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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, NO CENTRO 
RECREATIVO DE ENTRADAS. 
 
 
Nº.1/2017 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, na vila de Entradas, 
numa sala do Centro Recreativo, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e 
João Miguel Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício Mestre, 
Vasco Correia Ferreira, Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias Janeiro Aurélio, Artur 
Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva Matos, Jorge Manuel 
Custódio Monteiro, Guilherme do Soveral Rodrigues de Sá Gois e José de Brito Silva Martins, 
Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António 
José Silvestre Jerónimo, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques 
Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas, de São Marcos da Ataboeira e de 
Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão 
ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão as Vogais Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Maria João Lima 
Teixeira Silva e Vanda Isabel Camacho Guerreiro. 
 
Esteve igualmente presente, todo o executivo municipal, à exceção do Sr. Vereador Carlos 
Alberto Camacho Pereira. 
  

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, informando que a realização desta sessão, fora da sede de concelho, enquadra-se no 
âmbito das assembleias descentralizadas conforme está previsto no respetivo regimento. 
 
Lamentou contudo, a situação decorrente da morte de um munícipe ocorrida nesta localidade e 
nesta data, apresentando as condolências à família enlutada. 
 
Em seguida, procedeu à leitura do edital que tornou pública a sua realização, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
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Período antes da ordem do dia: 

 
• Aprovação das atas das sessões anteriores (ordinária e extraordinária) 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 

 
Ordem do dia 

 
1º. - Atribuição dos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior 
         - Apreciação e votação da proposta da Comissão de Análise das Candidaturas. 
 
2º. - Designação de munícipe para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro  
        Verde 
 
3º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
4º. - Outros assuntos de interesse. 
 
5º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação das atas das sessões anteriores 
 

Atendendo a que foi previamente distribuída cópia das atas das sessões anteriores, realizadas 
no dia 28 de Novembro e 12 de Dezembro últimos, dispensou a Srª. Presidente a sua leitura, 
pelo que colocou-as à apreciação e não se verificando qualquer alteração, submeteu-as a 
votação, separadamente, tendo-se verificado o seguinte: 
 

• a ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de Novembro, foi aprovada por 
unanimidade, não tendo participado na votação os Vogais Ana Sofia Guerreiro Coelho e 
António José Silvestre Jerónimo, por não terem estado presentes na sessão em causa. 

• a ata da sessão extraordinária, realizada no dia 12 de Dezembro, foi aprovada 
igualmente por unanimidade, não tendo participado na votação o Vogal Artur Jorge 
Cordeiro Lagartinho por não ter estado presente nessa sessão. 

 
Não o tendo feito antes, em virtude do mesmo não estar presente aquando da abertura dos 
trabalhos, aproveitou a Srª. Presidente a oportunidade para desejar as boas vindas ao Sr. Vogal 
Artur Lagartinho no seu regresso às suas funções, após ter terminado o período de suspensão 
do seu mandato.  
 

Expediente 
 
Deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento do seguinte expediente recebido, informando que o 
mesmo, como é habitual, pode ser consultado nos serviços administrativos: 
 

• Oficio da Assembleia Municipal de Sesimbra, sobre a realização da 14ª. “Assembleia 
Municipal de Jovens – Um projeto inovador e dinâmico”. 
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• “E-mail” da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento de 
morte de Artur Andrade, que foi Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós e 
desempenhou as funções de Secretário Geral da ANMP entre 1986 e 2013. 

• “E-mails “ do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento do seu projeto de 
resolução sobre “Garantia de uma escola inclusiva, através da promoção da língua 
gestual”, e da sua iniciativa legislativa sobre “Garante o direito à água e saneamento”. 

• “E-mail” do Instituto Nacional de Estatística sobre o “Retorno da Informação 
Personalizada dos Municípios”, relativa a este Município. 

• Moção da CIMBAL assinalando os 40 anos da data da realização das primeiras eleições 
livres e democráticas para as autarquias locais em 1976. 

• Declaração de voto do Sr. Deputado Pedro do Carmo sobre a necessidade de 
revalidação do procedimento que conduziu à fusão e à extinção de freguesias. 

• Moção da Assembleia Municipal de Viseu “Pela Dignificação do Instituto Politécnico de 
Viseu e outros, designando-os por “Universidades Politécnicas”, ou “Universidades de 
Estudos Avançados”, de modo a poderem atribuir o grau de “doutor”. 

• “E-mail” da ANAM convidando a participar na sua reunião geral a realizar no dia 25 de 
Março, no Fórum Lisboa. 

 
Outros assuntos de interesse 

 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, apresentou a Srª. Presidente a seguinte proposta da 
Mesa relativamente ao voto de pesar pelo falecimento do Sr. Doutor Francisco José Faleiro 
Baltazar Romano Colaço, tendo a mesma sido subscrita e aprovada por unanimidade pelos Srs. 
Vogais: 

“No passado dia 29 de dezembro faleceu o Doutor Francisco José Faleiro Baltazar Romano 
Colaço, figura ímpar da vida política e social do concelho; amante da terra e interveniente ativo 
no seu movimento associativo, a par das funções desempenhadas em diversas associações, era 
membro designado por esta Assembleia na CPCJ de Castro Verde. 

Com o seu falecimento, Castro Verde perde uma figura de referência da sua vida social e 
política. 

Assim, a Assembleia Municipal de Castro Verde, em reunião ordinária de 21 de Fevereiro de 
2017, deliberou, por _________________, aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. 
Francisco Colaço e expressar aos seus familiares as mais sentidas condolências.” 
 
A seguir, apresentou a Srª. Presidente a seguinte proposta de moção, subscrita pelos Srs. 
Vogais João Manuel Benedito Branco e Vasco Correia Ferreira, tendo-se procedido 
posteriormente à respetiva leitura: 
 

“Moção 
Transferência de Competências para as Autarquias Locais 

 
A descentralização administrativa, conforme a CRP – Constituição da República Portuguesa - 
tem por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e 
promover a eficiência e eficácia da gestão pública, assegurando os direitos das populações. 
Descentralização que envolve, entre outros aspetos, a transferência de atribuições e 
competências para as autarquias. 
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A transferência de poderes e competências para executar (física e financeiramente) ações, 
serviços ou investimentos é mera desconcentração - só há descentralização quando a 
transferência inclua o poder de decidir. 
A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios humanos, 
recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das funções transferidas, visa 
uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das populações, e 
não pode consistir, como a prática tem demonstrado, num processo de redução do investimento 
público e alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. 
 
A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de competências, em 
que o Poder Local democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, 
com os inerentes poderes de direção e conformação que faça sentido à luz do principio da 
subsidariedade e complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios 
das populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. 
 
Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação clara das 
atribuições e competências que envolva os níveis de administração central, regional e local. 
 
Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da soberania, os 
poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os que coloquem todos os 
cidadãos em plano de igualdade no acesso aos bens e serviços constitucionalmente garantidos 
nos domínios económico, social e cultural. 
 
A inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – que não são 
substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução inter-municipal, constitui um obstáculo a uma 
efetiva descentralização que é urgente resolver. 
Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições (financeiras, de 
autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a reposição de condições 
para responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a devolução às autarquias das 
competências em relação às águas que lhe foram retiradas com a criação dos sistemas 
multimunicipais. Exigem ainda a reposição das freguesias. 
 
A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se transferiram 
encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências 
consideradas, a definição do ponto de partida para a fixação do volume de recursos necessário e 
a verificação de garantias futuras quanto ao regime financeiro. 
 
Face aos projetos de diplomas do governo agora concluídos sobre transferência de 
competências e sobre a orgânica das CCDR, a Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida a 
21 de Fevereiro de 2017, delibera: 
 

1. Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento local e 
regional. 

2. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto fator indispensável 
a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis de 
administração, a uma reforma democrática de administração, à defesa da autonomia dos 
municípios. 

3. Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em matéria 
financeira, orçamental, organizacional, material e humana. 
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4. Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia 
comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno 
exercício, presente e futuro.” 

 
Posto isto, iniciou-se a discussão da proposta de moção, tendo usado da palavra em primeiro 
lugar o Sr. Vogal João Dias Aurélio questionando o tipo e como seria constituído o órgão 
intermédio a que se refere a proposta de moção. 
 
O Sr. 2º. Secretário, João Banco, lembrou que há vários projetos para a constituição deste órgão 
intermédio, em que um deles passa pela adesão à AMALENTEJO, que foi aprovada por esta 
Assembleia Municipal, cujo processo também tem o apoio de muitos autarcas do Partido 
Socialista. 
 
Lembrou também a Srª. Presidente da Assembleia que a Constituição da República Portuguesa 
prevê a criação de regiões administrativas. 
 
Voltou o Sr. Vogal João Dias Aurélio a questionar se esses órgãos a criar, seriam elegíveis 
através de eleições junto da população e quem iria administrar essas regiões administrativas. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, pedindo a palavra, interveio lembrando que, tal como está previsto 
na Constituição, as regiões administrativas são autarquias, e como tal obedecem ao mesmo 
regime eleitoral; portanto são eleitas diretamente, em que há um órgão executivo e um 
consultivo, e têm um quadro de limitação das suas competências, assim como ao nível das 
próprias finanças.  
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmando que o texto da presente proposta de 
moção, para além de longo, tem, em sua opinião, “uma série de voltas no meio em que se perde 
um bocado”, e daí ser-lhe difícil, à primeira ou mesmo à segunda vez, levar-lhe a uma 
compreensão exata do mesmo documento. 
 
Adiantou que era insuspeito, uma vez que no discurso que fez na sessão das comemorações do 
40º aniversário do Poder Local Democrático, faz referência a uma das formas dessa mesma 
comemoração, que é assumir a descentralização como o grande desafio da reforma do Estado, 
fazendo mesmo referência aos artigos da Constituição que contemplam a criação das regiões 
administrativas, que, em sua opinião, ainda terão que ser discutidas, uma vez que, 
presentemente, desconhece-se o tipo e o número de regiões a criar. 
 
Informou que tinha conhecimento que essa discussão está, no Parlamento, ainda em forma de 
projeto e embrionária, e que já foi debatido em sede da Associação Nacional de Municípios e 
nos vários partidos, estando agora em apreciação pública, e afirmou que discordava da presente 
posição do Partido Socialista em relação às regiões administrativas. 
 
Reafirmou que, da leitura desta proposta de moção ficava mais confuso, uma vez que os seus 
pontos parecem que se contradizem-se, pois uns apontam para a concordância outros não, e daí 
não perceber o fim da mesma moção. 
 
Acrescentou que na moção havia um ponto no sentido de “Exigir a eliminação de todas as 
restrições à autonomia do poder local em matéria financeira, orçamental, organizacional, material 
e humana” e daí questionar se se trata de todas as restrições ou apenas aquelas que devem ser 
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exatamente do Poder Local, tendo em atenção que todos os órgãos de governação têm 
restrições na sua atuação. 
 
Afirmou o Sr. Vogal Filipe Mestre que concordava com o essencial da proposta de moção que 
lhe parecia apontar no sentido da descentralização, no entanto, o seu conteúdo é, em sua 
opinião, confuso e mal explicado, e daí ter dúvidas quanto ao sentido de voto a adotar. 
 
A seguir foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara que começou por afirmar que o texto da 
proposta de moção era relativamente claro e, em sua opinião, as dúvidas levantadas pelo Sr. 
Vogal Filipe Mestre poderão ter a ver com o pouco tempo que teve para o analisar.  
 
Assim remeteu o Sr. Presidente da Câmara para as conclusões da moção e para os 4 pontos 
finais que vão na sequência de todo o preâmbulo, conforme descreveu cada um deles, fazendo a 
sua explicação e o respetivo enquadramento pormenorizadamente. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre reconheceu o facto de ter tido pouco tempo para analisar o texto desta 
proposta e reafirmou que o respetivo preâmbulo é demasiado longo e confuso, no entanto, 
estava de acordo com os objetivos da moção. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta da moção submetida a votação, tendo a mesma 
sido aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vogal Guilherme Góis, do Partido Social 
Democrata. 
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Artur Lagartinho 
pedindo desculpa por não ter chegado atempadamente a esta sessão, e justificou o motivo pelo 
facto de que teve que percorrer cerca de 18 km, indo até Castro Verde, apesar de estar apenas 
a cerca de 4 km de Entradas, no seu local de trabalho, na sequência do encerramento dos 
acessos agrícolas, através do caminho paralelo ao IP2, situação que é grave e que causa 
dificuldades a esta região. 
 
Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou qualquer intervenção.  
 

Ordem do dia 
 
1º. – Atribuição dos Apoios Económicos aos Estudos do Ensino Superior 
         - Apreciação e votação da proposta da Comissão de Análise das Candidaturas. 
 
Colocou a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia a seguinte proposta, na sequência do 
proposto pela Comissão de Análise das Candidaturas aos Apoios Económicos do Ensino 
Superior e aprovada pelo executivo municipal, na sua reunião realizada no dia 15 do corrente 
mês de Fevereiro: 

• Que, a exemplo do que aconteceu com outros apoios sociais concedidos pela 
Autarquia, adote uma medida de fortalecimento do apoio social, indexando a 
exclusão das candidaturas a um valor superior a 1,7 (712,67 €) do IAS (Indexante 
aos Apoios Sociais), adotando temporariamente para o ano letivo de 2016-2017 a 
alteração à alínea a) do ponto 2 do Art.º 5º do Regulamento, a exemplo do que 
aconteceu na atribuição das bolsas de estudo no ano letivo anterior, e conforme 
deliberação da Assembleia Municipal para esse efeito. 
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• Que nos termos do artigo 8º., pontos 1 e 2, do Regulamento Municipal de Apoio aos 
Estudos do Ensino Superior, se pondere a manutenção da atribuição de bolsa ao 
candidato João Filipe Guerreiro Tomé, uma vez que o mesmo não teve 
aproveitamento escolar no ano letivo anterior, mas por motivos devidamente 
comprovados. 

• Da análise do universo das candidaturas foram apresentadas as referentes a Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais, um novo regime que funciona nos 
estabelecimentos de ensino superior, pelo que a Comissão propõe, nos termos do 
artigo 8, pontos 1 e 2 do referido regulamento, que seja atribuída bolsa aos alunos 
Pedro Miguel Correia Duarte, João Filipe Guerreiro Tomé e Catarina Alexandra 
Nascimento Guerreiro. 

 
Solicitou a Srª. Presidente uma explicação do presente pedido, tendo o Sr. Vereador Paulo 
Nascimento prestado informação mais desenvolvida sobre o que é proposto pela Comissão de 
Análise das Candidaturas aos Apoios Económicos do Ensino Superior, conforme acima descrito, 
decorrente do desenrolar de todo o processo da atribuição de apoios económicos aos estudos 
do ensino superior, a exemplo dos anos anteriores, e conforme previsto no respetivo 
regulamento municipal. 
 
Apreciado o assunto, foi a proposta acima descrita submetida a votação, tendo a mesma sido 
aprovada por unanimidade. 
 
2º. – Designação de munícipe para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de  
        Castro Verde: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia o pedido formulado pela Comissão de 
Crianças e Jovens – CPCJ, de Castro Verde, para que este órgão deliberativo designe um 
cidadão para integrar aquela Comissão, em substituição do Sr. Doutor Francisco José Faleiro 
Baltazar Romano Colaço, recentemente falecido. 
 
Tendo em consideração que o Sr. Dr. Francisco Colaço prestava apoio jurídico importante na 
CPCJ, informou a Srª. Presidente que isso tinha sido ponderado e que era importante que 
pessoa a propor tivesse igualmente formação jurídica pelo que, nessa linha, a Mesa tinha uma 
proposta para que seja designada a Srª. Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé, Vogal e 
Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos Ataboeira. 
 
Interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que desconhecia concretamente o objetivo deste ponto 
da ordem de trabalhos uma vez que o mesmo se referia à designação de munícipes e daí pensar 
que seria mais do que um cidadão. Afirmou contudo que também concordava que a pessoa a 
designar tenha formação jurídica. 
 
Não havendo qualquer outra proposta, procedeu-se à votação da apresentada pela Mesa, por voto 
secreto, tendo a mesma sido aprovada com 15 votos a favor e um voto em branco. 
 
3º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
        municipal 
 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara da 
atividade municipal reportada ao período de 23 de Novembro de 2016 a 15 de Fevereiro de 
2017, não se tendo verificado qualquer intervenção. 
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4º.-– Outros assuntos de interesse: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre referindo-se à 
situação resultante, em sua opinião, da falta de bom censo e de muitos equívocos que se 
verificaram, e que originou a situação decidida pelas Infraestruturas de Portugal relativamente 
aos acessos de Entradas ao IP2, assim como dos caminhos agrícolas. 
 
Afirmou que, por isso, neste momento, o importante é centrarmo-nos no problema, referindo-se à 
sessão de esclarecimento que se realizou na Junta de Freguesia de Entradas, onde participou, e 
que originou a criação de uma comissão de acompanhamento, constituída por representantes da 
Junta de Freguesia de Entradas, da Câmara Municipal, da Liga para a Proteção da Natureza, da 
Associação de Agricultores do Campo Branco e do comércio local. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre, face ao consenso alargado que este problema reúne para a sua 
resolução, nomeadamente de todas as forças políticas, sugeriu que esta comissão fosse 
alargada também à Assembleia Municipal através dos representantes dos partidos com assento 
neste órgão que a quisessem integrar, isto, em sua opinião, no sentido de dar uma ideia de 
haver um maior empenhamento na sua resolução, disponibilizando-se ele próprio para o efeito. 
 
Opinou o mesmo Vogal que a representação desta Assembleia Municipal na comissão de 
acompanhamento podia também ser feita através da Srª. Presidente, o que, em sua opinião 
também ficaria bem representada, embora admita que essa representação ficaria mais 
abrangente através de um representante de cada força politica com assento neste órgão. 
 
Alvitrou ainda o Sr. Vogal Flipe Mestre para se proceder a uma eventual recolha das assinaturas 
que são necessárias para que se possa apresentar à Assembleia da República uma petição no 
sentido de que o assunto seja discutido naquele órgão de soberania. 
 
Concluiu o mesmo Vogal voltando a lamentar a situação a que se chegou, com os prejuízos que 
causam a todos, nomeadamente ao posto de abastecimento de combustíveis, em Entradas, 
assim como a quem trabalha nas explorações agrícolas limítrofes que, com o encerramento dos 
acessos ao IP2, a partir do caminho paralelo, são obrigadas a deslocar-se até Castro Verde para 
poderem entrar no mesmo IP2, como é o caso de quem trabalha no Centro de Educação 
Ambiental do Vale Gonçalinho e que já foi aqui referido pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, António José 
Jerónimo que começou por desejar as boas vindas aos Srs. Deputados Municipais e ao 
Executivo, lembrando que cada vez que têm decorrido sessões desta Assembleia, em Entradas, 
as mesmas têm tido uma forte participação da população, ao invés do que acontece em Castro 
Verde, no entanto, pelos motivos conhecidos, hoje, infelizmente, isso não se verifica. 
 
Em seguida, e referindo-se à última intervenção do Vogal Filipe Mestre, informou que, no 
passado dia 24 de Janeiro, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia promoveram, em 
Entradas, uma sessão de esclarecimento e de discussão sobre o atual cenário da subconcessão 
do Baixo Alentejo relativo ao lanço do IP2 entre Castro Verde e Beja. 
 
Adiantou que nessa sessão foram discutidos os problemas que se colocam a Entradas, 
nomeadamente nos seus dois nós de acesso (sul e norte) e que foi unanime que as pessoas não 
estavam contentes com as opções tomadas e que as mesmas iriam prejudicar o concelho, a 
freguesia, a região, e também o tecido empresarial e económico. 
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Referiu que uma das conclusões dessa sessão foi solicitar audiências junto dos diferentes 
grupos parlamentares, dos ministros da respetiva tutela e de comissões parlamentares de 
algumas áreas, o que se traduziu num total de 15 audiências, nomeadamente à Comissão de 
Ambiente e Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação, à 
Comissão de Agricultura e Mar, à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas; aos 
Ministros da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento e Fomento Rural; do Planeamento das 
Infraestruturas; da Economia; e, do Ambiente; ao Presidente do Conselho de Administração das 
Infraestruturas de Portugal, aos Grupos Parlamentares do Partido Social Democrata; do Partido 
Popular; do Partido Comunista Português; do PAN; dos Ecologistas “Os Verdes”; e do Partido 
Socialista. 
 
Adiantou que, com base nestas 15 audiências, amanhã, dia 22, irá deslocar-se uma comissão, à 
Assembleia da República, onde já estão marcadas audiências com os Grupos Parlamentes dos 
Partido Ecologistas “Os Verdes”; do Partido Comunista Português e do Partido Socialista, sendo 
que essa comissão será constituída pelo Sr. Presidente da Câmara, por ele próprio, na qualidade 
de Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, por representantes da Liga da Proteção da 
Natureza, na pessoa da Dr.ª. Rita Alcazar, da Associação de Agricultores do Campo Branco, na 
pessoa do Sr. Carlos Contreiras, e um representante da atividade agrícola, o Sr. Ernesto Fialho, 
e ainda o proprietário do posto de abastecimento de combustível de Entradas. 
 
Informou que, para além dos Grupos Parlamentares que responderam ao pedido de audiência, 
foi recebedor de uma carta do Sr. Ministro da Economia dando conhecimento que o assunto foi 
remetido para o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, titular das competências nesta 
matéria.  
 
Referiu o Sr. Vogal António Jerónimo que, para além da decisão de pedido de audiências, foi 
também levado a efeito um abaixo-assinado para que se obtenham as assinaturas necessárias 
para que o assunto possa ser apresentado e discutido na Assembleia da República. 
 
Assim, procedeu o mesmo Vogal à leitura do conteúdo do abaixo-assinado e que refere o 
seguinte: 
 
“No passado dia 24 de Janeiro do corrente ano, a Câmara Municipal de Castro Verde e a Junta 
de Freguesia de Entradas promoveram, em Entradas, uma Sessão de Esclarecimento e 
Discussão sobre o atual cenário da Subconcessão do Baixo Alentejo – Lanço H: IP2-Castro 
Verde/Beja, aberta aos vários representantes do tecido económico e empresarial do concelho de 
Castro Verde e à população em geral. 
 
Após uma explicação exaustiva de todo o historial do referido processo e das negociações entre 
o Município de Castro Verde e as “Estradas de Portugal, S. A.”, hoje “Infraestruturas de 
Portugal”, nas quais chegaram a estar acordadas várias soluções, nomeadamente para o Nó de 
Entradas-Sul, todos os presentes na reunião concluíram: 
 
• Repudiar a forma unilateral e desrespeitadora, assumida pelas “Infraestruturas de Portugal” e 
pela subconcessionária, nesta fase de conclusão das obras de requalificação do IP2, 
contrariando um longo caminho de diálogo, com mais de uma dezena de anos, em 
consonância com a melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária e a 
salvaguarda dos interesses legítimos das populações locais e do tecido económico e 
empresarial; 
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• Rejeitar a solução técnica encontrada e concretizada no terreno de manter a “geometria” pré-
existente no Nó de Entradas-Sul, colocando em causa a segurança rodoviária dos utentes do 
IP2 e prejudicando gravemente a população do Concelho de Castro Verde e em particular os 
habitantes da vila de Entradas e impondo constrangimentos sérios às perspetivas de 
desenvolvimento sustentável deste território; 

 
• Recusar o encerramento parcial do Nó de Entradas-Norte, que permitirá exclusivamente o 
acesso no sentido Castro Verde/Beja, prejudicando de forma muito gravosa a sustentabilidade 
económica do Posto de Abastecimento de Combustível existente no local e consequentemente 
colocará em risco os postos de trabalho do mesmo; 

 
• Repudiar o já concluído encerramento dos acessos do caminho paralelo ao IP2 que permitem 
o acesso às propriedades limítrofes dos veículos agrícolas, ciclomotores e outros veículos sem 
motor ou de tração animal sem que, previamente, tenham sido asseguradas as respetivas vias 
alternativas, nomeadamente as Passagens Galgáveis sobre a Ribeira de Terges a Norte e a 
Sul de Entradas, preponderantes para a subsistência de um setor de atividade tão importante 
para a região como é a agricultura e o desenvolvimento turístico, particularmente do turismo de 
natureza nesta área classificada como Rede Natura 2000. 

 
Após estas conclusões foi decidido o seguinte: 
 
• Constituir uma “Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação do IP2 no 
Concelho de Castro Verde” para solicitar audiências aos representantes do Governo de 
Portugal, com responsabilidades nas áreas em causa, aos diferentes Grupos Parlamentares 
com assento na Assembleia da República e Comissões Parlamentares, às demais Entidades 
Públicas com intervenção em todo o processo e aos deputados eleitos pelo Distrito de Beja na 
Assembleia da República; 

 
• Preparar outras iniciativas para dar visibilidade aos problemas e constrangimentos que foram 
criados e pela forma injustificada, incompreensível e inadmissível como julgamos estar a ser 
discriminados relativamente às intervenções no troço do IP2, situado no concelho de Castro 
Verde, em relação a outros troços existentes do mesmo traçado. 

 
• Contribuir de forma efetiva na procura de soluções para a resolução de todos os problemas; 

 
• Elaborar um Abaixo-Assinado para ser entregue na Assembleia da República.” 
 
Após a leitura do teor do abaixo-assinado, o Sr. Vogal António José Jerónimo informou que, de 
tudo o que foi decidido, apenas não foi ainda possível marcar a reunião com os três Deputados 
eleitos pelo Distrito de Beja, por motivo de agenda dos mesmos. 
 
Informou também o mesmo Vogal que esta não foi a primeira reunião que se realizou e lembrou 
que outras se realizaram, acompanhado o mesmo assunto deste o seu início, há mais de dez 
anos, havendo mesmo a troca de muita correspondência. 
 
Manifestou o seu agrado por haver aqui uma consonância, entre todas as partes, inclusive de 
pessoas de vários partidos, mas lembrou que é bom que fique para exemplo que as coisas 
devem ser trabalhadas no início e não quando já estão em execução, por isso, em sua opinião, 
era bom que os elementos do Partido Socialista, uma vez por todas, procurassem juntar-se aos 
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problemas mais cedo, pois só assim, e com o apoio e a participação de todos, poderia ter-se 
resolvido este problema logo que o mesmo surgiu. 
 
Afirmando que tem ouvido, nos últimos tempos, os representantes do Partido Socialista, em 
Castro Verde, dizerem que são favoráveis à reposição das freguesias de Castro Verde e 
Casével, e como essa matéria foi recentemente votada na Assembleia da República, com os 
votos contra do Partido Socialista, o Sr. Vogal António Jerónimo lançou um desafio no sentido de 
que o PS local clarifique a sua posição e apresente nesta Assembleia uma proposta de moção 
concreta nesse sentido, manifestando assim que não partilha a opinião do PS a nível nacional, e 
concluiu afirmando que se tal moção surgir e for clara será o primeiro a votar a favor. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre dando os parabéns ao Vogal António Jerónimo por 
todos as iniciativas que tomou relativamente ao IP2., tendo este corrigido, afirmando que não 
tinha tomado a iniciativa mas sim integrado o conjunto da comissão de acompanhamento. 
 
Quanto aos comentários feitos pelo mesmo Vogal, e quanto à participação do Partido Socialista, 
lembrou que a única reunião convocada, em relação ao IP2, que teve conhecimento foi aquela a 
que compareceu, afirmando, por isso, que não comparece a coisas sem ser convidado, contudo 
compareceu quando o convocaram e disponibilizou-se para aquilo que fosse necessário. 
 
Quanto à questão posta pelo Sr. Vogal António Jerónimo, acerca da reposição das freguesias, o 
Sr. Vogal Filipe Mestre lembrou que o PS não está contra tal reposição mas sim contra as 
condições que o PCP propôs na Assembleia da República, ou seja uma reposição imediata, ao 
invés do que o PS pretende que é estudar a reposição das freguesias e a descentralização 
administrativa nunca antes das próximas eleições autárquicas, tendo em conta que a sua 
efetivação, antes das mesmas, iria gerar uma enorme confusão, não deixando contudo o Partido 
Socialista de ter em discussão a mesma reposição das freguesias junto da Associação Nacional 
de Freguesias e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, assim como a discussão 
em conjunto com os restantes parceiros e partidos na Assembleia da República. 
 
Afirmou o mesmo Vogal que respeitava o proposto pelo Partido Comunista e pelos restantes 
partidos que têm a mesma opinião, mas concorda mais com a posição do Partido Socialista, 
tendo em conta que a extinção de freguesias foi feita à pressa e mal e como tal há que estudar 
bem o assunto para evitar que na reposição das freguesias se repitam os mesmos erros. 
 
Frisou o mesmo Vogal que se não for resposta a freguesia de Casével, o Partido Socialista de 
Castro Verde tomará uma posição manifestando-se pela reposição da mesma, afirmando que tal 
só acontecerá, certamente, após a realização das próximas eleições. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal António Jerónimo lembrando que os convites enviados para 
qualquer das reuniões, para debater estas questões do IP2, foram idênticos, isto é, dirigidos à 
população em geral e divulgados na rádio local. 
 
Usou da palavra em seguida a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara 
de Padrões, Ana Luísa Fatana, informando que participou numa reunião da Proteção Civil e que, 
para além dos aspetos já aqui referidos em relação aos acessos ao IP2, sentiu a preocupação 
do Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde quanto aos acessos de viaturas 
de bombeiros em caso de emergência, para além de que, por vezes, os pequenos focos de 
incêndio são resolvidos com o recurso a máquinas agrícolas, mas com os acessos bloqueados 
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faz com que os mesmos tenham que fazer um percurso enorme, assim como as viaturas dos 
bombeiros, e que com estas alterações inviabilizam tais intervenções por parte dos agricultores. 
 
Acrescentou o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas que esteve presente 
na mesma reunião, relacionada com a prevenção dos incêndios, e que a representante das 
Infraestruturas de Portugal, quando foi abordada sobre este assunto, afirmou que não tinha 
conhecimento do encerramento dos acessos ao IP2 e que iria averiguar o assunto e depois faria 
chegar essa informação, mas no entanto até à presente data não chegou qualquer noticia. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que este problema é grave e entronca no 
âmbito da moção que foi aprovada nesta sessão, no período antes da ordem do dia, e que tem a 
ver com a questão da descentralização e das competências a atribuir ao poder local e eventuais 
questões regionais que possam ser desenvolvidas neste pais, fazendo com que as autarquias 
tenham poderes reforçados nomeadamente nesta matéria que, em sua opinião, é fundamental 
para o desenvolvimento local, regional e até mesmo nacional que é a questão das 
acessibilidades e da mobilidade das pessoas num determinado território. 
 
Considerou, por isso, o mesmo Vogal que esta situação é grave ao quererem instaurar um 
estado de coisas que vão contra os interesses das populações que aqui têm a sua vida nos 
diferentes níveis. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara que, a propósito das reuniões sobre os problemas 
dos acessos ao IP2, lembrou que as mesmas não se realizaram por convite, mas sim através de 
um anúncio público, com a matéria a discutir, e comparece quem quer e se sinta interessado. 
 
Adiantou que desta vez o Partido Socialista fez-se representar, referindo que “pelos vistos estava 
na qualidade de Partido Socialista, uma vez que na última reunião não era membro do mesmo 
Partido e daí concluir que não estava interessado no assunto”. 
 
Afirmou que tal não dá direito a que o Partido Socialista seja convidado, assim como qualquer 
outro partido, pois o que estava em causa são duas autarquias diretamente envolvidas, a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Entradas, duas associações representativas de 
grande parte da população que está afetada por esta situação do IP2, em termos locais, 
concretamente a Associação de Agricultores e a Associação para a Proteção da Natureza. 
 
Informou que, para além destas entidades, houve a decisão de convidar pessoas diretamente 
afetadas com o encerramento dos acessos ao IP2, assim como à recolha de assinaturas através 
de um abaixo-assinado para que seja reposta a situação dos mesmos acessos, afirmando que a 
população está perfeitamente à vontade para participar juntamente com a Junta de Freguesia e 
a Câmara Municipal, em todas as iniciativas e ações que entender, e que, para além desta parte 
institucional, referida pelo Sr. Vogal António Jerónimo, havia toda outra parte mais mediática que 
poderá ser encarada. 
 
Relativamente à participação partidária, informou que houve o entendimento que a mesma não 
era conveniente e que não acrescentava nada ao assunto, e que em seu entendimento há que 
continuar assim, pois a comissão é constituída por diversas pessoas e ninguém anda a 
perguntar-lhe qual o partido que cada uma tem. 
 
Referiu que há sim que falar com os políticos e partidos com assento na Assembleia da 
República, mas lembrou que “deste lado não temos cor” e estamos a representar a população do 
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concelho de Castro Verde, e, mais do que isso, a representar todos os utentes do IP2 que estão 
afetados diretamente por esta situação, que não se prende apenas aos acessos mas também à 
geometria do cruzamento sul de acesso a Entradas, que, em sua opinião, é um atentado à 
segurança de quem circula no IP2, apesar da sinalização existente, mas difícil de cumprir. 
 
Reafirmou que é um crime. a manter-se a geometria do referido cruzamento com o perfil que foi 
dado ao IP, e que essa responsabilidade é das Infraestruturas de Portugal mesmo que a mesma 
se escude por detrás da concessionária e da renegociação, feita pelo governo anterior, no 
contrato de parceria público privada lançada nos tempos do governo do Partido Socialista. 
 
Concluiu o Sr. Presidente da Câmara afirmando que numa reunião na sede das Infraestruturas 
de Portugal, onde esteve presente, havia questionado quem tinha a tutela da estrada, pois ficou 
na dúvida se eram as próprias Infraestruturas de Portugal ou se era a concessionária pois, 
contatou que quem “mandou” naquela reunião foi de facto a concessionária, o que, em sua 
opinião, é um escândalo em termos de soberania do Estado. 
 
A seguir interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, referindo que a sua participação na reunião não foi 
em representação do PS mas sim pessoalmente, mas, no entanto, não conseguia “despir os 
casacos”, uma vez que também é vogal desta Assembleia, é professor e é Presidente da 
Comissão Concelhia do Partido Socialista. 
 
Lembrou que a resposta foi dada à afirmação do Vogal António Jerónimo quando referiu que o 
Partido Socialista nunca participou nisto quando de facto estava representado simultaneamente 
por ele. 
 
Quanto às considerações do Sr. Presidente da Câmara acerca da participação dos partidos 
políticos, afirmou que cada um tem a sua opinião, e conduz os assuntos como entende conduzir, 
no entanto, reafirmou que não conseguia separar as coisas em termos pessoais e partidários. 
 
Interveio depois o Sr. Presidente da Câmara que, a propósito da reposição das freguesias, 
lembrou que o Sr. Vogal Filipe Mestre tinha afirmado que o Partido Socialista não tinha pressa, 
no entanto, no discurso que proferido na sessão solene evocativa dos 40 anos do Poder Local 
Democrático, associou, talvez involuntariamente, a reposição de freguesias e a descentralização. 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que tinha associado propositadamente, e por isso, o Sr. 
Presidente da Câmara, lembrou que a propósito da reposição de freguesias há o entendimento 
que é o PCP que aparentemente tem pressa, mas, no entanto, é o PS que parecer estar com 
pressa de uma descentralização, e daí perguntar; porquê? 
 
Afirmou o Sr. Presidente da Câmara que quem apresentou os projetos na Assembleia da 
República foi o PSD e o PS, enquanto que o PCP anunciou no passado dia 15 que iria 
apresentar, para serem discutidos conjuntamente, seguindo um calendário em que algumas 
coisas; na opinião do PCP, devem ser decididas antes das próximas eleições autárquicas, e 
outras que, devido à sua delicadeza e o aprofundamento das questões, nomeadamente para se 
chegarem a consensos, em matéria de descentralização, é fundamental para o Pais. 
 
Opinou também o Sr. Presidente da Câmara que, da mesma maneira, tem o entendimento que a 
reposição do mapa territorial das freguesias, se assim o entenderem os seus órgãos, é 
fundamental, portanto, em sua opinião, a pressa do Partido Socialista devia ser a mesma e não 
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apenas para a descentralização, e daí perguntar o porquê do Partido Socialista não ter pressa 
para umas coisas e ter pressa para outras? 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre colocou a questão ao contrário e questionou o porquê do PCP ter 
pressa para umas coisas e não para outras.  
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que não era a mesma coisa, e referindo-se à questão das 
freguesias, lembrou que foi uma decisão do ex-Ministro “Relvas”, pressionado por uma dita 
“Troika”, no sentido de reduzir o número de municípios, no entanto, não teve coragem de o fazer 
e chegou-se às freguesias. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que, na altura, sempre foi tido em atenção que poderia haver 
situações em que esta redução e agregação de freguesias podia ser em conformidade com a 
vontade dos diretamente interessados, havendo situações daí decorrentes que se efetivaram 
bem e nada foi colocado em causa, enquanto nas outras foi imposta. 
 
Afirmou que era diferente levar a efeito uma descentralização que não existe e outra é repor um 
mapa administrativo que funcionou desde a última reforma administrativa até hoje, portanto 
desde o ano de 1871, e daí voltar a questionar o motivo de não quererem repor o mapa 
administrativo vigente e pacifico à data da recente extinção/agregação de freguesias. 
 
Referiu o Sr. Presidente que quer a descentralização quer a regionalização estão consagradas 
na Constituição da República desde 1976, no entanto, ambas não foram concretizadas por falta 
de consensos até à presente data, e reafirmou que são coisas completamente distintas e a que 
velocidade podem ser feitas, sendo que a primeira é repor uma situação histórica, que há mais 
de 100 anos existia, e outra, é avançar, em sua opinião, de preferência “com os pés bem 
assentes, de maneira a não se cometerem erros que possam prejudicar o sustentável 
desenvolvimento que todos queremos para este País”. 
 
5º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Dada a palavra ao público presente, interveio a Srª Ana Rita Mestre que questionou o Sr. Vogal 
Filipe Mestre quanto à sua concreta posição em relação à reposição das freguesias, uma vez 
que, em sua opinião, não ficou clara a ideia manifestada pelo mesmo Vogal nesta sessão. 
 
Respondendo à questão colocada, o Sr. Vogal Filipe Mestre começou por informar que a posição 
do Partido Socialista, a nível nacional, é que as freguesias só devem ser repostas após a 
realização das próximas eleições autárquicas, sendo esta também a posição do Partido 
Socialista local. Voltou o mesmo Vogal a afirmar que se a Freguesia de Casével não for reposta, 
o Partido Socialista de Castro Verde permite-lhe discordar e tomar uma posição sobre a sua 
reposição. 
 
Interveio a seguir a Srª. Ada Domingos Camões que colocou uma questão acerca da aquisição 
de um terreno, por parte de Junta de Freguesia, destinado à construção de uma casa mortuária 
em Entradas, cujo processo já se arrasta há alguns anos. 
 
Adiantou que este processo iniciou-se ainda no tempo do seu pai e que o mesmo continua a 
arrastar-se no tempo, parecendo haver uma falta de diálogo entre as partes, daí questionar o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Entradas e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, no 
sentido de perceber o ponto da situação. 
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Não havendo qualquer outro pedido de intervenção por parte do público, foi dada a palavra ao 
Sr. Presidente da Câmara que, a propósito do pedido de esclarecimento por parte da cidadã Ana 
Rita Mestre junto do Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmou que o mesmo se terá esquecido de que na 
votação da proposta apresentada pelo PCP para a reposição das freguesias, o PS votou contra, 
no entanto houve, pelo menos, um seu deputado que se absteve, nomeadamente o Sr. 
Deputado Pedro do Carmo. 
 
Afirmou que, sem estar a louvar ou não o sentido de voto do mesmo deputado, assim como tirar 
qualquer proveito, a posição do mesmo era um facto, que não deve ser ignorada, e que as 
verdades são para se dizer, afirmando que “o aproveitamento das verdades para determinadas 
coisas é lícito, das meias verdades já não é, e das mentiras não é com certeza.” 
 
O Sr. Vogal Filipe Mestre afirmou que no Partido Socialista há a liberdade de votar conforme a 
consciência de cada um. 
 
O Sr. Presidente da Câmara afirmou que também ele, quando pode votar, sempre votou 
consoante o que a sua cabeça lhe dizia. 
 
Dada a palavra ao Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, o mesmo 
confirmou que de facto o assunto colocado pela cidadã Ada Camões arrasta-se há já alguns 
anos, nomeadamente desde a demolição de um prédio em ruínas que existia no local, realizada 
pela Câmara Municipal no ano de 1977, sendo que nesse tempo não se conseguiram encontrar 
os respetivos proprietários. 
 
Adiantou que no ano de 2006, após assumir as funções de Presidente da Junta de Freguesia, 
foi-lhe alvitrado pelo ex-Presidente da Câmara, Fernando Caeiros, o aproveitar aquele terreno 
para algum fim, tendo, por isso, chegado a elaborar-se um projeto para uma zona ajardinada, 
tendo, em consequência, surgido os proprietários do mesmo terreno. 
 
Referiu que das negociações havidas não se chegou a acordo com os respetivos proprietários, 
em termos de valor, tendo, por isso, sido o mesmo colocado à venda através de uma imobiliária, 
e não conseguindo vender o mesmo após vários anos, os proprietários encetaram novamente 
negociações com a Junta de Freguesia, tendo o valor proposto sido novamente rejeitado por 
parte da mesma Junta, por ser demasiado elevado. 
 
Perante este impasse, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que há cerca de um ano 
e alguns meses, apresentou uma contra proposta sobre o terreno, tendo a mesma sido aceite, 
contudo, no dia em que a Junta de Freguesia decidiu adquirir o terreno, faleceu nesse mesmo 
dia, por infeliz coincidência, um dos proprietários, neste caso o pai da Srª. Ada Camões, o que 
levou a um recuo na aquisição, face ao processo de habilitação de herdeiros, decorrente do 
mesmo falecimento. 
 
Adiantou o Sr. Presidente da Junta que, entretanto, encomendou a uma arquiteta a elaboração 
de um projeto de construção, tendo em simultâneo realizado uma reunião com os habitantes 
daquela zona em virtude de haver muita conversa, à volta deste assunto, por haver discórdia 
quanto à construção da casa mortuária naquele local. 
 
Informou que, nessa reunião, chegou-se a um acordo quanto à mesma construção, dada a boa 
dimensão que o terreno apresenta e que permite a existência de um espaço ajardinado 



16/16 
Sessão ordinária da AMCV de 21.02.2017 
 

envolvente ao edifício da casa mortuária a construir, sem haver qualquer contacto com os 
edifícios existentes.  
 
Acrescentou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que após a elaboração do projeto de 
construção da casa mortuária, verificou-se que a sua localização abrange a zona de proteção da 
Igreja Matriz, o que obriga a emissão de um parecer da Direção Geral do Património Cultural. 
Por isso, foi consultada a respetiva Delegação Regional em Évora, tendo a mesma, numa 
primeira apreciação do projeto, se pronunciado desfavoravelmente com a implantação do edifício 
no centro do terreno e com a criação de uma zona ajardinada envolvente, o que implica a sua 
junção ao edifício existente, ou seja, o Restaurante “ A Cavalariça”. 
 
A Srª. Ada Camões afirmou que não tinha tido qualquer conhecimento do resultado dessas 
diligências em relação à apreciação do projeto e que a informação que obteve foi através dos 
donos do Restaurante “A “Cavalariça” que a puseram ao concorrente desse assunto, não tendo 
havido, depois disso, qualquer contacto do Presidente da Junta de Freguesia, tendo a sua mãe 
procurado informação junto do mesmo na Junta de Freguesia, mas não tendo obtido qualquer 
resposta. 
 
Questionou, por isso, qual o interesse da Câmara ou da Junta de Freguesia em concluir este 
processo de aquisição deste terreno que se arrasta há imenso tempo. 
 
Afirmou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que este assunto foi falado com a proprietária do 
Restaurante “A Cavalariça” e que a mesma está muito reticente quanto à construção da casa 
mortuária junto do seu estabelecimento. 
 
Lembrou que a concretizar-se a aquisição do terreno, a mesma proprietária não pode impedir a 
construção, mas, no entanto, afirmou que não queria entrar em incompatibilidade com ninguém. 
 
Assim, solicitou à arquiteta responsável pelo projeto que procedesse à remodelação do mesmo 
com o compromisso de o facultar à proprietária do referido restaurante, o que neste momento 
está a aguardar. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. 
Presidente da Assembleia, para que produza efeitos imediatos. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 


