÊS MARTINS PATO – relembrou que o Membro André Chambel sempre 

chamou à atenção sobre as questões de forma, só que estas devem ser para todos e não 

somente quando dá jeito e embora aceite a explicação dada para se promover a alteração da 

Proposta, referiu não compreender bem os seus motivos, uma vez que o artigo do Regimento 

que foi indicado, refere que nas Comissões podem participar, sem direito a voto, outros 

Membros da Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal, ou ainda cidadãos de 

reconhecida competência sobre as matérias em análise, pelo que, questionou onde é que 

existe o lapso mencionado pelo Membro André Chambel, uma vez que este não se esqueceu 

de referir os Munícipes com relevante conhecimento na matéria. -----------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Regimento deve ser cumprido na sua íntegra, porque se algumas 

situações assim o exigem, para outras questões que parecem ser de menor relevância ou de 

menor valor, também deve ser exigido o seu cumprimento. ------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu que ao não 

colocar a referência à Câmara Municipal, se deveu ao facto de não pretender passar a ideia de 

que estava a obrigar a Câmara Municipal a participar na Comissão, ou que se pensasse que a 

Assembleia Municipal pretendia envolver-se na atividade da Câmara Municipal. --------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – procurou saber o que é que 

estava em votação, uma vez que compete ao CDS-PP colocar à votação a Proposta que bem 

entende e desde que os Membros da Assembleia Municipal estejam devidamente 

esclarecidos, votam a favor ou contra. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – esclareceu que o que irá colocar à votação é se a Assembleia Municipal aceita 

discutir e votar a nova versão da Proposta apresentada pelo CDS-PP. ---------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, foi por unanimidade dos Membros presentes, que se aceitou 

colocar à discussão e votação a nova versão da Proposta do CDS-PP, relativamente ao ponto 

em análise.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – em relação à Proposta apresentada pela Bancada do PS, referiu manter o que 

disse anteriormente, e que colocaria à votação, se se deve aceitar a sua apreciação e votação.  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu ser uma questão 

extremamente simples, ou os Membros da Assembleia Municipal entendem que estão 

esclarecidos relativamente à Proposta e se assim for, não vê motivos para não ser discutida e 

votada, ou não estão esclarecidos e necessitam de reflectir sobre a mesma e não se aceita 

discutir e votar a Proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que a partir do momento em que a Proposta foi aceite pela Mesa, há regras 

a cumprir, podendo cada um fazer a sua própria leitura, mas compete à Mesa da Assembleia 

Municipal decidir em coerência.-------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a Proposta apresentada pela Bancada do PS não seguiu com 

a documentação remetida com a Convocatória, questionou os Membros da Assembleia 
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Municipal, se se deve aceitar a sua apreciação e votação. -------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se a rejeição da discussão da Proposta apresentada 

pelo PS, com 14 Votos Contra, 10 Abstenções e 3 Votos a Favor. ---------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – solicitou aos Membros 

presentes que explicassem porque razão votaram contra. --------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse não fazer qualquer sentido e não aceitar discutir uma Proposta que 

posteriormente não será votada. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – esclareceu que existe sempre a possibilidade do proponente retirar a Proposta que 

está em análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que do ponto 

de vista formal deveria ter votado contra, contudo não o fez, porque do seu ponto de vista, 

quando as Propostas são apresentadas fora do Período Antes da Ordem do Dia, somente 

poderão ser votadas no Período Antes da Ordem do Dia seguinte, situação esta que já ocorreu 

anteriormente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse não ter votado contra, uma vez que, do ponto de vista formal, a Proposta 

consta da Ordem de Trabalhos, tendo já havido situações em que o assunto que fazia parte da 

Ordem de Trabalhos não seguiu com a documentação toda e não foi por isso que deixou de 

ser discutida e votada. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que a Bancada do 

PPD/PSD votou contra, uma vez que o Regimento prevê que nestas situações a Proposta nem 

sequer deva ser aceite pela Mesa da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que os Membros da Bancada do PS tiveram conhecimento prévio do teor 

da respectiva Proposta, enquanto que os líderes das outras Bancadas somente tiveram 
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conhecimento ontem e os restantes Membros apenas hoje e o mesmo não se passa com o 

conhecimento que todos têm das Propostas apresentadas pelas Bancadas do PPD/PSD e do 

CDS-PP, uma vez que receberam aquelas com a restante documentação, daí que a Bancada 

do PPD/PSD tenha votado contra. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – relembrou que as 

Propostas que estão em discussão podem ser fundidas numa só, ou seja, as Propostas até à 

sua votação podem perfeitamente ser alteradas, tendo posteriormente procedido à leitura de 

um e-mail remetido por si ao Presidente da Mesa e restantes líderes de Bancada. -----------------  

 ----------- Disse ser seu entendimento que uma Proposta pode ser acordada entre todos e 

posteriormente votada, não se devendo usar o Regimento como arma de estratégia política. ---  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu ter sido dentro de um espírito de lealdade que incluiu a Proposta do PS na 

Ordem de Trabalhos da presente Sessão e daí a ter aceite e recebido no dia de hoje, contudo, 

no que às Assembleias Municipais Extraordinárias diz respeito, somente poderão ser 

colocadas à votação aquelas que constam da Ordem de Trabalhos, se não constarem não 

podem ser votadas, uma vez que nas Sessões Extraordinárias não existe Período Antes da 

Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que todos os presentes devem ter como fim, discutir de acordo com as 

suas convicções e ideias, os reais interesses do Concelho de Oliveira do Bairro e a bem dos 

Munícipes, podendo ter cometido algumas falhas para possibilitar o encontro com aqueles 

mesmos princípios, mas não será esse o caminho a adoptar no futuro, se algumas pessoas 

continuarem a ter determinado tipo de procedimentos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o importante é discutir os assuntos, e apesar de poderem não gostar 

das ideias ou do sentido das votações, democraticamente as mesmas devem ser aceites. ------  
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 ----------- Seguidamente passou-se à apresentação de cada uma das Propostas, respectiva 

discussão e votação, sendo dada a palavra ao primeiro interveniente e proponente. ---------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – apresentou a seguinte Proposta 

em nome da Bancada do PPD/PSD e que seguidamente se transcreve: -------------------------------  

 ----------- “… Proposta de Recomendação ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nota inicial ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A propósito do pedido de atribuição de direitos de pesquisa de depósitos minerais de 

Caulino, localizado numa área que abrange os Concelhos de Oliveira do Bairro e Aveiro, Área 

"PaIhaça". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- l. Enquadramento -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A área do pedido de prospeção e pesquisa ― atividade que visa a descoberta de 

ocorrências minerais e a determinação das suas características até á revelação da existência 

de valor económico, encontra-se no Concelho de Oliveira do Bairro e Aveiro, numa área de 

aproximadamente 8 Km2. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na realidade, no que respeita ao Concelho de Oliveira do Bairro, envolve as 

freguesias de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- O pedido é realizado pela Empresa Jose Almeida Lagoa & Filhos, SA e deu entrada 

na Direcção-Geral de Energia e Geologia no dia 17.JAN.2011, contempla o seguinte plano 

geral de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Levantamento geológico da área de implantação da poligonal definida para o bloco, 

com cartografia à escala 1/10 000 ou 1/5 000; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Cartografia geológica de pormenor nas áreas selecionadas alvo de exploração; ------  

 ----------- - Amostragem representativa em áreas selecionadas e respetiva caracterização 
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química, mineralógica e tecnológica do recurso; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- - Se justificável, abertura de sanjas de e/ou sondagens com vista à amostragem e 

avaliação do jazigo em profundidade; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Qualificação e quantificação de reservas; ----------------------------------------------------------  

 ----------- - Estudo de mercado e análise de viabilidade da potencial exploração. ---------------------  

 ----------- No que ao pedido, diz respeito, importará ainda notar o seguinte: ----------------------------  

 ----------- 1. A pretensa localização e delimitada e atravessada por zonas de forte adensamento 

populacional - Perímetros Urbanos classificados, bem como no seu miolo estão implantados o 

maior estabelecimento de ensino do concelho, o IPSB — Colégio Frei Gil na freguesia de 

Bustos, bem como em fase de conclusão o Pólo Escolar de Oiã Poente, razões suficientes para 

fortes preocupações de natureza ambiental e saúde pública.  ---------------------------------------------  

 ----------- 2. As "crateras" existentes no Concelho resultantes do processo de extração de 

argilas, nomeadamente os Barreiros situados nas freguesias de Bustos e Palhaça, cujo 

tratamento continua a ser ignorado pelos responsáveis por não se fazer cumprir a legislação 

referente ao tratamento após a exploração, são "um bom exemplo" para que se tenham as 

precauções que exige este tipo de pretensão e das quais não podemos abdicar. -------------------  

 ----------- 3. A pretensão a ter continuidade poderá viola ainda, o instrumento de gestão 

urbanístico do Município - PDM, porque incide também em áreas de razoáveis dimensões 

classificadas de Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional com fortes impactos 

ambientais, hídricos, agrícolas e sociais por todos conhecidos. -------------------------------------------  

 ----------- 4. Não ignoramos o facto do impacto económico, que esta pretensão a ter 

continuidade, poderá ter na população Oliveirense e nas empresas da região. -----------------------  

 ----------- ll. Recomendação -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por tudo acima exposto, a Bancada do Partido Social Democrata da Assembleia 
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Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo da alínea o do art.° 2° do Regimento desta 

Assembleia, emite a seguinte recomendação quanto ao pedido de atribuição de direitos de 

pesquisa de depósitos minerais de caulino, localizado numa área que abrange os Concelhos 

de Oliveira do Bairro e Aveiro (sob este território nos não nos pronunciamos): -----------------------  

 ----------- 1. Que, a Assembleia Municipal seja informada de todas as fases do processo pelas 

Juntas de Freguesia em causa, Câmara Municipal, Ministério da Economia e Emprego, 

Ministério do Ambiente e Direção-geral de Energia e Geologia, em tempo Útil, para que se 

possa assegurar que erros do passado não se voltem a repetir e que as gerações futuras não 

sejam comprometidas nas decisões tomadas.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Que, todas as entidades envolvidas neste processo de decisão tenham uma 

atenção vincada na defesa escrupulosa e integral de todas as condicionantes e 

constrangimentos legais subjacentes a esta matéria - regulamentos e legislação vigente, de 

forma que, a decisão a tomar, garanta e assegure a salvaguarda de todas as condições 

sociais, ambientais, agrícolas, económicas e de outra ordem da população do Município de 

Oliveira do Bairro. Pressupostos esses dos quais não abdicaremos. ------------------------------------  

 ----------- Mais solicitamos que o resultado desta votação seja dado a conhecer pelas vias 

oficiais ao(s) órgão(s) competente(s) - Junta de Freguesia da Palhaça, Junta de Freguesia de 

Bustos, Junta Freguesia de Oiã, Junta de Freguesia do Troviscal, Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro, Ministério da Economia e Emprego, Ministério do Ambiente e Direcção-Geral de 

Energia e Geologia, bem como a população do Município …” ---------------------------------------------  

 ----------- MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS – referiu estar bastante preocupado 

com esta questão, uma vez que são muitos os problemas que existem noutras Freguesias do 

Concelho, contudo, da área prevista, reconhece que retirando percursos de água, fontes, 

manchas florestais, zonas urbanas, pólo escolar de Oiã poente, IPSB e estradas, haverá uma 

diminuição drástica da área de prospecção, pelo que a empresa em questão ficará bastante 
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condicionada e com fracas possibilidades de rentabilização. ----------------------------------------------  

 ----------- LUIS SÉRGIO DA SILVA PELICANO – apresentou a seguinte intervenção à Mesa e 

que seguidamente se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Estou a reviver o que há sensivelmente 17 anos vivi numa outra condição. A luta 

contra a intenção do depósito dos lixos tóxicos nos Barreiros de Bustos e do Cardal. --------------  

 ----------- Hoje sem margem para dúvidas a situação é outra e o enquadramento difere em 

muito, mas a chama está lá. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje, passados 17 anos o chamamento para este género de causas continua a ser o 

mesmo e despertou em mim, de uma forma mais veemente, aquilo que disse nesta casa: --------  

 ----------- “Cumprirei com Lealdade as Funções que me forem confiadas.” -----------------------------  

 ----------- Aqueles que me confiaram este mandato, o que esperam de mim é que seja 

intransigente com a defesa do concelho e das populações que nele habitam ou venham a 

habitar. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Partindo deste pressuposto, impõe-se-me que partilhe a minha visão que, pelo que me 

têm feito chegar, também é a de muitos Oliveirenses. --------------------------------------------------------  

 ----------- Confesso, que quando esta situação me surgiu muito pouco sabia sobre caulinos e o 

procedimento da sua exploração. Muito menos, sobre a empresa que a pretende realizar. 

Gostaria também desde já deixar nota que nada me move em particular contra a mesma. --------  

 ----------- Deverão ter reparado que nesta primeira abordagem falo de exploração e não de 

prospeção e pesquisa, assunto esse que nos trás aqui hoje. ----------------------------------------------  

 ----------- Sim de facto é verdade, nenhuma empresa realiza uma prospeção e pesquisa se não 

tiver indícios relevantes de sucesso e em quantidades adequadas ao volume de investimento 

que pretende assumir. Não se trata portanto de um apontamento aleatório no Mapa de Portugal 

de determinadas áreas para a dita prospeção. Por isso a intenção da empresa está mais do 
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que vincada com a tramitação que deu inicio junto da Direção-Geral de Energia e Geologia e 

logicamente o objetivo final é a exploração de caulinos. -----------------------------------------------------  

 ----------- Isto se não houver adendas a eventuais contratos de exploração. ---------------------------  

 ----------- Mas porquê ser contra já nesta fase? -----------------------------------------------------------------  

 ----------- A história do concelho de Oliveira do Bairro nesta matéria em Bustos/Palhaça e até 

mesmo em Oliveira do Bairro, pauta-se por práticas não adequadas pelas empresas envolvidas 

deixando as lavras no estado em que todos as conhecemos. ----------------------------------------------  

 ----------- Quem nos garante que os exemplos que temos no nosso concelho e também um 

pouco por esse país fora, desta vez vão ser diferentes? Ninguém. ---------------------------------------  

 ----------- Nem mesmo a própria Direção Geral de Energia e Geologia, porque se assim fosse os 

dramas de Bustos, Palhaça e Oliveira do Bairro já estariam ultrapassados. ---------------------------  

 ----------- A área abrangida para a eventual exploração vai fazer com que uma parte 

considerável da mancha florestal não comprometida acabe também por desaparecer. Note-se 

que é exactamente uma zona com campos agrícolas predominando a produção de Kiwis. -------  

 ----------- Os recursos hídricos terão impacto negativo na qualidade da água superficial. ----------  

 ----------- É fruto da experiência de outras populações com explorações idênticas que as 

poeiras irão afetar o bem-estar daqueles que possam a vir fazer vizinhança nesta zona.  ---------  

 ----------- Será oportuno, para quem no futuro se fixar ou pense em se fixar nesta zona coloque 

este argumento na balança? -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A presença prolongada de poeiras aumenta o risco de inalação, o que acarreta risco 

acrescido de problemas respiratórios, da pele e também nos olhos. -------------------------------------  

 ----------- É óbvio que a sobreposição dos diversos constrangimentos legais na carta 

disponibilizada para a Prospeção e Pesquisa reduzem significativamente a área de exploração. 
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Mas convenhamos meus Senhores, Se esta situação avançar, deitará por terra um por um 

esses argumentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se hoje cada um de nós optar por não manifestar claramente e de forma inequívoca a 

sua opinião sobre esta matéria, não está a prestar um bom serviço a este município. Não está a 

assumir a frase proferida “Cumprirei com Lealdade as Funções que me forem confiadas.”, não 

está a elevar o interesse do município e da sua população. ------------------------------------------------  

 ----------- Porque no futuro esse silêncio será cobrado, até sob o ponto de vista de invocação de 

eventuais direitos a adquirir. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Parto do princípio de Boa-fé da Empresa, mas não quero criar janelas de 

oportunidade para o desconhecido, tal como aconteceu noutros tempos em que fomos iludidos 

com supostas promessas de resolução nas questões dos Barreiros sendo o resultado o que é 

do conhecimento de todos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não vou deixar esse legado para os nossos filhos. -----------------------------------------------  

 ----------- Até me poderão dizer que estou a pensar mais com o coração do que com a cabeça. 

Para mim isso chama-se Amor.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Amor à minha terra,  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respeito pelo legado “Bairrada” que os antepassados me deixaram, -----------------------  

 ----------- Responsabilidade social para com as gerações vindouras.  ------------------------------------  

 ----------- A minha Paixão é Oliveira do Bairro e por ela lutarei sempre. ---------------------------------  

 ----------- Por isso, nesta matéria não votarei favoravelmente qualquer documento que vem a 

votação, pois que para além do elencar de um conjunto de argumentos nenhum deles 

fundamenta de forma convicta o seu desagrado neste processo e assim, acabará por ser uma 

Não Reclamação, junto da Direção Geral de Energia e Geologia hipotecando cada um dos 

argumentos que aqui foram elencados …” -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO - efectuou a seguinte intervenção, que 

entregou à Mesa e que seguidamente se transcreve na íntegra: ------------------------------------------  

 ----------- “… A coragem moderna não passa por actos guerreiros ou por atitudes de herói. A 

nova forma de bravura consiste em gestos muito simples. A todo o momento somos obrigados 

a fazer escolhas e optar por dizer Sim ou Não. Aparentemente banais, estas duas palavras de 

afirmação ou negação, fazem toda a diferença num período ou no destino de uma comunidade.  

 ----------- Assim como a nossa sensibilidade pessoal se constrói e muda conforme as etapas de 

vida que atravessamos ou o patamar de crescimento que encontramos também a sensibilidade 

colectiva evolui e aquilo que nos fazia vibrar ou preocupar há 20 anos pode não ter interesse 

ou motivo de preocupação nos dias que correm. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje mais do que nunca é importante ter lucidez, determinação e sermos assertivos, 

afirmarmos as nossas convicções nas grandes ocasiões, mas também no dia-a-dia.  --------------  

 ----------- Por isso e voltando àquelas duas palavras, aparentemente banais, como comecei a 

minha intervenção – Sim e Não, vou procurar ser assertivo no que respeita a este ponto. --------  

 ----------- O que é que está aqui em causa?  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um pedido para que uma empresa pesquise a existência de minerais e as suas 

características no subsolo no nosso concelho. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O que sabemos à partida perante este pedido?  ---------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com aquilo que já foi dito pelo executivo, “Que existem inúmeras 

condicionantes, desde a classificação dos solos em espaço RAN e REN até às designadas 

“zonas de defesa”, previstas na Lei, concluindo-se que, da área total requerida (8 km2), apenas 

será susceptível de estudo uma área de 1,500 km2 muito dispersa e retalhada. ---------------------  

 ----------- Ora, perante esta questão, um cidadão do concelho, que reside e pretende continuar 

a residir numa das vilas incluídas neste pedido, um munícipe interessado, que até é deputado 
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municipal, representando e contribuindo para decisões relevantes dos destinos do concelho, só 

pode ter uma atitude: usar do bom senso, fazer escolhas e ser assertivo. ------------------------------  

 ----------- E sobre esta questão é impossível fugir às evidências: ------------------------------------------  

 ----------- Sim, é impossível ignorar que os recursos naturais têm uma grande importância para 

a economia e que o processo de desenvolvimento socioeconómico de um país deve assentar 

sobre os recursos naturais e que o nosso governo avançou com a indicação de um novo 

impulso à prospecção e à exploração dos nossos recursos mineiros e geológicos. -----------------  

 ----------- Sim, é claro que aquilo que mais desejo é que esta utilização seja responsável e 

sustentável de modo a que as gerações futuras tenham direito aos mesmos recursos que nós 

hoje em dia possuímos e que a sua exploração não prejudique as populações das gerações 

actuais. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sim, não posso ignorar que para termos o que temos há recursos e eles existem em 

algum lugar. Para as empresas laborarem e produzirem os produtos que nós consumimos 

precisam de matérias-primas e se infelizmente dos poços que temos no quintal não sai petróleo 

ou dos nossos arredores.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pergunto-me … se não poderão sair outros recursos?  ------------------------------------------  

 ----------- Não, não posso ignorar, pelo conhecimento e pela proximidade, os maus exemplos 

que temos a curta distância, como a extracção de argilas. Não me parecem correctos os 

trajectos dos transportes pesados nas principais vias de comunicação. Não aceito o não 

cumprimento legal da reflorestação exigida nos terrenos explorados. Não, não entendo porque 

até hoje há zonas de lagoas e crateras não vedadas; Não, não aceitamos que havendo 

alternativas, as áreas desactivadas não tenham tratamento ou outro aproveitamento, como se 

prevê em lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por último um Não que será o mais relevante de todos os Nãos … Não podemos 
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deixar de usar dos nossos direitos, mas também de cumprirmos os nossos deveres e jamais 

deixar de manifestar junto das entidades envolvidas e competentes as nossas preocupações 

com uma reclamação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi o que já fiz, esta semana por carta registada, em nome da minha família. ------------  

 ----------- Entre Sim’s e Nãos, como optimista que sou recuso-me a um Nim, mas seguramente 

me fico por um são! -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Chamem-me crente e assumo / até porque nesta matéria tive mesmo de recorrer a 

Jesus…não o noticiável treinador do Benfica, mas aquele em que acredito e que neste assunto 

(ético-familiar-político e social) me apontou o dedo ao gestor que há em mim…afinal não estou 

eu aqui a representar parte da população, a gerir interesses que não são apenas os meus? ----  

 ----------- Passo a explicar e com isto termino,  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque não adoptar o amor ao próximo e a esperança como critério de decisão? -------  

 ----------- Pode parecer místico ou ingénuo, mas são critérios de grande solidez operacional e 

pragmáticos se tivermos em conta que isto significa decidir como se o melhor fosse possível 

tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, se estivéssemos no lugar deles e esperar 

com esperança, acreditando na justiça e a eficaz aplicação da legislação. ----------------------------  

 ----------- No fundo isto só significa olhar um copo meio cheio, onde outros vêm um copo meio 

vazio! ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um olhar que estará atento ao copo, também a todas as entidades envolvidas neste 

processo, ao seu comportamento, exigindo que todas, todas sem excepção tenham uma 

atenção escrupulosa na defesa integral de todos os critérios, condicionantes e 

constrangimentos legais subjacentes a esta matéria. ---------------------------------------------------------  

 ----------- E termino partilhando uma reflexão de um escritor célebre sobre o que mudaria na sua 

vida quando tinha 80 anos: o autor referia que do que tinha vivido só “lamentava as horas que 
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perdeu a pensar em cenários dramáticos que, afinal, nunca aconteceram”. Pois, eu dos meus 

35 anos, julgo ter muito a aprender com esta reflexão. -------------------------------------------------------  

 ----------- Não teremos todos? …” -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - efectuou a seguinte intervenção, que entregou à 

Mesa e que seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------  

 ----------- “… Há precisamente vinte dias, foram os Oliveirenses alertados através do Diário da 

República, que uma firma de Pombal, requereu a atribuição de direitos de prospecção e 

pesquisa de depósitos minerais de caulino, no Concelho de Oliveira do Bairro e mais 

concretamente nas Freguesias de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal. ------------------------------------  

 ----------- Avisos desta natureza, geram notícias nos jornais regionais, sempre com muito 

espaço e destaque, entendemos ser muito importante que todos os munícipes estejam 

devidamente informados sobre o decorrer dos acontecimentos, mas é também relevante 

saberem que estas decisões, são da responsabilidade do Poder Central e dizem respeito a um 

governo de maioria PSD - CDS/PP. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A bancada do Partido Socialista, entende que a população do Concelho e os nossos 

emigrantes espalhados pelo mundo, devem saber também “O que são estes mal-amados 

caulinos?” como são explorados e os danos ambientais causados pela sua exploração. ----------  

 ----------- Pois é disso que vou falar um pouco: “O Caulino” ou (caulinite) cuja designação deriva 

da expressão chinesa Kao ling que significa Alta crista, nome de uma colina da China Central 

perto da qual se explorava este material e que era utilizado no fabrico de objectos de porcelana 

há vários séculos atrás. É um mineral argiloso, com a fórmula química Si2A12O5(OH)4, gerado 

por alteração intensa e continuada, que leva à perda de elementos químicos de minerais 

anteriores (como feldspatos e micas), sobrando os elementos mais resistentes (menos 

solúveis), a sílica e o alumínio, formando um cristal de argila mais simples – este processo 

designa-se por caulinização. A concentração do mineral diminui com a profundidade, à medida 
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que a rocha-mãe está cada vez mais protegida de meteorização. ----------------------------------------  

 ----------- A caulinização ocorre em condições de acidez e de boa drenagem, aumentando com 

o aumento da pluviosidade. Por estas razões, há quem assuma que os caulinos surgem em 

locais que já estiveram sob condições tropicais, mas isto não precisa de ser necessariamente o 

caso, dado que a presença de caulinos apenas indica condições de elevada meteorização 

(embora em alguns casos possam surgir caulinos metamórficos, resultado da ascensão de 

corpos magmáticos). Em Portugal existem dois tipos principais de rochas que estão na base da 

caulinização, os Granitóides e os Arenitos. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A sua aplicação tradicional na cerâmica (porcelana e faiança) foi o motor da 

industrialização deste mineral a nível mundial, e Portugal em particular, foi responsável por 

importantes etapas que datam desde o século XVIII.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Foi, no entanto, no século XX com a utilização do caulino na indústria do papel, que 

se verificou um acréscimo na sua exploração, em especial no Porto e em Viana do Castelo. 

Também neste século assumiu particular importância a sua versatilidade, começando a surgir 

novas aplicações, no fabrico do papel, na borracha, nos plásticos, nas tintas, na farmacêutica, 

nos catalisadores, na produção de cimento, fibra de vidro, zeólitos, na agricultura, colas e 

vedantes, refractários, na refinação do petróleo, entre outras. ---------------------------------------------  

 ----------- Dos vários depósitos de origem residual conhecidos, todos estão localizados na 

plataforma litoral entre o norte de Aveiro e Viana do Castelo, mas apenas três estão a ser 

explorados: Outeiro (S. Vicente de Pereira Jusa, Ovar), Alvarelhos (Trofa) e Campados 

(Esposende). Entre os depósitos de caulino sedimentar, são vários os que se encontram em 

exploração: Charrasqueira (Alvarães, Viana do Castelo), Barqueiros (Esposende), Sabrais 

(Peniche), Rio Maior, Alcanede e vários outros na região de Pombal (Roussas) e Leiria 

(Meirinhas). Existem depósitos em que a percentagem de caulinite é tão baixa que apenas se 

extraem os materiais mais grosseiros, areias e cascalhos. Em Portugal as argilas especiais, as 
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argilas plásticas e refractárias do tipo ball clay, estão representadas por depósitos extensos 

situados na região entre Pombal e Leiria e pelos depósitos de Aguada (Anadia), que 

constituem uma importante matéria-prima para a cerâmica de pasta branca, faiança e grés 

sanitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Portugal ocupa o 22º lugar na produção mundial de caulino, sendo os Estados Unidos 

da América o 1.ª, o Brasil o 2.º e a China o 3.º, a nossa produção anual situa-se entre as 

100.000 a 110.000 toneladas, sendo que cerca de 33% dessa produção se destina á 

exportação para a indústria de papel e tintas. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Resumindo, a extracção e comercialização do Caulino em Portugal, tem um peso 

muito importante na nossa economia, e este Governo quer dar-lhe ainda mais importância, por 

isso, vamos possivelmente ter, num futuro próximo, que conviver com esta preocupante 

realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entre os anos de 1987 e 1988, eu próprio fui vítima de algo muito semelhante ao que 

se pretende voltar a fazer no nosso Concelho, senão vejamos; -------------------------------------------  

 ----------- Com casa já legalmente construída no Silveiro, mais concretamente na rua Quinta dos 

Duartes, a Brisa – Auto Estradas de Portugal, S.A., negociou com a Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, a extracção de areão em vários locais do Concelho, para a construção da 

Auto-Estrada Sul - Norte. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A uns poucos metros da minha casa foi aberto um areeiro, sem qualquer 

licenciamento, apesar da minha luta por todos os meios, só os consegui parar depois de lá 

terem retirado todo o areão que pretendiam, deixando lá um buraco, uma lagoa e escarpas de 

dezenas de metros a pique e a minha residência à beira de um abismo. -------------------------------  

 ----------- Eu, minha esposa e dois filhos menores, vivemos momentos dramáticos, o poço que 

abastecia a minha residência de um momento para o outro secou, pois o areeiro que se situava 

a escassos dez metros, interceptou os seus níveis freáticos e todas as linhas de água que o 
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abasteciam, sem água para consumo doméstico, recorri várias vezes aos Bombeiros 

Voluntários de Oliveira do Bairro, mas a água desaparecia em pouco tempo.-------------------------  

 ----------- A solução passava por transportar no meu automóvel, tambores de água potável para 

uso na confecção de alimentos e toda a família vinha fazer a sua higiene pessoal a casa dos 

meus pais, no Silveiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta situação obrigou-me a mandar abrir um novo poço e este com maior 

profundidade, mas foi “Sol de pouca dura”, porque passado pouco tempo do Subempreiteiro da 

Brisa – Estradas de Portugal, S.A., ter abandonado aquela exploração ilegal, uma firma de 

construção civil do Concelho, autorizada verbalmente pelo executivo da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, reiniciou a exploração de saibro, um pouco mais abaixo, para levar todo 

esse saibro à mistura com caulinos, para o novo cemitério de Oliveira do Bairro, (um pequeno 

aparte, o cemitério durante muito tempo foi designado não por cemitério, mas por conservatório 

de corpos, quem não se lembra dessa brincadeira?), e, como estava a referir, a água do meu 

segundo poço acabou por desaparecer também. --------------------------------------------------------------  

 -----------  O executivo da Câmara Municipal do Concelho mudou e este foi obrigado pelas 

entidades oficiais ligadas ao ambiente e aos recursos hídricos a levar até minha casa a água 

da rede pública e a primeira cratera foi também mandada tapar, mas, como a terra vegetal do 

local havia desaparecido a solução do executivo foi solicitar às empresas do Concelho que 

levassem para lá os seus entulhos e resíduos, que por sinal a sua maioria eram tóxicos e assim 

se mascarou a paisagem, tendo as águas dos meus dois poços ficado definitivamente e até 

hoje, impróprias para consumo doméstico. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Isto passou-se há 22 anos atrás e até hoje as consequências foram a impunidade 

para todos aqueles que se aproveitaram daquela extracção ilegal de saibro. -------------------------  

 -----------  Estamos à beira do começo de um novo ciclo de ilegalidades e de atentados ao 

nosso ambiente, aos recursos hídricos, á paisagem, á flora e fauna, ao ruído, qualidade do ar, 
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aos solos, á nossa rede viária, será bom que todos nós, sem excepção, nos interessamos e 

lutemos por não permitir que ninguém deste Concelho, nunca venha a viver o pesadelo que, eu 

e a minha família vivemos há uns anos atrás.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar pergunto ao Sr. Presidente da Câmara: Quanto vai ganhar a autarquia e 

as Juntas de Freguesia de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal, com a futura extracção do caulino, 

da areia e da brita? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que é que a população que V. Ex.ª representa, vai ganhar com o possível filão de 

ouro branco, existente no nosso Concelho?  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mesmo ganhando alguma coisa, a bancada do Partido Socialista, com a informação 

que dispomos até ao momento, manifestamo-nos contra extracção de caulinos e outros inertes 

que prejudiquem a qualidade de vida dos munícipes deste Concelho e continuaremos a exigir 

transparência e muita informação sobre todo este processo …” -------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu nada ter a opor à 

aprovação da presente Proposta, uma vez que a mesma faz eco de um conjunto de 

preocupações que também são suas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que deve ser colocado num dos pratos da balança aquilo que são os 

efeitos negativos e são muitos e que passam pelas poeiras, pelo ruído, pelas crateras, pela 

contaminação e pela utilização dos nossos recursos hídricos e deve-se colocar no outro prato 

da balança, aquilo que se considera como sendo positivo, que neste momento são muito 

poucos, uma vez que o impacto na criação de emprego será mínimo, poderá haver alguma 

receita para o Município proveniente das taxas de extracção, que também não serão 

significativas e depois poderá, eventualmente haver alguns tipos de benefícios para as 

empresas do Concelho, se a matéria-prima vier a ficar mais barata, o que duvida. ------------------  

 ----------- Em face de todos estes prós e contras, referiu não ter dúvidas de que os aspectos 

negativos são muito maiores que os positivos e pesa bastante mais no prato da balança. --------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 02.12’11   49|60 

 ----------- Mais disse que a presente Proposta é criticável pelo facto de ser inócua e ineficaz, 

porque a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro apenas está a solicitar a outros que a 

mantenham informada relativamente ao processo e recomenda que outros cumpram a Lei, 

pelo que a considera um pouco ineficaz. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que faria mais sentido que a Assembleia Municipal apresentasse uma 

reclamação por escrito e dentro do prazo legalmente estabelecido, o que infelizmente não é 

possível, uma vez que a Proposta do PS não irá ser levada à votação, o que é lamentável. -----  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. -------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

projetou um mapa que mostrava a redução na capacidade de exploração. ----------------------------  

 ----------- Relembrou que Portugal é um Estado de Direito Democrático e como tal existe o 

Direito Público e o Direito Privado e assim sendo, no cumprimento do estabelecido na 

Legislação, foi endereçado o referido pedido de extracção, para que não houvesse qualquer 

situação de ilegalidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que enquanto Presidente da Câmara terá de salvaguardar os superiores 

interesses do Concelho e dos seus cidadãos, pelo que não deve tratar do que se passou há 

anos atrás, mas antes, ter por base com o que se está a passar no presente. ------------------------  

 ----------- Informou que a Autarquia possui a Carta Geológica do Concelho, que não foi 

mandada fazer para este caso e essa mesma Carta indica que sobre esta matéria, sobre os 

referidos Caulinos, o Concelho de Oliveira do Bairro será pobre, terá muito pouco desse 

produto, o que não quer dizer que a Carta esteja 100% correcta. -----------------------------------------  

 ----------- Mais disse que não se deverá partir do princípio que a legislação não se cumpre, por 

muito mau que seja o histórico, porque as Leis existem e são para cumprir e todos os 
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presentes têm a obrigação de fazer cumprir a Lei. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que neste caso em concreto, a Lei, no que à área do Município diz 

respeito implica muitas condicionantes e aplicadas essas mesmas condicionantes, dos ditos 

oito quilómetros quadrados, implica que fique apenas disponível para prospecção pequenas 

manchas muito espaçadas entre si, numa área de cerca de mil e quinhentos metros 

quadrados, o que poderá não ser atractivo do ponto de vista económico. ------------------------------  

 ----------- Referiu que o Executivo Municipal é favorável à prospecção, ou seja, ao Estudo, 

estando no entanto atentos e intransigentes naquilo que é o cumprimento da legislação vigente 

e ela é imensamente mais apertada também a esse nível, do que era há décadas atrás. ---------  

 ----------- Informou terem sido solicitados algumas informações e elementos à Direcção Geral 

de Geologia, tendo sido referido que o Estudo ou a Prospecção não tem qualquer impacto 

ambiental e é isso que se está presentemente a analisar. --------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não deve deixar de haver desenvolvimento do Concelho, porque algo de 

nefasto ocorreu no passado e é por esse motivo que a Câmara Municipal está a diligenciar no 

sentido de vir a conseguir a resolver a questão. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse estar convicto que com a posição assumida pela Câmara Municipal, se 

está a defender os interesses das pessoas, porque o Concelho é constituído por pessoas. ------  

 ----------- Recordou ter sido igualmente solicitado um Parecer à ACIB, que representa os 

industriais da Bairrada, sendo esse mesmo Parecer favorável e de não oposição, desde que 

sejam cumpridas todas as condicionantes, todas as regras e toda a legislação. ---------------------  

 ----------- Relativamente à questão de quanto é que o Concelho ou a população irá ganhar com 

a eventual prospecção, referiu que a resposta será dada se todos estiverem atentos e chegar a 

acontecer o Estudo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entende que o melhor caminho, de momento, é acompanhar a questão, ser 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 02.12’11   51|60 

intransigente com o cumprimento de toda a legislação em vigor e dessa forma garantir o 

desenvolvimento do Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o solo do Concelho e da região da Bairrada e respectiva exploração, 

proporcionou que se tenha desenvolvido fortemente e aqui se tenham instalado um número 

expressivo de empresas relacionadas com a cerâmica, contribuindo para o “ganha-pão” de 

muitos milhares de famílias. Desta forma, deve-se exigir que as condições sejam cumpridas, 

as não se deve, sob aspecto algum, ignorar aquelas situações, pelo que, do seu ponto de vista, 

o prato da balança com aspectos positivos poderá ser muito mais pesado, do que fez acreditar 

o Membro Armando Humberto. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou os Presidentes de Junta, se são a favor ou contra o Estudo e Prospecção, 

uma vez que, do seu ponto de vista, essa posição deve ser assumida perante a população. ----  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que foi ultrapassada a meia-noite, tendo questionado se entendem que o 

assunto poderá ter a sua conclusão antes da uma hora e assim prosseguem os Trabalhos, ou 

se, pelo contrário, entendem que não e os mesmos terão de ser interrompidos. ---------------------  

 ----------- Todos os presentes foram da opinião que os Trabalhos da presente Sessão da 

Assembleia Municipal deveriam prosseguir, uma vez que era previsível a sua conclusão antes 

da uma hora da madrugada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - - efectuou a seguinte 

intervenção, que entregou à Mesa e que seguidamente se transcreve na íntegra: -------------------  

 ----------- “… Sobre esta questão da Atribuição de Direitos de Prospecção de depósitos minerais 

de Caulino-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não pretendo acrescentar muito mais ao que é transmitido na proposta da Bancada 

do PSD, no entanto, não posso deixar de acrescentar que reconheço a sensibilidade do 

problema e que esta situação adquire alguma dificuldade precisamente porque não podemos 

ignorar o passado histórico dos barreiros no nosso Concelho, dos problemas que ainda hoje 

persistem e que teimam em não ter resposta… E para os quais aliás conto com este executivo 

para, e finalmente, lhes dar resposta… ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se assim o fizer, como espero e acredito, muito mais que defender os direitos dos 

Munícipes nas palavras, estará este Executivo e o partido social democrata a defende-los nas 

acções concretas… ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconheço que a legislação hoje é outra, que até a sensibilidade das instituições para 

as questões ambientais e de saúde pública são obviamente diferentes, mas o facto é que o 

passado deixa maus indicadores e é necessário perceber que garantias temos de que a 

história não se volta a repetir… -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acredito no estado de direito e nas instituições da nação. --------------------------------------  

 ----------- Acredito que nos deve guiar o principio da legalidade e não a desconfiança em 

relação a ela, sob pena, de, se assim passarmos a agir em relação ao estado de direito e às 

suas instituições, estramos a por em risco os principais pilares que suportam o nosso regime 

democrático. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Termino afirmando que desejo que se cumpra a lei e que se cumpra integralmente, 

mas também, e sobretudo, que se respeitem, sem reservas ou cedências, o direito dos nossos 

Munícipes, no que à saúde, ambiente e qualidade de vida diz respeito. --------------------------------  

 ----------- Se estes dois pressupostos forem satisfeitos estou certo que saem todas as partes a 

ganhar… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não sei se para alguns o relevante é que existam vencedores e vencidos… Mas para 
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mim o relevante é que ganhe Oliveira do Bairro… E para isso ninguém precisa de sair 

derrotado… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluo deixando um apelo: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta proposta resulta de um trabalho congregador e não de uma perspectiva 

fracturante e por esse facto estou certo que muitos entenderão que fica aquém ou além do que 

gostariam, mas existirá nela algum aspecto em que não se revejam? -----------------------------------  

 ----------- Dito de outra forma… Não nos revemos todos em todos os argumentos neles 

sublinhados? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu acho que sim e é por isso que espero uma votação exemplar nesta proposta …” ---  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi a Proposta, 

apresentada pela Bancada do PPD/PSD colocado à votação. ---------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que a Proposta apresentada pelo PPD/PSD, foi 

Aprovada por Maioria, com 1 Abstenção e 26 Votos a Favor. -----------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que pretendessem apresentar 

uma Declaração de Voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUÍS SÉRGIO DA SILVA PELICANO – que apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Declaração de Voto -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento do processo de votação da proposta de recomendação da Bancada do 

PSD relacionada com o Aviso n.º 22177/2011 publicado no Diário da República, 2.ª Série – n.º 

216 – 10 de Novembro de 2011, sobre um pedido de atribuição de direitos de Prospecção e 

Pesquisa de depósitos minerais de caulino, numa área “Palhaça”, no Concelho de Oliveira do 

Bairro, o membro desta Assembleia Luís Sérgio da Silva Pelicano, não votou esta proposta 

favoravelmente porque o elencar de um conjunto de argumentos não fundamenta de forma 
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convicta o seu desagrado neste processo e assim, acabará por ser uma Não Reclamação, 

junto da Direcção Geral de Energia. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É suposto que esta Assembleia discuta e se posicione desde já no processo acima 

referido, salvaguardando os interesses dos Oliveirenses. ---------------------------------------------------  

 ----------- A aprovação por esta via poderá hipotecar cada um dos argumentos que aqui foram 

elencados …” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente passou-se à apresentação da Proposta apresentada pela Bancada do 

CDS-PP, respectiva discussão e votação, sendo dada a palavra ao seu proponente. --------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – apresentou a seguinte 

Proposta em nome da Bancada do CDS-PP e que seguidamente se transcreve: --------------------  

 ----------- “… Proposta --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A exploração mineira só tem interesse para as populações se dessa atividade não 

advierem prejuízos económicos, ambientais e arquitetónicos. Temos noção de que um pedido 

de licenciamento de prospeção e pesquisa é apenas um passo inicial de um longo caminho a 

percorrer até à exploração efetiva de caulinos no nosso concelho. Mas também sabemos que 

os barreiros existentes em Bustos e Oliveira do Bairro são apenas uma pequena amostra do 

estado em que ficaria o concelho, se a exploração pretendida se concretizasse. A sociedade 

civil já iniciou a oposição a este processo. Espera-se que nós, eleitos locais, o façamos 

também. Este assunto não deve servir para alimentar disputas político-partidárias nem 

interesses económicos particulares. Está em causa a qualidade de vida das nossas 

populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro delibera:  --------------------------------  

 ----------- 1- Tendo em conta a pendência de um processo administrativo conducente ao 

licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na área geográfica das freguesias de 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 02.12’11   55|60 

Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal, e considerando o facto de a eventual viabilização dessa 

exploração se constituir como uma flagrante e grosseira violação não só do instrumento de 

garantia da gestão territorial do município (PDM) mas também de áreas classificadas como 

sendo de Reserva Ecológica Nacional (REN) e de Reserva Agrícola Nacional (RAN) onde é 

proibida não só a realização de aterros e de escavações, mas também a destruição do coberto 

vegetal, ações estas que determinam uma grave ofensa de direitos fundamentais das 

populações, a Assembleia Municipal, dentro das suas competências, poder de intervenção 

política e de agregação das vontades dos eleitores, neste caso, em especial, atuar de forma a 

zelar pelos mais altos interesses da população do concelho e da população das mencionadas 

freguesias, nomeadamente na preservação das garantias de gestão territorial do município, da 

classificação das reservas ecológicas e agrícolas em causa e da proteção ambiental dos solos, 

comunidades e famílias.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Com vista à intransigente defesa do interesse público e à concretização de uma 

profunda reflexão sobre o assunto, e porque se trata de uma questão geradora de expectável 

divergência e Conflitualidade social, mais se delibera que seja promovida uma participação 

pública e uma discussão alargada do assunto, de forma a que, na altura conveniente, possa o 

Município de Oliveira do Bairro ou outra entidade legalmente competente intervir de forma 

adequada e tecnicamente esclarecida.  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 ― Mais ainda, porque as situações anteriormente ocorridas neste e em outros 

concelhos do país, demonstraram que estes são processos em relação aos quais, e de forma 

lamentável, os pareceres das autarquias locais são praticamente ignorados, e porque essa 

experiência anterior demonstra que a motivação das empresas interessadas só diminui à 

medida que cresce a mobilização cívica das populações lesadas, a Assembleia Municipal 

delibera que, por se tratar de um assunto de relevante interesse concelhio, seja criada uma 

Comissão de Acompanhamento e Apoio que integre a Mesa da Assembleia Municipal, os 

Presidentes de Junta das Freguesia de Oiã, Palhaça, Bustos e Troviscal e 2 Membros de cada 
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Grupo Municipal. Farão ainda parte desta Comissão, sem direito a voto, um representante da 

Câmara Municipal, os Técnicos Municipais que o Executivo entenda pertinente autorizar e 

munícipes com relevante conhecimento na matéria …” ------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu nada ter a opor à 

aprovação da presente Proposta, tanto mais que a mesma vai um pouco mais além do que a 

anterior, propondo a criação de uma Comissão para acompanhar mais de perto este assunto, 

muito embora seja da opinião que a Comissão deveria ser mais pequena de forma a poder ser 

mais ágil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou que irá triste para casa, não por ter perdido ou ganho uma votação, porque 

essa votação nem sequer se realizou e somente quando foi discutida a questão da água é que 

foi com esse mesmo sentimento para casa.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que o Membro da Assembleia Municipal poderá ir triste para casa, mas a 

culpa dessa mesma tristeza é unicamente da responsabilidade da Bancada do PS, uma vez 

que, se a Proposta tivesse sido elaborada a tempo de seguir com a Convocatória, não teria 

havido este tipo de indisposição. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – reiterou a informação dada 

anteriormente, no que respeita àquela que é a sua leitura do Regimento a fim de prevenir 

situações como esta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais esclareceu que não enviou a Proposta em tempo, uma vez que, na sua opinião o 

assunto não estaria suficientemente amadurecido junto da Bancada do PS. --------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – recordou que a 

responsabilidade de todos os presentes, foi-lhes concedida pelos eleitores e por muito emotivo 

que seja o assunto em análise, deve-se ter consciência dessa mesma responsabilidade e ver 
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os mesmos em perspectiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que do ponto de vista pessoal e emotivo é liminarmente contra a acção de 

prospecção, tendo mesmo subscrito uma petição emanada da Sociedade Civil, contudo não é 

esse o papel que tem de desempenhar na Assembleia Municipal, pelo que se deverá estar 

consciente da legislação em vigor e agir de uma forma tecnicamente preparada, muito embora 

o período seja extremamente diminuto, o que pode fazer com que não haja um grande 

amadurecimento da questão, pelo menos com a informação que se possui de momento, daí o 

teor da Proposta que foi apresentada. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dado ter algumas dúvidas de que a Assembleia Municipal possa apresentar uma 

Reclamação formal, elaborou a presente Proposta que, ao ser aprovada, permitirá à população 

saber o que se vai efectivamente passar relativamente ao presente assunto e ao mesmo tempo 

dará aos Membros da Assembleia Municipal, mais tempo para decidir as medidas as tomar. ---  

 ----------- Relembrou que a Assembleia Municipal poderá ter algum poder para travar a 

prospecção propriamente dita, uma vez que poderá ser necessário proceder a uma alteração 

do PDM, nomeadamente no que respeita à redefinição de áreas de RAN e REN que são 

abrangidas pelo presente Estudo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Chamou à atenção que a Comissão proposta, é não somente de acompanhamento, 

mas também de apoio, pois o que se pretende é angariar o máximo possível de informação e 

tratá-la de forma a que a população também possa ser devidamente elucidada. --------------------  

 ----------- Referiu entender a necessidade de alguns em tomar uma posição a quente, uma vez 

que é uma forma de prevenir que um mal maior aconteça, contudo, a responsabilidade dos 

Membros da Assembleia Municipal, para além de lutar pelos direitos e pelas garantias da 

qualidade de vida das populações e das gerações vindouras, é também o de proporcionar às 

pessoas e à sociedade civil um maior conhecimento daquilo que as preocupa. ----------------------  

 ----------- MARISA PATO DOS SANTOS – informou que a sua formação universitária é 
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Engenharia Geológica, tendo a sua Tese de Curso debruçado sobre a matéria dos Caulinos. --  

 ----------- Referiu que as explorações de caulino em Portugal estão ligadas à área da cerâmica, 

muito embora esta matéria-prima extraída em Portugal seja extremamente pobre, pelo que, a 

porcelana mais fina que é fabricada em Portugal, tem como matéria-prima o caulino importado.  

 ----------- Relembrou que a Carta Geológica Nacional tem já bastantes anos, tendo sido 

elaborada aquando das pesquisas petrolíferas, não havendo nada mais para descobrir. ----------  

 ----------- Mais disse que se deverá desmistificar o assunto em apreço, sendo sua opinião que 

se se cumprir a legislação e se for efectuado todo o acompanhamento da exploração por parte 

da Direcção Geral de Energia e Geologia e pelo Ministério do Ambiente e posteriormente à 

exploração for colocado o necessário aterro nos termos do enquadramento paisagístico, nada 

será de transcendente, tanto mais que se está somente a falar num Estudo. -------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este respondesse às questões formuladas. -----  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

agradeceu a intervenção do Membro Marisa Santos, uma vez que a população deve saber a 

verdade através daqueles que têm conhecimento na matéria. ---------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido dito que a população do Concelho anda preocupada com este assunto, 

referiu não ter tido conhecimento que qualquer membro do Executivo Municipal tivesse sido 

questionado relativamente a esta matéria, o que poderá significar que todas estas 

preocupações derivam do facto de algumas pessoas estarem a incutir medo na população. ----  

 ----------- Considerou uma falta de respeito institucional para com a Câmara Municipal, a 

Proposta que acompanhou a Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Nuno Barata. -------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – interveio a fim de solicitar à 
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Mesa, que fossem interrompidos os Trabalhos por cinco minutos, a fim de a Bancada do 

PPD/PSD poder reunir. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato foram interrompidos os Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal pelo período de cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Decorrido o período de interrupção dos Trabalhos e não havendo mais nenhum 

Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado à votação. --------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que a Proposta apresentada pelo CDS-PP, foi 

Aprovada por Maioria, com 14 Abstenções e 13 Votos a Favor. --------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que pretendessem apresentar 

uma Declaração de Voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – declarou que a Bancada do 

PPD/PSD, não poderia votar favoravelmente a presente Proposta do CDS-PP, por entender e 

se rever na posição assumida pelo Executivo Municipal, no sentido em que se sentiu 

maltratado, na parte que de alguma forma acabou por ser corrigida. ------------------------------------  

 ----------- Entende no entanto ser relevante e positivo alguns dos pressupostos elencados, 

nomeadamente a criação da Comissão de Acompanhamento, desde que contasse com a 

presença do Executivo Municipal e a abstenção da sua Bancada, permite viabilizar a criação 

dessa Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUÍS SÉRGIO DA SILVA PELICANO – que apresentou a seguinte Declaração de 

Voto: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Declaração de Voto -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento do processo de votação da proposta de recomendação da Bancada do 

CDS-PP relacionada com o Aviso n.º 22177/2011 publicado no Diário da República, 2.ª Série – 

n.º 216 – 10 de Novembro de 2011, sobre um pedido de atribuição de direitos de Prospecção e 
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Pesquisa de depósitos minerais de caulino, numa área “Palhaça”, no Concelho de Oliveira do 

Bairro, o membro desta Assembleia Luís Sérgio da Silva Pelicano, não votou esta proposta 

favoravelmente porque o elencar de um conjunto de argumentos não fundamenta de forma 

convicta o seu desagrado neste processo e assim, acabará por ser uma Não Reclamação, 

junto da Direcção Geral de Energia. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É suposto que esta Assembleia discuta e se posicione desde já no processo acima 

referido, salvaguardando os interesses dos Oliveirenses. ---------------------------------------------------  

 ----------- A aprovação por esta via poderá hipotecar cada um dos argumentos que aqui foram 

elencados …” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, deu por encerrada a presente Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária, 

sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e 

outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------------------------  


