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Ao décimo nono dia do mês de Novembro do ano dois mil e catorze, na Biblioteca Municipal do Vale da 

Amoreira,  pelas vinte e uma horas,  reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do Sr. 

Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira Borges, 

Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo 

Canudo,  João Miguel da Silva Romba, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça e Pedro Manuel da Silva 

Aniceto, em substituição do Vereador Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

 

Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foram discutidos os pontos infra indicados de acordo com 

a Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 

 

Propostas:  

 

 
1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ACTIVIDADES DESPORTIVAS ………………………………...9   

2. REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DAS DESCOBERTAS – VALE DA AMOREIRA  
- LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO DE GARANTIA DO EXATO E PONTUAL CUMPRIMENTO DAS             

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

- ADJUD: CONSÓRCIO CONSTRUÇÕES AQUINO, SA/VEDAP, SA. ……………………………………….…10 
   

 

 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

De seguida o Sr. Presidente, como habitualmente, e após saudar todos os presentes na sala perguntou aos 

Munícipes presentes sobre a sua intenção em intervir.  

 

Intervieram:  

 

Sr. Mário Afonso – Alertou para uma situação que lhe tem causado verdadeiro desconforto, questão esta 

que se relaciona com a limpeza da fossa séptica junto à sua habitação, sita no Penteado.  
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Referiu ter recebido um telefonema dos serviços camarários a informar não ter direito a mais limpeza de 

fossas em virtude de já ter gasto as “suas seis visitas”.  

Foi informado que teria que pagar cento e vinte cinco euros para uma limpeza extra. No entanto, referiu 

pagar IMI, taxas, doze meses de água, e  achar que não deve contratar um particular – este serviço deverá 

ser da responsabilidade da Câmara. Mais, disse que os outros munícipes têm  um serviço prestado doze 

meses por ano, logo não concordar com estas restrições. Aditou ainda já ter colocado esta questão há um 

ano atrás, numa outra reunião pública e ter inclusivamente sugerido que entre ele e os vizinhos custearem, 

adiantando a verba,  a construção do troço por forma a resolver o problema. 

Disse ainda ficar bastante perturbado quando nos bairros junto à sua casa, por exemplo no Bairro Vila 

Morena, no Bairro do Chora, vê com regularidade o camião a fazer o vazamento das fossas quando a 

linha de esgotos fica a uns cinquenta centímetros das habitações e os respectivos moradores ainda não 

fizeram a ligação que lhes era devida.  

Não entende e também não percebe que lhe respondam ao telefone que aquelas pessoas podem não poder 

pagar! Sem saber efectivamente, não é isso que parece. Não está na casa das outras pessoas, disse, para 

saber como é que elas gerem, mas não aceita que lhe digam que são pessoas que não podem pagar – é 

deslocarem-se lá e observar …não servindo de prova, mas dá para ter uma ideia de quem são as pessoas 

que efectivamente não podem pagar. 

Também não acha bonito o carro que faz o vazamento das já referidas fossas ir fazer as descargas do 

camião (com os cheiros que imaginamos) à frente da casa de outras pessoas que por acaso pagaram os 

oitocentos e tal euros iniciais e fizeram a ligação à rede. 

Referiu que considera que o seu problema carece de resolução, já enviou por duas vezes cartas ao Sr. 

Presidente da Câmara, quer uma resposta, exige  ser tratado  com a mesma dignidade com que cumpre as 

suas obrigações e  está disposto a ir discutir este assunto para onde quer que seja. 

Mais, convidou o executivo a fazer uma vista à sua casa para ver os estragos que a situação tem 

provocado a nível de humidades (porque quando chove a tampa da fossa deixa entrar a água e enche), 

sem falar nos estragos que a humidade vai fazendo à saúde dos habitantes respectivos. 

Fez ainda um reparo a nível de arruamentos: O passeio junto à sua casa, e em virtude de os serviços 

camarários terem ido por três vezes ligar a conduta municipal à sua casa (rebentava frequentemente), foi 

abatendo e neste momento ao invés de estar direito, não está parecido com aquilo que era inicialmente e 

está feio. 

Solicitou ainda que os funcionários que eliminam as ervas daninhas nas ruas (com pesticida) o façam no 

espaço público, mas considerem também matar as ervas que estão nos passeios junto às casas – que é o 

que não acontece no passeio da sua casa e do seu vizinho. 

 

O Sr. Arantes – A exemplo de reuniões anteriores, fez alusão aos problemas de incomodidade sonora que 

sofre na sua habitação e de que se vem queixando há anos. 

Disponibilizou-se ainda para abrir as portas de sua casa e dar a conhecer o desconforto que é não se poder 

descansar durante trezentos e sessenta e cinco ou trezentos e sessenta e seis dias por ano a partir das sete 

da manhã. 

Apontou ainda a questão da alteração da legislação sobre toldos e reclames luminosos referindo os 

incómodos que esta situação tem criado aos comerciantes.  

Aludiu ainda ao facto de existirem muitos imigrantes de leste, que agora se veem na iminência de ter de 

partir e de deixarem os filhos a cargo de alguém. Assim, perguntou se existe alguma comissão/instituição  

que acompanhe estes casos. 

Perguntou ainda qual é o valor em dívida por parte da Câmara Municipal da Moita para com os 

fornecedores. 

 

 

Responderam às questões colocadas: 

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou o Sr. Mário Afonso que o Regulamento é aprovado pela 

Câmara Municipal, depois pela Assembleia Municipal e não podem depois ser alterados de forma 

arbitrária pelo Vereador ou pelo Presidente da Câmara (por exemplo, as seis limpezas de fossas a que os 

municípes têm direito). O Regulamento  de Saneamento será alterado em breve estando o executivo 

apenas a aguardar que da parte governamental seja publicada a Lei da Água, respectivas alteraçãoes, 

privatização da EGF,  etc. . Acrescentou ainda que a EGF já foi privatizada (a uma empresa que se chama 

Mota-Engil) e que numa parceria com uma empresa ligada ao saneamento criou uma empresa ligada às 

Águas de Portugal. Quando o  Regulamento for alterado serão revistas estas situações que 

comprovadamente, não se adequam às necessidades. 
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No que concerne ainda à questão do saneamento informou que será sujeito à apreciação da Assembleia 

Municipal, na próxima sexta-feira, o Plano de Actividades e Orçamento para 2015. Depois do documento  

aprovado a Câmara poderá colocar a concurso a parte que falta para que o saneamento básico do Penteado 

fique concluido. 

Sobre a calçada informou que esta é da responsabilidade da Junta de Freguesia da Moita e a Câmara 

Municipal participa com aquilo que pode: por vezes damos materiais e equipamentos e a Junta dá a mão 

de obra. 

Em relação à questão dos despejos dos esgotos, informou que os serviços têm instruções para não o fazer. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Saudou todos os presentes, e em relação à questão colocada pelo Sr. Mário 

Afonso, questionou se este é um problema que o afecta só a ele ou se afecta outros habitantes. 

Aludiu ainda ao facto de não fazer sentido que já estejam feitos os ramais e alguns municípes, apesar de 

informados sobre o assunto, mantenham, durante anos, as fossas sépticas. 

Manifestou também o seu desagrado face à situação, recorrente, dos despejos de alguns camiões dos 

esgotos em locais inapropriados. 

Referiu ainda a alteração nos licenciamentos de toldos e reclames luminosos e solicitou esclarecimentos 

uma vez que também já foi abordado sobre o tema e não tem conhecimento das mudanças havidas.  

  

O Sr. Presidente da Câmara – Complementou as informações prestadas pelo Sr. Vereador Miguel 

Canudo,  referiu que a rede pública de saneamento não está completa (pensa que daqui por ano e 

meio/dois anos estará completa). Mais disse que, ter-se-á que resolver a questão dos munícipes que apesar 

de muito avisados (de “levar as coisas às boas”) continuam sem fazer a ligação dos seus esgotos à rede, 

acrescentanto que, se for necessário, actuar-se-á coercivamente. 

Em relação às questões colocadas pelo Sr. Arantes, e no que concerne à incomodidade sonora, disse que 

tudo o que havia para dizer, já foi dito nos últimos anos. 

Sobre os reclames luminosos disse que “se lhe chegar alguma questão esta será abordada e será tratada 

como se fez em relação aos toldos, reconhecendo que a interpretação que fizemos no nosso Regulamento 

em função das novas regras que o licenciamento zero aconselha causava um pagamento excessivo às 

pessoas, tomámos medidas transitórias e teremos que  fazer durante o ano que vem uma alteração ou 

revisão  mais profunda e mais detalhada do Regulamento. 

Sobre as questões da imigração disse que o Município da Moita tem dois centros  locais de apoio à 

imigração a funcionar e há anos que fazem o acompanhamento,  aconselhamento e auxílio  a imigrantes 

para tratar dos seus problemas. 

 

 

 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

 

O Senhor Presidente  apresentou para conhecimento: 

 

- A posição actual do Orçamento da Receita do presente ano, o resumo da posição do Orçamento da 

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria, da Câmara;  

 

- Da Assembleia Municipal de Sesimbra, uma Moção contra o desmantelamento  do estado social, contra 

o empobrecimento, contra o orçamento de estado para 2015. 

 

 

Seguidamente foram colocadas à votação, as actas seguintes: 

 

- Acta n.º 9, de 09 de Abril de 2014 – Aprovada por maioria  com a abstenção do Sr. Vereador Pedro 

Aniceto por não ter estado presente na reunião; 

-  Acta n.º 10, de 23 de Abril de 2014 -  Aprovada por maioria  com a abstenção do Sr. Vereador Pedro 

Aniceto por não ter estado presente na reunião; 

- Acta n.º 12, de 21 de Maio de 2014 - Aprovada por maioria  com a abstenção do Sr. Vereador Pedro 

Aniceto por não ter estado presente na reunião;   
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- Acta nº. 13, de 04 de Junho de 2014 – Aprovada por maioria com duas abstenções dos Vereadores 

Vivina Nunes e Pedro Aniceto por não terem estado presentes na reunião. 

- Acta n.º 14, de 18 de Junho de 2014 – Aprovada por maioria com abstenção  do Vereador Pedro Aniceto  

por não ter  estado presente na reunião. 

- Acta n.º 15, de 02 de Julho de 2014 – Aprovada por maioria com abstenção do Vereador João Romba 

por, à data, se encontrar de férias. 

- Acta n.º 16, de 16 de Julho de 2014 – Aprovada por maioria com duas abstenções  dos Vereadores 

Daniel Figueiredo e Joaquim Raminhos por ausência na reunião.  

 

Pelo Sr. Presidente foi apresentado um voto de pesar  ao falecimento da trabalhadora da Câmara, Zelinda 

Maria da Sousa Costa, o qual foi aprovado por unanimidade. Mais foi aprovado, como habitualmente, dar 

conhecimento à família. 

 

  

 

Voto de Pesar 
 

 

“Zelinda Maria Sousa Costa, trabalhadora da Câmara Municipal da Moita, desde 3 de fevereiro de 1988, 

com a categoria profissional de assistente administrativa, pertencia à Divisão de Assuntos Sociais, do 

Departamento de Assuntos Sociais e Cultura. 

Durante os 26 anos que esteve ao serviço da Câmara Municipal, Zelinda Costa conquistou o respeito e 

admiração dos seus colegas, pela forma como contribuía para o bom trabalho do serviço e pela amizade 

com que tratava cada um que com ela se relacionava. 

Pela sua dedicação ao serviço público e ao trabalho que sempre desenvolveu, o executivo da Câmara 

Municipal da Moita manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Zelinda Maria Sousa Costa, 

apresentando as condolências à sua família.” 

 

 

 

 

De seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir: 

 

 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Solicitou que sejam retiradas as canas já cortadas há tempo na Rua da 

Escola Primária, em Alhos Vedros. Mais solicitou que seja colocada identificação no Espaço “Centro de 

Experimentação Artística” do Vale da Amoreira. Dever-se-ia também divulgar o respectivo Regulamento 

por forma a que os munícipes possam conhecer e saber como utilizar o espaço. 

Chamou mais uma vez a atenção para o núcleo Central de Alhos Vedros, onde existem muitas casas em 

ruínas e a precisarem de requalificação. 

 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Deixou as seguintes questões, pertinentes para os moradores locais, e a 

solicitarem resolução: 

- Falta de poda nas árvores sitas na Rua do Centro Comercial das Fontainhas, no Vale da Amoreira (as 

ramagens das árvores já taparam  por completo os candeeiros, pelo que a iluminação da zona é quase 

nula). 

- No “Pinhal do Zé Pedro” (que pensa ser terreno camarário) existem três ou quatro aparelhos de circuito 

de manutenção que estão já deteriorados e neste momento não se veem por entre as ervas e não servem a 

ninguém. 

- O local onde são  realizadas as Festas do Vale da Amoreira não é consensual: - Para uns torna-se muito 

barulhento e complicado; para outros este será um local menos digno para realização das Festas. 

- Na avenida que passa pelo Desportivo de Portugal, no acesso e para o lado contrário, há uma série de 

escadarias que não contemplam qualquer rampa para deficientes o que lhe parece um pouco desagradável, 

principalmente porque é um  local desportivo e muito frequentado. 

 

Propôs ainda uma Saudação ao Estrela Moitense, mas em particular à sua ginasta Raquel Pinto, pela 

obtenção de um terceiro lugar – medalha de Bronze - nos últimos campeonatos do mundo  de  trampolins,  
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bem como ao seu treinador Luis Nunes pelo brilhante lugar alcançado. Mais disse que em termos de 

campeonatos de absolutos, foi a única medalha ganha por Portugal.  

 

 

Vereador Pedro Aniceto – Colocou as seguintes questões: 

 

- Se o Município da Moita faz parte de algum Conselho de criação de escalas de horários de farmácias. 

Neste âmbito referiu a dificuldade existente em ter conhecimento ou encontrar alguma farmácia de 

serviço, em local próximo, fora dos horários diurnos. 

- Convidou todos os seus pares a um exercício de mobilidade. Uma vez que ele próprio é utilizador 

intensivo de transportes públicos, nomeadamente pendulares de e para Lisboa, e,  de e para o Barreiro   

nota que falta um aspecto primordial na nossa rede de abrigos de passageiros. Não há  neste concelho um 

único horário exposto. Ou seja, disse “temos belíssimos abrigos de passageiros, verdade seja dita em 

abono de quem lutou por eles e os instituiu, temos abrigos de passageiros que estão pejados de 

informação comercial, como é da praxe, concessionada, temos informação cultural no local onde 

poderiam conviver também alguma informação horária, que é extremamente complicada, e não é a 

primeira vez que me chamam à atenção para isso,  eu próprio já o tinha visto,  que ou a pessoa está 

munida da informação do horário, ou não é na paragem que a encontra e era aí que ela faria sentido.” 

Assim, solicitou que coexista no espaço generoso da divulgação cultural, um espaço de, por exemplo, 

tamanho A4, num canto (integrado na própria imagem gráfica),  onde conste o horário das carreiras. 

Perguntou ainda qual o ponto de situação sobre a  “árvore invasora”, da praça de Sarilhos Pequenos. 

Qual foi o status em relação à  questão “disciplinar” ocorrida no Rosário, com um dos funcionários do 

serviço de limpeza: se houve algum procedimento ou se houve apenas uma realocação didáctica  do 

funcionário para outro serviço. 

 

Apresentou ainda, em nome de todos os  Srs. Vereadores do PS, uma saudação subordinada  ao tema: 

 

 

 

 “Saudação pelo 25.º Aniversário  do derrube do Muro de Berlim”.  

 

 

“O Muro que dividia a Alemanha tombou há 25 anos. A genuína e manifesta alegria dos cidadãos até 

então divididos por decisão política, e que nesse dia viram cessar essa aberração,  alegria própria de  

quem retoma o pleno significado de palavras e ideais como “Liberdade, Direitos Humanos e 

Democracia”, encontra paralelo nas nossas memórias em eventos não menos fundamentais  da nossa vida 

de cidadania. 

O derrube  desta barreira foi evocada numa intensa celebração realizada há dias sobre as memórias da 

antiga divisão e dos que nela infelizmente tiveram de perecer.    O Partido Socialista , na pessoa dos seus 

Vereadores, vem desta forma saudar esta evocação simbólica e o significado do derrube  de barreiras 

artificiais de divisão dos povos,  não esquecendo contudo que subsistem  outras barreiras levantadas, 

físicas e não físicas,  que urge fazer desaparecer, sejam elas de cariz religioso ou de carácter político.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

      

Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara Municipal da Moita 

       

 

 

 

Colocou ainda duas questões mais: 

 

- Se a sinalização vertical que foi apontada há quatro meses atrás como estando em mau estado, no  

município, já está reposta. 

- Afirmando-se como um acérrimo defensor da língua que falamos, e uma vez que recebeu no mês 

passado um livro editado pela Câmara, que enferma de alguma falta  de cuidado na revisão solicita mais 

cuidado; um livro editado pela Escola Secundária da Moita, com a chancela da Câmara Municipal da 

Moita e com erros incomoda-o um pouco. 
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Responderam os Srs.: 

  

O Sr. Vereador João Romba – Informou que o desejo da Câmara em relação à distribuição de farmácias 

pelo Concelho, é que todas as freguesias (que têm farmácia) à excepção de Gaio-Rosário e Sarilhos 

Pequenos tivessem uma farmácia aberta toda a noite. 

Em relação à reabilitação urbana, referiu que a “Câmara na fase de execução do programa estratégico e 

dentro daquilo que é previsto nesta legislação, está a pensar fazer uma intervenção no sentido de 

esclarecer os seus munícipes para que não hajam dúvidas (penso eu que será esta a questão do Sr. 

Vereador Joaquim Raminhos) relativamente à reabilitação urbana, não sendo a entidade que vai fazer as 

obras aos edifícios privados.  

A reabilitação urbana tem duas formas de acontecer: ou por iniciativa municipal (para edifícios 

municipais), ou por iniciativa privada – e aqui os privados têm muito em conta.  

Aquilo que a Câmara Municipal procurará é sensibilizar os  proprietários destas inúmeras habitações que 

estão degradadas pelo Concelho, com benefícios fiscais, que foi isso que o programa previu. No caso de 

intervenção na reabilitação urbana. E é isto que está a ser preparado para dar lugar à operação de 

reabilitação urbana para que de facto tenhamos um concelho mais reabilitado a nível urbanístico”. 

 

 

Sr. Vereador  Miguel Canudo –  Referiu que em relação ao Centro de Experimentação Artística, já existe 

um projecto de arranjos exteriores (na altura os mesmos não foram concretizados porque o dinheiro 

acabou e a Câmara, em substituição destes, fez uma rampa para deficientes, a qual não constava no 

projecto). Entretanto, aditou, sempre que estiver na programação, vamos fazendo limpeza àquele espaço. 

Mais informou, em relação à limpeza nas zonas de canas, que a Câmara não tem capacidade logística 

(capacidade) para que assim que as mesmas sejam cortadas uma camioneta com o respectivo motorista se 

desloque ao local a fim de proceder à recolha.  

No que concerne  à rampa que foi sugerida fazer, em frente ao Campo do Desportivo Portugal, duvida 

que seja viável, uma vez que é um espaço com apenas 1 m de largura (+ -).  

Em relação à sinalização vertical, na Moita, assumiu que efectivamente, e apesar de se ter comprometido, 

ainda não está colocada. 

Sobre a questão do funcionário, informou que aquele foi transferido do Gaio-Rosário para a Moita. 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Fez alusão à falta de pessoal e às limitações financeiras com que a Câmara 

se tem vindo a debater e as implicações respectivas nos diversos sectores da sua actividade.  

Em relação à questão da reabilitação urbana referiu que “neste momento a  incógnita fundamental em 

torno deste assunto, para nós e para o resto das autarquias deste País, é em que termos é que o Quadro 

Comunitário vai prever, ou não, verbas para as  iniciativas de reabilitação urbana que existem um pouco 

por todo o País, com a agravante e nós, pelo facto de estarmos na região de Lisboa, como sabem é a 

Região do País em conjunto com o Algarve, que tem menos fundos comunitários devido a ter um nível de 

desenvolvimento que já atingiu o da média comunitária – de acordo com os índices estatísticos que a 

Comunidade produz – portanto, nós aqui na nossa região temos fundos muito mais limitados do que o 

resto do País. E tem sido uma discussão intensa e que não estamos a conseguir ganhar, entre municípios, 

Associação de Municípios, Área Metropolitana de Lisboa, Governo e CCDR em torno da afectação dos 

poucos recursos do próximo Quadro Comunitário com a insistência por parte de todos, da parte dos 

Municípios, de que é necessário haver verbas significativas para os processos de reabilitação urbana e 

com a resposta  por parte do Governo de que poderá haver, estão a avaliar, mas as prioridades do acordo 

de parceria com a Comunidade Económica Europeia não são estas. Para aquelas entidades as 

necessidades pendem para o imaterial. Ou seja, e isto agora é de minha responsabilidade,  vai haver 

dinheiro com fartura para despedir pessoas, para fazer cursos de formação da treta, a  dizer que vão 

reconverte-los e para as manter assim. Para isso vai haver dinheiro com fartura. Para obras, para ações, 

para infraestruturas,  os recursos são muito escassos.” 

Sobre o local das Festas do Vale da Amoreira informou que estes locais não se escolhem só por motivos 

de estética, tem que se escolher na base de infraestruturas e da capacidade que o local tenha para acolher 

as infraestruturas que lá são montadas. Há uma série de questões que ao longo dos anos se foram 

debatendo e a conclusão que até hoje sempre se chegou foi que a solução melhor, face às alternativas, era 

o local onde as festas se têm vindo a realizar. De qualquer forma, aditou, este assunto passará sempre pela 

Freguesia responsável. 
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Sobre a Saudação apresentada, propôs que se dê como aprovada uma Saudação à Estrela Moitense, à 

ginasta Raquel Pinto e ao Treinador Luis Nunes e seja dado conhecimento disso aos três. 

 

Sobre a colocação dos horários, das carreiras de transportes, nos abrigos, informou que esta é uma 

responsabilidade das empresas de transportes, no entanto poder-se-á solicitar às mesmas que procedam à 

respectiva colocação (sem que sejam colocados nos nossos suportes, a menos que paguem esse serviço à 

Câmara). 

 

Sobre a árvore de Sarilhos disse que o assunto está em avaliação. 

 

Sobre a Saudação “Saudação pelo 25.º Aniversário  do derrube do Muro de Berlim”, referiu: 

 

“Nós, vereadores da CDU consideramos que esta é uma peça da campanha de deturpação da verdade 

histórica e propaganda anti-comunista, mas sobretudo propaganda a favor do militarismo, da guerra duma 

evolução extremamente negativa da própria europa que repor a verdade histórica sobre as questões 

relacionadas com o Muro de Berlim é preciso ir à segunda guerra mundial ao  papel que a União 

Soviética teve sobre o Nazi Fascismo, aos acordos de Potsdam e de Ialta que deferiram que a Alemanha 

seria no pós-guerra governada pelo conjunto das quatro potências vencedoras, acordos esses que foram 

violados logo em 1949 quando as forças da ocupação americanas, inglesas e francesas, criaram a 

República Federal Alemã. Portanto a primeira violação aos acordos do pós-guerra ocorreu aí: Ocorreu 

uma logo no mesmo ano, quase a seguir, que foi a criação da NATO, vários anos antes do famoso Pacto 

de Varsóvia.  

A Construção do “Muro” em si,  é um acto que terá que ser analisado à luz da época, das tensões da 

época, das diversas provocações em torno do espaço soviético na Alemanha. É difícil hoje  dizer se foi 

uma boa opção; provavelmente não foi, mas na verdade também não foi uma opção  que tivesse qualquer 

responsabilidade na evolução da situação europeia nestes anos porque a verdade é que foram os anos em 

que a Europa viveu em Paz. Foram os anos em que houve uma efectiva aproximação entre as Nações 

europeias que culminou na Conferência de Helsínquia – Conferência de Paz de Helsínquia em 1975. 

Foram os anos em que as condições de vida dos europeus mais avançaram, mais progrediram. Foram anos 

que se inverteram significativamente depois da queda do Muro de  Berlim. 

 Logo poucos anos depois voltou a haver guerra na Europa. Voltou a haver aviões a bombardear 

populações e cidades europeias (por acaso aviões americanos sobretudo, a bombardear população civil na 

Jugoslávia. Voltou a haver Governos fascistas na Europa. Existem vários hoje: existe na Ucrânia, mas 

existe também na Hungria, existe no Kosovo, existe em diversos sítios. 

Há um retrocesso claro nos direitos, nas condições de vida, na própria situação económica da europa, 

retrocesso esse que tem uma marca histórica, uma marca de época. Esse retrocesso acentua-se  

significativamente a partir da derrota do  Bloco Socialista. 

E com isto e para quem tenha dúvidas sobre o que nós comunistas pensamos sobre o Bloco Socialista, 

leiam-se as conclusões dos Congressos do PCP, logo o 13.º Congresso em 1992 e depois todos os outros 

seguintes. Nós fazemos uma crítica aprofundada sobre o percurso dos Países Socialistas nos seus últimos 

anos de existência, mas daí até esta glorificação dum mundo que está em tudo pior do que era o mundo 

em 1990 – hoje existe guerra em metade do mundo, o médio oriente e o Norte de África estão 

completamente arrasados.  Existe uma situação mundial que o próprio Papa já diz que estamos próximos 

de uma terceira guerra mundial.  

Portanto, é isto que os senhores glorificam nesta lamentável prosa.” 

 

 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – A propósito da Saudação, disse considerar “que também não é com a 

construção de muros que se resolvem as situações . Eu estou de acordo com a referência que o Sr. 

Presidente fez ao contexto histórico em que estes acontecimentos  ocorrem e o muro de Berlim foi 

construído  num determinado contexto, em  determinadas condições, mas que nós hoje à luz do séc. XXI, 

temos que estar atentos à própria evolução. Claro que isto daria aqui para uma discussão enorme,  porque 

ao fim e ao cabo quando este muro cai estávamos também em pleno desmoronamento do regime 

Soviético e que foi uma grande alteração em termos mundiais de toda a geografia política. Se calhar,  

foram factos que nós considerámos impensáveis até assistir – e  assistimos a eles -. Daí que eu pense que 

à luz do séc. XXI, esta construção de muros para emparedar as pessoas e para se defender determinados 

regimes (por exemplo Israel hoje está a construir um muro, e a gente tem que estar contra esse muro, 

temos que destruir esse muro; há outros muros a construir e nós temos que os destruir apesar de em 
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determinados contextos quem dirigia na altura ou quem dirige agora acha que tem direito à construção 

destes muros, acho que nós devemos dar um sinal que as coisas hoje devem resolver-se de outra maneira). 

E apesar de haver hoje um agravamento de determinadas situações, elas não justificam a construção de 

muros. Temos que encontrar outros caminhos – Caminhos democráticos de resistência, de luta, mas estes 

exemplos são exemplos que a gente não pode continuar a defender. Foram em determinado contexto 

construídos, mas hoje à luz do Séc. XXI, nós não os podemos tornar a erguer.  

Daí, eu queria só justificar que o meu voto vai ser favorável apesar de eu considerar que este  tema, vir só 

assim numa saudação, é também uma abordagem muito leve. Isto assim carece que falássemos mais um 

pouco sobre toda a evolução que os nossos tempos estão a ter ao longo destes vinte cinco anos. 

No entanto isso não me vai impedir de votar favoravelmente esta saudação”. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Pois eu gostava também de dizer algumas coisas e acrescentar à discussão 

da Saudação à queda do Muro de Berlim: 

“De facto já é importante que o Sr. Presidente tenha dito que não foi uma boa opção ter feito aquele muro 

porque de facto o que aquele muro fez, foi fazer com que as pessoas que viviam do lado soviético (quer 

em Berlim e suponho que fora de Berlim porque deduzo que não existiria alguma fronteira à roda de 

Berlim do lado soviético porque em países comunistas já as encontrei – fronteiras internas), não 

chegassem ao mundo livre. 

E de facto eu também lamento que o mundo hoje esteja quase a chegar à terceira guerra mundial até 

porque provavelmente nessa altura a situação era distante desta até porque aquele mundo vivia em 

ditadura e portanto aí não se podia fazer nada. Aliás uma das consequências da Queda do Império 

Soviético foi a fragmentação de todos  aqueles países – A Checoslováquia que se dividiu em duas, a  

União Soviética que se dividiu em quinze, a Roménia que se dividiu em duas, a Jugoslávia que se dividiu 

em seis ou sete e portanto, todo aquele mundo vivia debaixo de ditaduras e de facto o mundo era muito 

mais fácil ser gerido daquela forma.  

De facto com a queda do Muro de Berlim é que as pessoas queriam sair de lá, há que dizer aqui que as 

pessoas antes de terem derrubado o muro de Berlim estavam a sair da Alemanha Democrática através da 

Hungria (quando a fronteira entre a Hungria e a Áustria foi derrubada e mais tarde ou mais cedo tinha que  

acontecer). Aliás, se soubermos as condições em que aquele  muro foi  derrubado, quase que é anedótico. 

Os dirigentes da República Democrática Alemã continuavam reunidos a pensar que havia Muro e as 

pessoas já andavam do outo lado. De facto é importante nós destacarmos, que um dos acontecimentos 

mais importantes  das últimas décadas foi um muro que foi levantado para impedir que as pessoas 

tivessem livre circulação.” 

Referiu ainda que dos locais do mundo que mais o indignaram foi ver que haviam ruas pouco mais largas 

que salas normais, que foram divididas com um muro ao meio, em que as pessoas durante décadas não 

puderam conviver com as pessoas “do outro lado do muro” e com as quais conviviam antes de 13 de  

Agosto de 1961 (altura em que começou a ser levantado). 

Concluiu ainda ser importante as pessoas posicionarem-se sobre aquilo que é a Liberdade.  

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Disse que “é efectivamente importante as pessoas posicionarem-se sobre a 

Liberdade, só lamenta que ao longo do tempo os Srs. Vereadores do PS não se tenham posicionado sobre 

o genocídio dos Israelitas sobre a Palestina, sobre o muro que separa os Estados Unidos do México,  

sobre o muro que a Espanha ergueu para separar o Norte de África de Melila, sobre o muro que Marrocos 

ergueu para isolar os Saauris, sobre o muro  que foi construído(e neste caso foi até pelas forças 

americanas) a separar as duas Coreias, já pra não falar de todos os enormes muros e barreiras que estão a 

ser criados incluindo o próprio Mar Mediterrâneo, onde nós também temos militares (nossos) a contribuir 

para a criação de um  muro contra o qual esbarram e morrem quase diariamente pessoas. Os senhores aqui 

fazem é um silêncio atroador sobre esta matéria, por isso não me venham com coisas de liberdade, porque 

para vocês a Liberdade só existe em tudo aquilo que seja atacar o  comunismo, atacar os progressos dos 

trabalhadores, o socialismo que ainda está no vosso nome (a não ser que estejam já também no ponto em 

que estão os vossos congéneres franceses que até já querem – naturalmente diria eu face ao que é a 

evolução do Partido Socialista Francês – mudar o nome do Partido). 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Chamou a atenção para aquilo que lhe pareceu: Que o Sr. Presidente terá 

deixado de ler a saudação a partir do primeiro parágrafo, porque no segundo diz “que urge não esquecer 

que subsistem outras barreiras levantadas, físicas e não físicas, que urge fazer desaparecer, sejam elas de 

cariz religioso ou de carácter político.” 
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Colocada à votação, a Saudação foi reprovada com cinco votos contra dos eleitos da  CDU e quatro votos 

a favor por parte dos eleitos do PS e do BE. 

 

 

 

Terminado este Período, o Sr. Presidente passou ao  

 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta seguinte, foi  apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS  A ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 

“A Câmara Municipal promove anualmente o Torneio das Colectividades do Município da Moita em 

Atletismo – Atletismoita. Este torneio decorre ao longo de toda a época desportiva e é organizado em 

conjunto com os Clubes do concelho que se dedicam a este desporto. 

Cada um dos Clubes é responsável pela organização de uma das provas que decorre na sua área de 

influência. 

A Câmara Municipal tem o compromisso de apoiar  cada prova com um subsídio de 600,00€ (seiscentos 

euros). 

 

Nesse sentido propomos: 

 

. Clube Amigos do Atletismo da Moita (15.11.2014) 

19.º Corta Mato Juvenil c/ provas extra – 600€ (seiscentos euros) 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rúbrica 252/22/07 – ATLETISMOITA – 03.02.03.05.07” 

 
 

Intervieram na análise da proposta: 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Questionou o motivo pelo qual o Organizador pede “os bons ofícios da 

Câmara no sentido de pedir a presença dos Bombeiros e dos Juízes” – se esta não deveria seria uma 

competência do Clube dos Amigos do Atletismo da Moita.  

  

O Sr. Vice-Presidente – Informou que é uma prática corrente, no movimento associativo que existe 

inclusivamente um Regulamento que é feito pelos clubes e revisto anualmente. Tendo em consideração 

que este tipo de prova é de difícil realização e é quase impossível alguns clubes conseguirem fazê-la, 

existe esta entreajuda. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Aditou que grande parte das iniciativas de rua, sobretudo as organizadas no 

concelho (Gimnomoita, Semana Alentejana, Feira do Livro, Bienal de Pintura de Pequeno Formato, 

Festivais e Folclore, etc.etc.) são apoiadas pela Câmara - de forma logística e nalguns casos também 

financeiramente. Os clubes são organizadores, mas pedem apoio à Câmara.  

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

A proposta seguinte foi apresentada pelo Sr. Vereador Miguel Canudo. 
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2. REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DAS DESCOBERTAS – VALE DA AMOREIRA 

Libertação da Caução de Garantia do Exato e Pontual Cumprimento das Obrigações Contratuais 

Adjudicatário: Consórcio Construções Aquino, SA/Vedap, SA 

 

 

 

“Em reunião de Câmara de 11/11/2009, foi adjudicada a Empreitada acima referida ao “Consórcio 

Aquino Construções, SA / Vedap, SAª”, no âmbito do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2008, 

de 28 de Março, na sua atual redação, pelo valor de €593.740,92 acrescido do Iva à taxa legal em vigor e 

prazo de execução de dez (10) meses. 

Nos termos dos artºs 394º e 395º do CCP, os trabalhos realizados na empreitada foram alvo de vistoria e 

rececionados provisoriamente a 02/11/2010, tendo sido elaborado o respetivo auto. 

O prazo de caução para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, foi 

estabelecido em 5 anos após a receção provisória da mesma, de acordo com o disposto no caderno de 

encargos do concurso. 

Pelo estabelecido no DL 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, em empreitadas com prazo de garantia de 5 

anos, a liberação da caução para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, tem 

início ao 2º ano após a data da receção provisória, com uma percentagem de libertação de 25%, ao ano, 

culminando com a libertação total no 5º ano. 

Assim e com vista à liberação da garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, 

deslocou-se a comissão de vistoria ao local da obra para verificar os trabalhos, tendo concluído que os 

mesmos estavam em condições, elaborando-se o respetivo auto, que se anexa. 

Após o exposto proponho, que se proceda à liberação da garantia do exato e pontual cumprimento das 

obrigações contratuais, no valor correspondente, em face de à presente data terem decorrido 4 anos após a 

receção provisória, dos trabalhos realizados na empreitada de “Requalificação do Bairro das Descobertas 

– Vale da Amoreira”. 

 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções por parte dos Srs. Vereadores 

do PS. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respectiva acta aprovada 

em minuta. Eram vinte e três horas e quinze minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, 

Coordenadora Técnica nesta Câmara Municipal, redigi a presente acta que assino com o Sr. Presidente da 

Câmara. 

 

Todas as intervenções feitas aquando da apresentação das propostas, encontram-se devidamente gravadas 

em cassetes ficando as mesmas a fazer parte integrante desta acta. 

 

                                                   

 

         O PRESIDENTE DA CÂMARA                                          A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

 

________________________________________               _____________________________________ 


