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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, no Salão Nobre do Edifício Sede do Município realizou-se uma Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1 - 2.ª Retificação a erros materiais do Plano Diretor Municipal da Moita – retificações respeitantes à 

Planta Geral de Ordenamento e ao Regulamento do Plano; 

2 - Transição da Universalidade da Assembleia Distrital de Setúbal e alteração dos Estatutos da 

AMRS; 

3 - Atos da Câmara. 

 

 

Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 

 

- Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar é substituída nesta sessão por Luis Alcino Rodrigues Barata 

- José António Soares Pereira é substituído nesta sessão por Francisco da Conceição Feio 

- Vicente José Rosado Merendas é substituído nesta sessão por Fernando Alves Fernandes Gaio 

- Carlos Alexandre Carvalho Cardoso é substituído nesta sessão por Eduardo Jorge Cardoso Protásio que 

se apresentou no início da sessão 

- Miguel Fernando Gomes Carregosa, Presidente da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos 

Pequenos, é substituído nesta sessão pelo Secretário daquele órgão, Jorge Miguel Miranda Paulino 

 

 

Em virtude da 1ª Secretária Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar ter pedido a sua substituição nesta sessão 

foi solicitado pela Mesa da Assembleia que a deputada Cátia Cristina Pereira Tavares fizesse parte da 

composição da mesma. Sem objeções por parte da Assembleia a deputada acima mencionada ocupou o 

lugar como 2ª secretária. 

 

 

Verificação de ausências: 

 

- Não se verificaram ausências. 

 

ACTA Nº04.14 

Sessão de 26.09.14 

XI Mandato 
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Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs Vereadores Manuel Galvoeira 

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

Canudo, João Miguel da Silva Romba e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

 

 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

- Não houve intervenção do público presente. 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Em seguida, informou que deu entrada na mesa da assembleia: 

 

- uma saudação apresentada pela PS intitulada “Implantação da República”; 

-- uma moção apresentada pela CDU intitulada “Participação dos trabalhadores em ações de luta”; 

-- uma moção apresentada pela CDU intitulada “Em Defesa da Escola Pública por um melhor país”. 

 

 

Em seguida foram apresentadas, e postas a votação, as seguintes Atas: 

 

Ata nº01.14 – Sessão de 28.02.2014 – XI Mandato; 

 

Submetida a ata a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta votos a favor, sendo dezoito 

da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD. 

 

 

Ata nº02.14 – Sessão de 30.04.2014 – XI Mandato; 

 

Colocada a ata à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Começou por dizer que na sua intervenção, registada na página 18, existem algumas inconsistências, 

algumas incorreções, nomeadamente no 2º parágrafo onde está “CDS” é “MDPCDE”, e onde está “os 

outros” falta definir quem são “os outros” que são o “PS” o “PPD” e o “CDS”. 

Considera ainda que a frase a seguir a “outros” ficou de tal forma ilegível e não entendível, não sabe se 

porque fala baixo ou se foi alguma dificuldade de transcrição, mas não faz qualquer sentido e não tem nada 

a ver com aquilo que foi dito, pelo que propôs que ela desaparecesse na íntegra. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Disse considerar que a alteração de “CDS” para “MDPCDE” é diretamente entendível, mas retirar a outra 

frase não porque se está transcrito na ata é porque ficou gravado no CD. 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Afirmou que não necessariamente, porque não pode ter dito semelhante coisa, uma vez que é uma coisa 

sem sentido. Reiterou que a sua sugestão é que essa frase desapareça da ata. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Disse que, se a frase foi dita pelo Sr. Carlos Gonçalves, faz questão que ela não desapareça da ata. 

 

Sr. Carlos Gonçalves do PSD 

Reforçou mais uma vez que a questão é que aquela frase não foi dita por si. Disse ainda haver outra 

questão, que considera a mais grave de todas, e que é a seguinte: na parte final da sua intervenção, após 

“povo português” vem a parte que é uma incongruência e que é “quando isto foi o que a CDU fez”. Ora, 

aquilo que o próprio disse foi “quando isto foi justamente o contrário do que a CDU fez”. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Disse que, atendendo a que no momento não existem condições para fazer essa verificação, e apesar de 

considerar que, no que concerne à alteração de “CDS” para “MDPCDE”, a questão é diretamente 

entendível, não vê que existam condições para suprimir partes do texto pelo que sugeriu que esta ata não 

fosse votada e decidida hoje, para que o deputado em questão pudesse averiguar o registo áudio. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quis dizer que, aquando da sua intervenção transcrita na página 16, fez referência que ao longo da ditadura 

sofreu duas prisões e, não sabe se por lapso seu ou de quem fez a ata, mas deviam estar referidas três 

prisões porque isto tem importância para si, por se tratar também de um documento importante, e até 

porque é por essa razão que é beneficiário contra a ditadura. Mais disse considerar importante esta 

retificação na medida em que se trata da sua primeira prisão, que ocorreu em 1962 e teve a ver com o 

golpe militar de Beja. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Atendendo à forma com está transcrita a intervenção, aventou a possibilidade do Sr. Staline Rodrigues, por 

lapso, não ter referido esta primeira prisão. A ser assim, na ata só pode estar aquilo que é dito e tudo o que, 

porventura, cada um dos presentes se esqueceu de dizer não deve constar da ata. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse ter feito este reparo para que conste na ata que venha a ser elaborada relativa à sessão de hoje. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Questionou se o pretendido é fazer uma declaração para a ata da sessão de hoje que diga que na ata 

anterior, onde são referidas as duas prisões, não foram duas mas sim três prisões. 
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Sr. Staline Rodrigues do PS 

Confirmou ser essa a intenção, ou seja, que fique registado em ata que a sua primeira prisão ocorreu em 

maio/junho de 1962, aquando do golpe militar de Beja. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Confirmou ao Sr. Staline que ficará registado na ata da sessão de hoje a correção solicitada. Não se trata 

portanto de uma correção à ata em discussão mas sim de colmatar uma omissão feita pelo próprio. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quis ainda fazer outra referência porque, no que concerne à sua intervenção transcrita na página 33, e não 

obstante ter recebido o Relatório e Contas do passado ano na véspera da sessão, fez uma intervenção de 

duas páginas e meia, pelo que quis mais uma vez alertar para o facto de ter recebido um documento com 

247 páginas na véspera da sessão. Todavia, a sua disponibilidade e a sua vontade de participar são tais, 

que fez a leitura de todos os documentos e fez uma intervenção de duas páginas e meia. Mais disse que, 

nessa mesma sessão, pediu um esclarecimento ao Sr. Presidente da Câmara relativa a uma verba de € 350 

que foi paga ao Clube de Xadrez da Moita, clube esse que já não existe há mais de dois anos, e ainda não 

obteve essa resposta. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Esclareceu o Sr. Staline que a questão agora colocada não tem a ver com a transcrição da ata em si, uma 

vez que o próprio confirma que vem referido na sua intervenção, pelo que deverá voltar a colocar a questão 

aquando da discussão dos atos da Câmara. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Não havendo mais questões a tratar sobre a ata, e perante a situação apresentada pelo Sr. Carlos 

Gonçalves, porque uma coisa são eventuais correções a partes do texto, outra é eliminar partes do texto, 

suspendeu a votação da ata para que o deputado possa ouvir a gravação da sessão. Pela sua parte, 

enquanto Presidente da Assembleia Municipal considera que corrigir tudo bem mas omitir qualquer parte, 

em nome da Mesa, não é de aceitar. 

 

 

Em seguida foi apresentada, pelo PS, a seguinte Saudação: 

 

Sr. Luís Chula do PS 

 “Implantação da República 

No próximo dia 5 de Outubro comemora-se mais um aniversário da implantação da República no nosso 

país. 

É sempre de recordar que na Moita, na madrugada de 4 de Outubro de 1910, um grupo de republicanos da 

nossa terra, hastearam a bandeira republicana nos mastros do edifício desta Câmara Municipal, 

antecipando em cerca de 30 horas a proclamação oficial ocorrida em Lisboa. 

Este ano, mais uma vez, não se comemora tal efeméride com um Feriado Nacional, pois o mesmo foi 

abolido pelo atual governo, o que dificulta os festejos e uma adequada reflexão sobre a queda da Monarquia 
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e a instituição do Republicanismo, regime político que é a matriz daquele que foi instaurado em Portugal em 

25 de Abril de 1974. 

Por tal acontecimento ser tão marcante da nossa história local e nacional, a Assembleia Municipal da Moita, 

reunida em 26 de setembro de 2014, saúda a implantação da República e os Moitenses que naquela 

madrugada de 1910 a proclamaram neste Paços do Concelho. 

Viva o 5 de Outubro. 

Viva o 4 de Outubro. 

Viva a República.” 

 

 

Colocada a saudação à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. João Faim da CDU 

Disse estarem de acordo com a moção e que no final até acrescentariam “Viva a República”, no entanto, 

não quis deixar de lembrar que esta é de facto uma data muito importante para os democratas e para o 

concelho da Moita, acima de tudo para os Republicanos, e mostra bem o inconformismo do povo da nossa 

terra perante a injustiça e, neste caso, a injustiça da própria monarquia. 

Disse ainda que o 5 de outubro atualmente já não é feriado e convém aqui lembrar porquê. De facto o atual 

governo assim o decidiu, de facto estava previsto no pacto de agressão da Troika, assinado e subscrito pelo 

PS, e isto ainda há poucos dias foi lembrado num debate televisivo entre candidatos do próprio PS, razão 

pela qual tem o cunho, tem o vinco, do próprio PS, pacto contra o qual os democratas e o povo da Moita 

tanto têm lutado. 

Concluiu reiterando “Viva a República”. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Considera que associar o PS à queda do feriado do 5 de Outubro é uma atitude incompreensível, porque se 

existe no código genético de algum partido em Portugal uma ligação fortíssima com a implantação da 

república é com o PS, não queiram por favor extrapolar o que não é extrapolável. O PS e as pessoas que o 

constituem sempre comemoraram, até antes do 25 de Abril, o 5 de Outubro, pelo que não venham juntar 

agora “alhos com bugalhos” porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Questionou o Sr. João Faim se o que fez foi uma proposta concreta para que o texto termine com “Viva a 

República”. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Disse não ser uma proposta mas sim uma sugestão que, se fosse acolhida pelos proponentes, seria 

logicamente do agrado da bancada da CDU. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Informou que a sugestão foi aceite pelo Sr. Luis Chula do PS e que o texto da saudação termina com “Viva 

o 5 de Outubro. Viva o 4 de Outubro. Viva a República”. 
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Submetida a saudação a votação foi a mesma aprovada por unanimidade com trinta e um votos, sendo 

dezanove da CDU, oito do PS, dois do BE, dois do PSD (em cujo texto supra transcrito já consta a alteração 

sugerida). 

 

 

Em seguida foi apresentada, pela CDU, a seguinte Moção: 

 

Srª. Tânia Ribeiro da CDU 

“Participação dos Trabalhadores em Ações de Luta 

Desde a sua tomada de posse que o atual governo, apresentando a consolidação orçamental e a dívida 

externa como os principais problemas a resolver no país, aprofundou um conjunto de opções politicas que já 

vinham de governos anteriores, não resolvendo nada, mas acentuando os problemas iniciais, com mais 

recessão, mais dívida e menos emprego. 

Sob o pretexto da Troika, mas não tendo qualquer pudor em ir ainda mais além, esta politica de direita está 

a “destruir limiares mínimos de vida coletiva”, e só não vai mais longe porque encontra a resistência dos 

trabalhadores e das populações. 

As privatizações de sectores fundamentais e estruturantes da economia, como a Energia e as 

Comunicações, aos quais o Governo quer juntar em breve o sector dos Resíduos e o que resta na mão do 

Estado do sector dos Transportes, não significaram nem significarão melhores serviços. Pelo contrário, o 

que se assiste é a uma degradação do serviço prestado e a um aumento de custos para o utente. 

Mas o papel deste Governo, desta Maioria, e deste Presidente ficará na história como o maior ataque de 

sempre ao funcionamento do Estado Democrático: o estrangulamento do Poder Local; o caos na Justiça 

não só provocado por um problema técnico, mas por uma reforma que se carateriza pelo afastamento do 

Sistema Judicial das populações; por um Sistema de Ensino cada vez menos inclusivo e crescentemente 

elitizado, onde até já são permitidas turmas de “alunos com características semelhantes”; a degradação do 

Sistema Nacional de Saúde, onde a falta de financiamento, a falta de profissionais e a falta de meios 

técnicos colocam em causa aquelas que são as obrigações do Estado de “garantir o acesso de todos os 

cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e 

de reabilitação”; ou de uma Segurança Social que numa situação de crise gravíssima como aquela por que 

passamos, onde o desemprego e a pobreza subiram a níveis que julgávamos já não serem possíveis, 

diminui apoios e prestações sociais. 

Este é também o Governo e esta é também a política que ataca os símbolos da nossa memória coletiva. A 

implantação da República a 5 de Outubro de 1910 permitiu pela primeira vez a igualdade social entre todos 

os cidadãos. A eliminação do feriado comemorativo de 5 de Outubro também constitui por si só uma opção 

de classe. 

Opção de classe que se revela em todo o seu esplendor pelo incentivo à emigração forçada, fruto das 

opções politicas de direita perpetuadas pelos governos dos PEC, das Troikas e dos Tratados Orçamentais, 

e comentadas em tons ofensivos por vários membros do Governo em algumas alegorias indigentes, tais 

como “sair da zona de conforto”. 

Mas este é também um governo fora da lei, que de um lado pública uma lei injusta e penalizadora para os 

trabalhadores, que atenta contra a contratação coletiva e insiste em colocar em causa a autonomia 

constitucionalmente reconhecida do Poder Local com a não publicação dos Acordos Coletivos de Entidade 
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Empregadora Publica, instrumento de regulação do tempo de trabalho, e por outro esconde as suas 

malfeitorias aos trabalhadores numa antecâmera de despedimentos e “requalificação profissional”. 

O aumento do Salário Mínimo Nacional que agora se anuncia chega tarde e chega curto. A em tempos 

alegada indexação dos salários à produtividade é uma falácia e o valor do salário mínimo a sua maior 

evidência. 

É neste contexto adverso que importa defender e valorizar o sindicalismo de classe, unitário, solidário, 

democrático e de massas, na defesa dos trabalhadores e dos seus interesses, contra a exploração 

capitalista, constituindo um imperativo nacional pedir a demissão deste Governo, mudar de política, por uma 

alternativa politica que defenda a soberania nacional e promova o desenvolvimento do País.  

A CGTP, que agora comemora os seus 44 anos, está desde sempre na luta pelo emprego, pelo combate à 

precariedade, pela efetivação dos direitos, pela defesa dos serviços públicos e das funções sociais do 

Estado, pelo que a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 26/09/2014 apela a todos os trabalhadores, a 

todo o Povo Português, para que participem na quinzena de ações e lutas nas empresas e sectores de 

atividade, que se prolongam até 5 de Outubro, em defesa dos salários, do emprego, dos direitos e da 

contratação coletiva.  

Depois de aprovada, esta moção deverá ser encaminhada para o Sr. Presidente da República, para a Srª 

Presidente da Assembleia da República, para o Sr. Primeiro-Ministro, para os Grupos Parlamentares e para 

a CGTP-IN.” 

 

 

Colocada a moção à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Começou por dizer que 95% do conteúdo desta moção seria facilmente subscrito pelos membros da 

bancada do PS, contudo a tentativa persistente da CDU de querer caracterizar os governos do PS, que aqui 

são definidos por “governos dos PEC”, como tendo atitudes fruto de opções políticas de direita, levam a que 

não estejam em condições de votar favoravelmente pelo que votarão contra. 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Começou por propor que no final desta moção se incluisse também o envio à CGTP-IN. 

Aproveitou ainda para convidar os elementos da bancada do PS a não terem medo de assumir a história, e 

isto porque, há pouco, omitiram a questão de que o feriado foi abolido por acordo com a Troika que o PS 

também assinou e acharam que é misturar “alhos com bugalhos”. A revisão da história há muito que está a 

ser feita, porque de facto nem o 25 de Abril tem inteiramente uma matriz do republicanismo, embora tenha 

referências importantes, e é por a política ser feita da maneira como o PS a vem fazendo que depois não 

“casa a bota com a perdigota”. Quanto a si esta é também uma questão de dignidade das pessoas que 

estão no exercício de cargo político, porque não custa nada assumir a história e, se necessário, emendar os 

atos, porque a diferença entre o ser humano e os outros animais é que nós conseguimos emendar os atos 

enquanto os outros animais têm de ser ensinados. 
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Sr. Staline Rodrigues do PS 

Quis aproveitar a oportunidade para deixar uma pequena nota, dizendo que é fiel aos princípios do 

republicanismo e do socialismo, e como tal uma das coisas que o tem surpreendido ao longo dos anos é a 

ligação efetiva entre esta Câmara, de formação comunista, com a aproximação da monarquia. Não obstante 

estarem numa sala rodeada de figuras dessa triste época, quando o próprio teve a oportunidade de as 

colocar no sótão dada a sua coerência com o republicanismo e depois, por razões que ainda desconhece, 

mas que politicamente contesta, estas figuras que aqui estão vieram novamente ocupar esta sala nobre do 

povo da Moita. 

Concluiu dizendo que não é consequente a intervenção que estão a ter pela luta dos moitenses pelo 

republicanismo, que inclusivamente hastearam a bandeira da república no dia 4 de outubro, dada a sua 

convicção, com aquilo que tem verificado ao longo dos anos com a cedência destas figuras nesta sala 

nobre onde se discutem os problemas do povo. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Começou por dizer que não sabe quais são as fontes de informação do Sr. Manuel Marques, mas gostava 

que este lhe dissesse onde é que o PS subscreveu o abandono de se fazer o feriado no dia 5 de Outubro, 

porque era muito interessante que lhe dissesse onde é que isso está, porque esta decisão de eliminar o 

feriado do 5 de Outubro não está nos acordos com a Troika. 

 

Sr. Luis Morgado do BE 

Quis dizer, para dar uma ajuda ao debate que está a acontecer, que está de acordo com a intervenção do 

Sr. Luís Chula em relação à referência do feriado do 5 de Outubro, porque de facto o que foi assinado com 

a Troika dava a possibilidade do corte de feriados, mas o corte do 5 de Outubro foi uma combinação entre o 

atual Governo e com a Igreja, fundamentalmente, daí que para agradar a uns tinham de agradar a outros, e 

para a igreja, pelas memórias que tem da época, é uma alegria enterrar o 5 de Outubro, enterrar a 

república. Acredita que o PS não tivesse dado passos para isto porque houve muitos socialistas que se 

manifestaram contra, alguns deles eram quadros de destaque do PS na altura. 

Sobre a questão levantada pelo Sr. Staline Rodrigues disse que ele próprio chegou a escrever sobre o tema 

em género de anedota. Apesar de respeitar a arte julga que alguma dela é de facto mesmo pobre, e apesar 

de marcar uma época considera que esta sala é inadequada. Se calhar não tinham mais nada para decorar 

as paredes e socorreram-se disso, mas para si as molduras são bonitas. 

No que concerne à moção disse não partilhar da opinião do Sr. Luis Chula e da bancada do PS porque 

considera que a situação em que o país se encontra é consequência de uma política alternante, de elites 

alternantes que têm ao longo de todos estes anos gerado no país uma certa consensualização, porque 

senão não estaríamos em vias de uma ditadura de alternância, esta pintura da democracia que, tal como o 

regime fascista também precisou de uma certa consensualização, assim também a política das elites 

alternantes a tem vindo a construir. Daí verem os comentadores que ocupam as televisões, a vertente 

jornalista em que todos os outros têm “sarna”, só o PS e o PSD, com a muleta CDS, é que não. Exatamente 

por isso tem-se intensificado no país a situação em que nos encontramos, consequência desta desgraceira 

da política de governança das elites alternantes em que nos impingiram muita coisa, como a CEE/União 

Europeia, impingiram-nos o euro, e colocaram o país a viver acima das suas possibilidades porque não 

tinha “cabedal” para aguentar uma moeda daquelas, e daí a desgraça em que estamos hoje. 
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Mais disse considerar que, neste momento, se preparam novamente para isso porque o PS se socorre de 

uma eleição interna para convidar o povo todo, e com cobertura televisiva como se estivesse de facto em 

campanha eleitoral para o parlamento, numa eleição que é um enxerto à própria constituição e para um 

cargo que nem sequer existe que é o cargo de primeiro-ministro, porque não há eleição para este cargo. No 

entanto estas coisas resultam porque, no quadro desta consensualização que suporta as elites alternantes 

da governança, têm todo o caminho para poderem traçar os destinos deste país que são aliás bem 

desgraçados se o percurso não for invertido. Naturalmente, irá aprovar a moção proposta pela CDU. 

 

Sr. João Figueiredo da CDU 

Começou por referir a questão do feriado para dizer que, naturalmente, não está referido no texto da Troika 

que se iria acabar com o feriado do 5 de Outubro, mas está referido que se iria acabar com feriados e os 

feriados que temos em Portugal têm história e têm a história que marca a história de Portugal. O feriado do 

5 de Outubro é um dos grandes feriados portugueses porque marca um processo revolucionário que tem 

uma importância grandíssima para o que se passou a seguir. Acabar com este ou outro feriado tem uma 

importância porque marca exatamente aquilo que está no texto, uma opção de classe, e o PS quando 

assinou o acordo da Troika não previu uma situação destas e portanto é corresponsável por isto acontecer, 

porque quando diz que acaba com feriados civis podia ter acabado com o 25 de Abril, com o 1º de Maio, 

com o 5 de Outubro, ou com qualquer outro, logo o PS está vinculado a esta opção. 

Perante a questão colocada sobre os quadros presentes nesta sala lembrou-se de outra história que se 

passou há algum tempo na Câmara Municipal de Lisboa em que um vereador tentou tirar da cidade de 

Lisboa marcas da história de Portugal. A história de Portugal é riquíssima e tem episódios de que nós 

atualmente menos nos orgulhamos, como a escravatura, o colonialismo, a guerra colonial, mas fazem parte 

da nossa história como faz parte o 5 de Outubro, tal como faz parte a monarquia. Marcam a nossa história, 

marcam a nossa identidade cultural, e é por esse motivo que a Moita, e muito bem, tem aqui estes quadros. 

Concluiu dizendo que a história não se apaga, percebem que o PS de vez em quando tenha vontade de não 

se lembrar daquilo que fez no passado, mas a própria Alemanha atualmente não apaga da sua história o 

passado nazi, está lá presente que é para não se repetir. 

 

 

Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, dois do BE; uma abstenção do PS; nove votos contra, sendo sete do PS, dois do PSD. 

 

 

Em seguida foi apresentada, pela CDU, a seguinte Moção: 

 

Srª Ana Candeias da CDU 

“Em Defesa da Escola Pública por um melhor país 

A construção de uma Escola Pública, de qualidade e universal, nasce com Abril e para fazer face à 

necessidade de desenvolvimento político, social, cultural e económico sentida pelo nosso povo. Assenta na 

necessidade de construir uma sociedade mais justa, com igualdade de oportunidades e foi inscrita como tal 

como direito constitucional, cabendo ao Estado o garante a todos os portugueses, segundo as suas 
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capacidades, do acesso à educação e aos mais elevados graus de ensino, da investigação científica, da 

criação artística e como tal estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino. 

Desde a sua criação a Escola Pública resultou na quase erradicação do analfabetismo, na oferta 

generalizada da Educação Pré-Escolar, na criação de contextos de inclusão educativa, com respostas 

positivas e adequadas, na redução significativa das taxas de insucesso e abandono escolares, na resposta 

positiva que foi dada a sucessivos alargamentos da escolaridade obrigatória e no acesso de muitos milhares 

de jovens ao ensino superior. 

Não obstante estes progressos, muito há a fazer. A taxa de abandono precoce é superior a 27%, 3.500.000 

portugueses não têm qualquer diploma ou apenas concluíram o ensino básico, 1.500.000 portugueses entre 

os 25 e os 44 anos, não concluíram o ensino secundário. 

A política seguida pelos últimos governos, de desresponsabilização, de desinvestimento e de 

desvalorização da Escola Pública levou ao fim da gestão democrática das escolas, à criação de mais de 

200 novos Mega agrupamentos, com a diminuição da democracia na escola centralizando o poder no seu 

diretor, implementação do ensino dual e vocacional, aumento dos alunos por turma, reorganização curricular 

e o despedimento de milhares de docentes, discriminação e segregação de milhares de aluno com 

necessidades educativas especiais, degradação da ação social escolar, despedimento de mais de 25.000 

professores desde 2011, a implementação de exames nacionais desvalorizando a avaliação contínua como 

um método mais justo da avaliação de alunos, a transferência das responsabilidades para as autarquias 

criando desigualdades objetivas e territoriais, centenas de escolas com condições degradadas ou 

insuficientes. 

Este ano letivo começa com graves problemas, com milhares de professores por colocar, com milhares de 

assistentes técnicos em falta nas escolas, com escolas de acolhimento sem condições para albergar os 

alunos transferidos de escolas que encerraram, com as autarquias sem os meios para garantir os 

transportes escolares e a alimentação às crianças. 

Recordamos que, desde 2002, já encerraram mais de 6500 escolas do 1º ciclo do ensino básico, uma 

média de 500 por ano, e que muitos milhares de professores contratados ficaram no desemprego este ano. 

As famílias sofrem com os aumentos das despesas de educação ao mesmo tempo que se reduz o 

financiamento público da educação. 

Assim, os eleitos da Assembleia Municipal da Moita, reunida em 26 de setembro de 2014, deliberam exigir: 

• O investimento numa Escola Pública de Qualidade, com gratuitidade; 

• O Fim do financiamento público de escolas privadas; 

• A gratuitidade dos manuais escolares; 

• Uma reorganização curricular de acordo com as necessidades do país e das pessoas com vista à 

dignificação das diversas vias de ensino; 

• A aprovação de novos modelos de avaliação dos estudantes com base na avaliação contínua; 

• Um regime de acesso ao ensino superior mais justo, através do reforço da ação social escolar; 

• Uma reorganização da rede de ensino superior com vista a uma distribuição territorial equilibrada; 

• A abolição das propinas; 

• Uma aposta séria na investigação científica. 

Depois de aprovada, esta moção deverá ser encaminhada para o Sr. Presidente da República, para a Srª 

Presidente da Assembleia da República, para o Sr. Primeiro-Ministro, para o Sr. Ministro da Educação e 

para os Grupos Parlamentares.” 
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Submetida a moção a votação foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 

dezanove da CDU, um do PS, dois do BE; sete abstenções do PS; dois votos contra do PSD. 

 

Declaração de Voto apresentada pela Srª Filomena Ventura do PS 

“Eu abstive-me nesta moção porque a defesa da escola pública passa também pelo papel dos professores 

das escolas públicas. Tivemos, fez em junho um ano, uma luta que durou três semanas. Tivemos, no início 

deste ano letivo, uma luta dos colegas pela vergonha da colocação dos professores e a defesa nesta defesa 

da escola pública nada é dito sobre aquilo que os professores têm feito para resistir.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Antes de iniciar o período da ordem do dia questionou se algum membro pretendia intervir, recordou que é 

dada a palavra a um membro de cada partido, e solicitou que tivessem alguma contenção no tempo 

usufruído. 

 

Sr. Luís Chula do PS 

Quis deixar uma nota sobre um facto que ocorreu na distribuição dos documentos para esta sessão porque, 

no que respeita à entrega do Relatório da Atividade Municipal, apenas tomou conhecimento às 16h47m de 

hoje, que foi a hora de entrada na sua caixa de mail. Considera ter sido, naturalmente, um lapso dos 

serviços e obviamente que não os vai “condenar” pelos lapsos mas queria, contudo, que o Sr. Presidente e 

a Mesa ponderassem, atendendo à hora a que foi entregue e por saber que alguns colegas da sua bancada 

nem sequer tomaram conhecimento da entrega do mail, porque não estão constantemente a verificar a 

caixa de mail, a possibilidade de debater o conteúdo desta informação na próxima sessão. 

 

Srª Maria Dulce Marques do PS 

Quis fazer um apelo, ou uma chamada de atenção, porque há cerca de uma semana deu entrada uma 

queixa no Ministério Público do Tribunal da Comarca de Família e de Menores da Moita, que também foi 

apresentada na Inspeção Geral das Atividades Culturais e ao Comandante do Comando da Polícia de 

Segurança Pública de Setúbal, apresentada pelo PAN – Partido pelos Animais e pela Natureza de Almada 

contra o Município da Moita e contra a Comissão Coordenadora das Festas da Moita, queixa essa que tem 

dois fundamentos principais, sendo que um se irá limitar a ler, e que diz o seguinte: “Homicídio a título 

doloso ou negligente por omissão de negação de justiça pois a autarquia tinha consciência que os atos que 

praticava constituem formas de se negarem a aplicar o direito na medida em que se recusou a aplicar os 

princípios de prossecução do interesse público ao realizar espetáculos de violência gratuita contra animais”. 

Esclareceu que este fundamento tem, na sua base, as largadas relacionadas com as Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Boa Viagem. 

Disse ainda que não irá por em causa se realmente existe ou não violência gratuita contra os animais, 

atendendo a que essa é uma questão do foro íntimo de cada um, ou seja, existirão sempre pessoas a favor 

e pessoas contra, mas sim chamar a atenção para o seguinte: o outro fundamento que o PAN apresenta, 

relativamente a estas queixas, tem na sua base um fundamento jurídico que tem a ver com uma lei que saiu 

em fevereiro de 2014 que proíbe que menores de 12 anos estejam presentes em touradas e em largadas, e 

é nesse sentido que pretende fazer um apelo. 



Página 12 de 33 

Concluiu reiterando que não está a colocar em causa a existência das largadas, porque isso é do foro 

íntimo de cada um, concordem ou não concordem, mas sim chamar a atenção a quem de direito para o 

facto de, desde fevereiro de 2014, ser proibida a presença de crianças menores de 12 anos em largadas e 

em touradas. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Também quis chamar a atenção sobre este assunto porque, quando foi aqui aprovado o Conselho Taurino 

da Moita, fez reparos sobre esta questão e ainda para mais porque nesse Conselho há uma grande 

responsabilidade da Câmara atendendo a que, na sua constituição, fazem parte o Sr. Presidente da 

Câmara ou seu delegado, um representante da Assembleia Municipal e mais dois membros relacionados 

com as freguesias. Disse ainda que este tema também lhe é caro e, a propósito, quis dar uma nota que 

considera ser interessante: quando assumiu a presidência da Comissão Administrativa, no dia 15 de maio 

de 1974, surgiu a Feira de Maio e teve a iniciativa de não permitir a saída dos toiros desembolados para as 

largadas, e isto passou-se durante duas largadas. Acontece que a força da militância tauromáquica é de tal 

modo que, logo no terceiro dia, apareceram na câmara dezenas de pessoas da Moita que vieram contrariar 

a sua decisão. A partir daí têm surgido ao longo destes anos referência às mortes mas não referência ao 

número de feridos, contudo, quis lembrar os presentes que todos os anos, no decorrer das largadas, o 

hospital do Barreiro recebe muita gente ferida, uns pelas “cornadas” dos toiros, outras pelas razões óbvias 

que todos sabem e outros porque, independentemente da sua tendência ou da sua vontade de participar, 

acabam por ser também agredidos pela pressão das populações. 

Concluiu aproveitando para chamar a atenção da Câmara e da Assembleia para que assumam uma 

posição relativa à vontade, não só desta Associação que está aqui presente, mas também do que vai 

ocorrendo no mundo, nomeadamente sobre esta matéria, e que envolve não só Portugal como também a 

nossa vizinha Espanha. 

 

Sr. João Faim da CDU 

Começou por dizer que considera que nem o momento, nem o lugar, nem a altura, nem a reflexão possível, 

são os melhores para se falar sobre uma questão tão importante como as Festas da Moita, porque de facto 

as Testas da Moita não se resumem apenas às largadas nem a um incidente, como está implícito nestas 

questões, mas sim a uma grandiosidade e a uma projeção a nível nacional, e até internacional, que é 

importante que fique referido porque as coisas têm de ser discutidas no seu conjunto, pelo que tratar 

assuntos avulsamente não lhe parece o melhor método, ainda que esse direito assista aos membros da 

Assembleia. Sugeriu, por considerar importante, que se ouça a opinião de quem mais se debruça sobre 

estas questões tauromáquicas, nomeadamente do Conselho Taurino da Moita, porque era importante saber 

a opinião deste Conselho relativamente a esta questão das largadas e da festa brava no concelho da Moita, 

bem como das próprias comissões permanentes da Assembleia, sendo que há uma em que estas questões 

se enquadram e devem ser abordadas, e talvez sejam momentos mais propícios para reflexão e depois 

para uma discussão bem mais abrangente, até em termos de plenário. 

Todavia, não quis deixar passar a ocasião sem fazer uma referência, porque não sabia da existência da 

queixa apresentada pelo PAN, mas ficou informado que o PAN, tendo concorrido às eleições no concelhoda 

Moita e tendo tido uma votação pouco expressiva, parece que tem representantes nesta Assembleia 

Municipal. Pediu que lhe perdoassem a caricatura mas julga que estão a discutir uma queixa que não sabe 
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se têm condições, até de quem a apresentou, para a poder discutir e apresentar os motivos e as razões que 

a motivaram. 

Concluiu sublinhando que as questões das largadas, da festa brava e da afición, não se resumem apenas a 

um incidente que, lamentavelmente, aconteceu mas têm uma expressão cultural e uma expressão 

sentimental no povo desta terra que não podemos ignorar. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Disse concordar com o facto de este não ser o momento para discutir esse tema e que o entendimento da 

Mesa e do Presidente da Mesa é que foi dado conhecimento de que foi feita uma queixa e foi dado o alerta 

de que existe legislação que faz uma determinada referência, pelo que se permite dizer que a Câmara 

Municipal estará atenta e tomará nota dessas situações. Disse ainda que seria interessante discutirem esse 

assunto, que a comissão respetiva podia preparar uma discussão e uma reflexão e, porventura, se a 

Assembleia Municipal assim o entendesse, ser um ponto na própria Assembleia. Todavia, considera que no 

momento não se enquadra e que nenhum dos membros está preparado para essa discussão. 

No que concerne à entrega dos documentos disse que a lei refere a obrigatoriedade da Câmara enviar os 

documentos ao Presidente da Assembleia num prazo de cinco dias anteriores à realização da sessão. Foi 

enviado mas, por lapso dos serviços, o documento que foi colocado na plataforma reportava-se ao final do 

ano de 2013, sendo que só se deu conta desse lapso no dia de hoje e foi por esse motivo que o documento 

correto só hoje foi enviado. Certamente que não se irá repetir uma vez que o Presidente da Câmara tomou 

nota do assunto, que o Presidente da Assembleia não se vai deixar esquecer e que as funcionárias de 

apoio à Assembleia estarão também atentas. Todavia, recordou que nada impede qualquer um dos 

membros da Assembleia Municipal, em qualquer Assembleia Municipal, de discutir os assuntos que 

considerar que deve discutir, estejam neste ou noutro relatório. 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 – 2.ª Retificação a erros materiais do Plano Diretor Municipal da Moita – retificações respeitantes à 

Planta Geral de Ordenamento e ao Regulamento do Plano 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 27/08/2014: 

 

“O Plano Diretor Municipal da Moita (PDM da Moita) foi aprovado pelo Aviso nº10488/2010 do Município da 

Moita, publicado no Diário da República nº102, 2ª série, de 26 de Maio de 2010. A sua publicação integrou o 

conteúdo da Resolução do Conselho de Ministros nº28/2010, publicada no Diário da República nº68, 1ª 

série, de 8 de Abril de 2010. A delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o concelho da Moita foi 

publicada na Portaria n.º289/2010, de 27 de Maio, passando a vigorar desde esta data todo o quadro 

normativo e regulamentar do plano e o seu novo modelo de ordenamento territorial. No Diário da República 

nº142, 2ª série, de 23 de julho de 2010, foi publicada a Declaração de Retificação nº1478/2010, de 19 de 

julho, que veio proceder a correções materiais e retificações pontuais ao PDM da Moita, nomeadamente à 
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Planta Geral de Ordenamento e à Planta de Programação do Solo, das UOPG e das AUGI (Anexo I ao 

Regulamento do Plano). 

Com o decorrente processo de implementação do PDM da Moita, foram detetadas duas outras incorreções 

que surgem enquadradas no disposto no Artigo 97º-A, do Decreto-Lei nº380/99, de 23 de setembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº46/2009, de 20 de fevereiro (Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial). Estas incorreções são, nomeadamente, uma incorreção cartográfica de 

representação de categorias de espaço detetada na Planta Geral de Ordenamento e uma incongruência na 

redação dos artigos 8º, 9º, 28º e 29º do Regulamento do Plano, sendo neste último caso omitido o uso de 

“serviços” em associação ao uso para “comércio”. 

Em face às incorreções detetadas, e nos termos do n.º 3, do Artigo 97º-A, do Decreto-Lei nº380/99, de 23 

de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº46/2009, de 20 de fevereiro (Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), proponho que as retificações ao PDM da Moita a seguir 

indicadas, identificadas como retificação 1 e retificação 2, sejam submetidas a deliberação da Assembleia 

Municipal da Moita, para efeitos de comunicação e aprovação, e posteriormente comunicadas à Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT): 

1. Na Planta Geral de Ordenamento à escala 1:12 000: 

Retificação da categoria de espaço, onde se encontra localizado o Ecocentro de Alhos Vedros, sendo 

alterada de Espaços de Equipamentos Coletivos Propostos para Espaços de Infra-estruturas Propostas, 

correspondendo estas categorias no Regulamento do Plano à alínea c) do Artigo 35º e à alínea g) do 

mesmo artigo, respetivamente, de acordo com o indicado na Figura 1; 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: 

Extrato da Planta aprovada:                                                          Extrato da Planta retificada: 

 Espaços de Equipamentos Colectivos Propostos                                     Espaços de Infra-estruturas Propostas 
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Justificação: Esta incorreção ficou a dever-se à incongruência que resultou do facto da data da deliberação 

da Assembleia Municipal, que aprovou o PDM da Moita a 21 de novembro de 2008, ser anterior à 

publicação do Decreto Regulamentar nº. 9/2009, de 29 de maio, que veio estabelecer o quadro jurídico para 

as definições urbanísticas, tornando o uso do solo onde funciona o único ecocentro existente no concelho 

da Moita, como fora do âmbito da definição de equipamentos coletivos, contrariando o disposto no n.º 5, do 

Artigo 19º, do Regulamento do Plano (Usos Incompatíveis). Esta retificação enquadra-se na alínea b), do n.º 

1, do Artigo 97º-A, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 23 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 

2. No Regulamento do Plano: 

Retificação da redação dos artigos 8º, 9º, 28º e 29º do Regulamento do Plano introduzindo o uso de 

“serviços” em associação ao uso definido para “comércio”, nos seguintes termos: 

2.1. No Artigo 8º, alínea e), onde se lê: 

“áreas de infra-estruturas, de equipamentos colectivos e de actividades ligadas à indústria, armazenagem, 

comércio e turismo que não estão integradas nos perímetros urbanos”  

Deve ler-se: 

“áreas de infra-estruturas, de equipamentos colectivos e de actividades ligadas à indústria, armazenagem, 

comércio, serviços e turismo que não estão integradas nos perímetros urbanos”  

2.2. No Artigo 9º, alínea b), onde se lê: 

“espaços agrícolas periurbanos, onde se mantém o uso agrícola dominante com base em pequenas 

propriedades e ligado a um povoamento tradicionalmente disperso, com o qual coexistem actividades 

artesanais, comerciais, pecuárias e industriais de pequena dimensão” 

Deve ler-se: 

“espaços agrícolas periurbanos, onde se mantém o uso agrícola dominante com base em pequenas 

propriedades e ligado a um povoamento tradicionalmente disperso, com o qual coexistem actividades 

artesanais, comerciais, de serviços, pecuárias e industriais de pequena dimensão” 

2.3. No Artigo 28º, n.º 3, alínea a), onde se lê: 

“IUB máximo para habitação e comércio:  0,40” 

Deve ler-se: 

“IUB máximo para habitação, comércio e serviços:  0,40” 

2.4. No Artigo 28º, n.º 4, alínea a), onde lê: 

“IUB máximo para habitação, comércio e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,60” 

Deve ler-se: 

“IUB máximo para habitação, comércio, serviços e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,60” 

2.5. No Artigo 28º, n.º 5, alínea a), onde se lê: 

“IUB máximo para habitação, comércio e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,70” 

Deve ler-se: 

“IUB máximo para habitação, comércio, serviços e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,70” 

2.6. No Artigo 29º, onde se lê: 

“É permitida a construção, ampliação ou remodelação de edifícios destinados a indústria armazenagem e 

comércio; em parcelas integradas em áreas de usos múltiplos existentes nas seguintes condições:” 

Deve ler-se: 
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“É permitida a construção, ampliação ou remodelação de edifícios destinados a indústria armazenagem, 

comércio e serviços; em parcelas integradas em áreas de usos múltiplos existentes nas seguintes 

condições:” 

Justificação: Esta incorreção consiste na omissão detetada nos artigos 8º, 9º, 28º e 29º do Regulamento do 

Plano do uso de “serviços” em associação ao uso para “comércio”, algo que que não acontece na alínea b) 

do Artigo 26º, na alínea e) do n.º 7 do Artigo 28º, na alínea b) da Artigo 35º, no n.º 3 do Artigo 38º e na 

alínea b3) do n.º 6 do Artigo 58º, onde o uso para “comércio” e “serviços” surgem em associação na sua 

redação. Esta retificação enquadra-se na alínea c), do n.º 1, do Artigo 97º-A, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 

23 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 

(em anexo: Planta Geral de Ordenamento retificada e Regulamento do Plano retificado).” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Pediu que lhe permitissem apresentar as desculpas pelo erro cometido na distribuição do Relatório da 

Atividade Municipal, erro que assume por completo, e dizer que farão tudo o que estiver ao alcance para 

que, pelo menos este não se repita, eventualmente outros acontecerão porque ninguém está livre de 

cometer erros, mas este com certeza não se irá repetir. 

Pediu então ao Vereador João Romba para fazer a apresentação da proposta. 

 

Sr. Vereador João Romba 

Começou por dizer que esta proposta surge na sequência da aprovação do PDM da Moita em maio de 2010 

e que, a 23 de julho desse mesmo ano, foi feita a primeira retificação de erros materiais e outras retificações 

pontuais, nomeadamente à Planta Geral de Ordenamento (PGO) e à Planta de Programação do Solo (PPS) 

das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) e das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(AUGI). Com o decorrer do processo foram detetadas outras duas incorreções, uma cartográfica de 

representação de categorias de espaço detetadas na PGO identificada como retificação 1, e outra na 

redação dos artigos 8º, 9º, 28º e 29º do Regulamento do PDM, identificado neste caso como retificação 2. 

Sobre a retificação 1 disse que é uma retificação de categoria de espaço onde se encontra localizado o 

Ecocentro de Alhos Vedros, sendo alterada a denominação de “espaços de equipamentos coletivos 

propostos” para “espaços de infraestruturas propostos”, retificação esta que resulta do facto da data da 

deliberação da Assembleia Municipal, que aprovou o PDM em 28/11/2008, ser anterior a um decreto 

regulamentar que veio estabelecer o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial tornando o uso do 

solo onde funciona o único ecocentro existente no concelho da Moita como fora do âmbito da definição de 

equipamentos coletivos, contrariando um artigo disposto no regulamento do plano. 

Quanto à retificação 2 e ser uma retificação no Regulamento do Plano, em quatro artigos, onde é 

introduzido o uso de “serviços” em associação com o uso para comércio nos termos apresentados na 

proposta. 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 



Página 17 de 33 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Começou por dizer que é membro da comissão do ordenamento do território, eleito por esta Assembleia, da 

qual fazem parte quatro membros da CDU, dois do PS, um do BE e um do PSD e que teve conhecimento 

que no passado ano apenas se realizou uma reunião desta comissão permanente e que já pediu a ata 

dessa mesma reunião mas ainda não a obteve. 

Disse ainda que na reunião em que esteve presente foram colocados alguns problemas sobre esta matéria, 

que leu o respetivo relatório tendo trazido a esta Assembleia alguma análise dessa sua leitura, e que na dita 

reunião analisou algumas questões e colocou uma outra que colocará em seguida. Mais disse considerar 

que a matéria é de tal forma complexa, como se verificou no decorrer da leitura por parte do Sr. Vereador 

em que a maior parte dos seus companheiros da Assembleia foram conversando por ser uma matéria 

demasiadamente complicada para ser percebida de imediato. 

Informou ainda que, por sua solicitação, a comissão da qual faz parte reuniu sem o próprio ter sido 

convocado, e isto é da responsabilidade tanto do Sr. Coordenador como do Sr. Presidente, sendo que essa 

reunião se realizou com a presença do Sr. Vereador e de um ou dois técnicos, todavia da bancada do PS 

não esteve ninguém. Procurou obter uma ata sobre esta reunião e entregaram-lhe um documento que não é 

uma ata, pelo que deixou o pedido para que lhe entreguem uma ata dessa reunião. 

Mais disse que se porventura esta Assembleia constitui comissões permanentes para estarem silenciadas 

ao longo do ano então não vale a pena constitui-las, porque é uma matéria sobre a qual gostaria de estar 

presente num esclarecimento mais acessível atendendo a que se trata de uma matéria complexa. E se o 

relatório é acessível e de fácil leitura o mesmo já não pode dizer deste documento, porque fez uma leitura 

mas não percebeu nada, e não sabe o que se pretende uma vez que o que é dito é que há erros e erros 

têm acontecido ao longo deste tempo em que está como membro da Assembleia. 

Considera que é necessário dar vida às comissões e que a comissão de que faz parte, que no passado ano 

fez uma única reunião, neste ano fez também uma reunião em que nem sequer esteve presente. Lamenta 

tudo isto que só o leva a crer que são constituídas comissões apenas para cumprir calendário e não está 

aqui para isso. 

Concluiu informando que na reunião em que esteve presente também solicitou uma visita ao concelho, 

porque o concelho da Moita tem imensa degradação, falhas e erros cometidos, pelo que fez questão de 

dizer ao Sr. Vereador para permitir uma maior participação em reuniões, para que possa haver um maior 

esclarecimento, que até agora não foi dado. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

No que concerne à responsabilidade do Presidente da Assembleia informou que não vai “andar atrás” dos 

coordenadores para que estes realizem reuniões. As comissões têm coordenadores, têm membros e, 

naturalmente, os membros das comissões devem juntos dos seus coordenadores exigir que essas reuniões 

sejam feitas. Em relação a questões de desconformidade, ou porventura, questões de incumprimentos por 

parte da coordenação, seja qual for a comissão, pediu que todos os membros da Assembleia, caso essa 

situação se verifique, o coloquem por escrito dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal. 

Mais disse que as reuniões das comissões são convocadas por si mas sob proposta do coordenador. 

Logicamente que se os membros da comissão não se conseguirem entender com o coordenador o 

Presidente da Assembleia Municipal, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, será 

uma espécie de “último recurso” para esse mesmo não funcionamento. 



Página 18 de 33 

No que concerne à proposta submetida pela Câmara Municipal pediu que lhe permitissem esclarecer as 

dúvidas. A 1ª retificação reporta-se ao ecocentro que está no Bairro João da Silva que, na planta do PDM 

aprovada pela Assembleia, estava referido como “equipamentos coletivos propostos” sendo que, após essa 

decisão, saiu legislação que fez uma caracterização diferente desse tipo de espaços classificando-os como 

“espaços de infraestruturas propostos”. A 2ª retificação prende-se com a realidade que havia no concelho, 

porque havia áreas industriais que eram também de comércio e de serviços e houve um lapso, não um erro 

material que altere a estrutura do PDM. 

Concluiu dizendo que as alterações propostas não lhe parecem sejam assim tão complexas, o que não 

invalida o que foi dito sobre o funcionamento das comissões que são permanentes mas não funcionam 

permanentemente, mas é importante que quando haja algum assunto, alguma solicitação, reúnam, 

funcionem e desenvolvam a sua atividade. Se porventura foram solicitadas atas ou outros documentos que 

não obtiveram resposta devem, por escrito, reportar-se ao Presidente da Assembleia para sejam fornecidos. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e um votos, sendo 

dezanove da CDU, dois do PSD; sete abstenções, sendo sete do PS, duas do BE. 

 

 

2 – Transição da Universalidade da Assembleia Distrital de Setúbal e alteração dos Estatutos da 

AMRS 

 

A proposta infra foi aprovada por maioria, com quatro abstenções, em reunião da Câmara Municipal 

realizada em 24/09/2014: 

 

“1 - A Lei nº 36/2014, de 26 de Junho, veio em termos práticos extinguir as assembleias distritais ao 

determinar a obrigação de estas afetarem, no prazo de 120 dias, a totalidade dos seus bens, direitos e 

obrigações, a uma entidade intermunicipal (no caso a Área Metropolitana de Lisboa), ou um município 

do distrito ou uma associação de municípios de fins específicos composta por municípios do distrito. 

2 - O património da Assembleia Distrital de Setúbal é constituído pelo Museu de Arqueologia e Etnografia 

do distrito de Setúbal, que é desde há quatro décadas um valioso instrumento dos municípios do 

distrito para o estudo, conhecimento e divulgação da história e da cultura da região. 

3 - Perante as opções dada pela Lei 36/2014, a Associação de Municípios da Região de Setúbal surge 

como a melhor opção para assegurar a continuidade do trabalho do MAEDS na esfera dos municípios 

da região. Foi esse o entendimento da Assembleia Distrital de Setúbal, que aprovou a transferência da 

universalidade dos seus bens para a AMRS. 

4 - O Conselho Diretivo da AMRS deliberou propor aos municípios associados a aceitação desta 

transferência e a consequente integração do MAEDS na AMRS. 

5 - Para que tal se possa efetivar é necessário que os órgãos municipais dos municípios associados da 

AMRS aceitem essa transferência, a qual pressupõe alterações aos estatutos da Associação, no que 

se refere à definição dos seus fins específicos e à definição da comparticipação de cada município, que 

agora passa a ser acrescida de um montante próximo da anterior contribuição legalmente estabelecida 

para com a ADS. 
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Assim, proponho: 

1 - Que a Câmara Municipal aprove a alteração aos estatutos da AMRS, conforme proposta do Conselho 

Diretivo da mesma em anexo; 

2 - Que a Câmara Municipal aceite a transição da universalidade jurídica da Assembleia Distrital de 

Setúbal, constante do relatório em anexo, para a AMRS; 

3 - Submeter estas propostas à Assembleia Municipal.” 

 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia apresentar a proposta da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Sintetizando disse que na legislação portuguesa, e inclusive na Constituição da República, estão previstas 

as assembleias distritais que são organismos que foram criados numa altura em que os distritos tinham uma 

realidade política, administrativa e sócio-económica diferente, e reuniam três representantes de cada 

município, designadamente, o presidente da câmara, o presidente da assembleia municipal e um dos 

presidentes de junta do respetivo concelho. As assembleias distritais tiveram uma evolução semelhante à 

dos próprios distritos, ou seja, foram perdendo significado no ordenamento social português, no 

ordenamento político português e, já com este Governo, é tentado o golpe final quer nos distritos quer nas 

próprias assembleias distritais, primeiro com a extinção dos governadores civis e agora com esta extinção, 

encapotada, mas extinção de facto, das assembleias distritais. E é extinção encapotada porque, face à 

determinação constitucional da existência das assembleias distritais, o Governo não teve espaço para dizer 

que elas deixavam de existir, o que fez foi determinar que elas tinham que, num prazo de 120 dias, 

transferir todas as suas posses, todo o seu património, todos os seus créditos e débitos, todos os seus 

direitos e deveres para uma outra entidade, sendo que o Governo também determina as possibilidades para 

essa transferência que são, designadamente, uma das áreas metropolitanas ou comunidades 

intermunicipais existentes no país, no nosso caso a Área Metropolitana de Lisboa, um ou mais que um 

município do distrito em causa, ou uma associação de municípios de fins específicos composta por 

municípios do distrito em causa. 

Em concreto, isto significa que muitas das assembleias distritais, para além do âmbito que deveriam ter 

adquiriram ao longo dos seus quarenta anos de funcionamento património diverso, sendo que algumas são 

detentoras de património mobiliário, de edifícios, de terrenos, e outros. No caso a Assembleia Distrital de 

Setúbal (ADS) é detentora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), cuja 

existência é também de cerca de quatro décadas, ao longo das quais teve um papel insubstituível, na 

medida em que não houve qualquer outra instituição na região que tivesse um papel semelhante, pois teve 

um papel de investigação, de conhecimento e de divulgação do património arqueológico do distrito, com 

intervenções em todos os municípios, em épocas diferentes. É um facto que nos últimos anos não tem tido 

nenhuma atividade mais direta no Município da Moita mas já teve, como por exemplo aquando das 

escavações arqueológicas realizadas na zona dos povoados neolíticos do Gaio que foram conduzidas e 

coordenadas pelo MAEDS que tem atividade, tem património, tem trabalhadores ao serviço e tem um 

espólio, um acervo de materiais, recolhidos ao longo destes anos, que é de grande relevo para a região. 
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Postas as alternativas que a lei dá para a transferência do património da ADS, os municípios consideraram 

que a solução que garantia a permanência deste património na posse daqueles que o construíram, ou seja, 

dos municípios da nossa região, era a transferência para a Associação de Municípios da Região de Setúbal 

(AMRS). As outras duas alternativas ou levariam para fora da região, em larga medida, a tutela sobre o 

MAEDS, ou então transfeririam para um ou dois municípios aquilo que até agora é de todos, pelo que a 

ADS, em reunião realizada em oito de setembro, aprovou a transferência da sua universalidade, que é o 

nome que a lei dá, para a AMRS. 

Disse ainda que, para que esta transferência se concretize, é necessário que a AMRS a aceite, e entenda-

se, que a Assembleia Intermunicipal da AMRS aceite ficar detentora deste património mas, para que isso 

aconteça, e nos termos dos estatutos da AMRS, é necessário que todos os órgãos municipais dos 

municípios associados se pronunciem favoravelmente a esta aceitação. Acresce que esta aceitação 

pressupõe uma alteração aos estatutos da AMRS que assenta em dois pontos importantes. O primeiro é 

que na definição dos fins específicos da AMRS passe a estar explícita a inclusão do MAEDS na sua 

atividade, uma vez que a formulação genérica que até hoje existe de que a AMRS promove projetos 

culturais considera-se demasiado inexpressiva para que de facto fique claro que é possível à AMRS 

assumir esta atividade, ou seja, a primeira questão fundamental é que os estatutos passem a explicitar a 

assunção e administração do MAEDS. O segundo ponto é mais operacional, ou seja, para que isto possa 

acontecer é necessário que a AMRS seja dotada dos meios financeiros necessários, e aqui importa 

esclarecer que, até agora, as assembleias distritais tinham uma comparticipação dos municípios para o seu 

funcionamento, definida na lei e obrigatória sendo que, com esta extinção prática das assembleias distritais, 

ficam impedidas de receber de qualquer tipo de receitas. Para que o funcionamento do MAEDS possa ser 

integrado na atividade da AMRS aquilo que se propõe, e que é indispensável, é que a AMRS passe a 

receber uma verba semelhante àquela que cada município transferia para a ADS que, na prática, era para o 

MAEDS, atendendo a que esta era a única atividade consumidora de recursos da ADS, daí a alteração na 

definição da comparticipação de cada município para a AMRS, também proposta nesta alteração dos 

estatutos. 

 

Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Questionou em que medida a autarquia tem promovido ações de divulgação do museu e do seu património 

junto da população e das escolas. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Perante a existência deste museu, que é bastante desconhecido por entre as pessoas das suas relações, e 

aquando da preparação desta reunião também verificou que quase todos os membros da sua bancada o 

desconheciam, e dado que é onde estão expostos e constitui depósito dos achados arqueológicos, e supõe 

que também de outra natureza que identificam o nosso concelho, apenas quis propor, se for possível e se o 

Sr. Presidente achar por bem, que fosse promovida uma visita ao museu para tomarem consciência, em 

rigor, do que estão a falar. 
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Sr. Manuel Marques da CDU 

Disse que também ele queria propor uma visita guiada ao museu e, se possível, que fossem convidados 

alguns eleitos das assembleias de freguesia do concelho. Quis ainda dizer que, infelizmente, mais uma vez 

não se faz a regionalização, não se reorganiza a estrutura política administrativa do país, mas há uma coisa 

que se faz: tudo o que seja representação do poder local ou das populações na vida política é para eliminar, 

é o caso de “continuas vivo mas não te damos de comer”. 

 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Moita, João Miguel 

Começou por dizer que prescinde da visita ao Museu uma vez que já teve essa oportunidade por duas 

vezes, mas considera que o mesmo tem uma qualidade riquíssima, um património arqueológico da região 

extraordinário e, do ponto de vista etnográfico, representa bem o estudo da nossa civilização, do nosso 

povo, das nossas características e da nossa identidade, uma vez que tem estas duas componentes, 

arqueológica e etnográfica. 

Lembrou ainda que, em 2012, a Junta de Freguesia da Moita promoveu uma exposição arqueológica com o 

MAEDS em colaboração com a Escola Fragata do Tejo, em que os alunos produziram trabalhos sobre 

catástrofes naturais diversas desde sismos, terramotos, tsunamis, que juntaram ao muito material que o 

museu tem sobre o sismo de 1755, e que durante duas semanas os técnicos do MAEDS deram formação 

aos alunos e explicaram o que era a exposição em si. Além disso, posteriormente tiveram também a 

oportunidade de ter alguma formação com o Centro Distrital de Operações de Socorro do Distrito de 

Setúbal, promovendo algumas ações de sensibilização junto dos alunos sobre cuidados a ter em casos de 

terramoto, mais focado para a prevenção, terminando depois com uma visita à Associação Humanitária 

Bombeiros Voluntários da Moita para conhecer a forma de atuação nestas áreas, o que se revelou uma 

experiência enriquecedora para os alunos. 

Concluiu dizendo que ainda bem que aquele património não se vai perder, que aquele museu não se vai 

perder, e que em boa hora a AMRS chama a si a continuidade do mesmo. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Começou por dizer que fez parte da ADS durante alguns anos e que as questões sobre o museu eram 

muito discutidas, desde falta de financiamento, dificuldades inerentes ao facto de ser um museu uma vez 

que, como se sabe, este Governo nem ministro da Cultura tem, tem somente um Secretário de Estado, e as 

pessoas que intervêm na cultura lutam há muitos anos para ter uma parte ínfima do OE, sendo que são 

célebres as manifestações pelo 1% para a cultura. Não obstante estas dificuldades, este museu e a 

estrutura a que está associado, têm feito trabalhos em tudo o que é património arqueológico no distrito, 

ainda que mais para o seu lado sul, Alcácer do Sal e Santiago do Cacém. 

Disse ainda que teve conhecimento da exposição na Moita, uma vez que o Presidente da Junta de 

Freguesia trouxe o assunto à Assembleia Municipal, convidando todos os presentes, ainda que alguns 

estejam aqui e não se lembrem, mas também sabe de outras exposições como por exemplo no Seixal e em 

Almada, não se faz é todos os anos nem todos os meses porque não há meios para isso. 

Mais disse querer louvar a postura da AMRS, porque se trouxe a proposta aqui é porque o aceitam e fazem-

no em conjunto, o que difere de outras assembleias distritais em que há salários em atraso, como por 

exemplo em Lisboa, onde tem havido inclusive acusações e processos em tribunal contra a Câmara de 

Lisboa, por falta de pagamento da verba da Câmara para a Assembleia Distrital, o que para si é grave. Por 
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essa razão fica contente pela proposta e acha que, mais uma vez, a nossa região é um exemplo que devia 

ser seguido por outras, que a tentativa que aqui está, na prática, é a de manter o património dentro duma 

estrutura confiável e próxima, e que tem a certeza que será eficaz e que daqui por uns anos todos 

conhecerão melhor o trabalho do museu e que cá estarão para ajudar a divulgar. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Começou por dizer que o pedido de visita ao MAEDS ficou registado, que espera que tenha uma maior 

participação do que aquela que se verificou aquando das visitas à SIMARSUL e à AMARSUL, e que o 

convite será extensível às freguesias. 

Perguntou então ao Presidente da Câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Esclareceu que a atividade do MAEDS tem uma responsabilidade própria, tem uma direção e estava sob a 

tutela da ADS, pelo que as formas de divulgação da sua atividade só a eles dizem respeito. Provavelmente, 

a partir de novembro, já poderá dizer mais alguma coisa sobre isso enquanto responsável também na 

AMRS. A Câmara Municipal da Moita tem, ao longo dos anos, mantido colaborações diversas com o 

MAEDS como algumas das que já referiu e têm conhecimento, designadamente, da realização de visitas de 

escolas, da participação de técnicos do MAEDS nas Jornadas do Património, bem como na iniciação à 

arqueologia que as integrem, da participação de técnicos do MAEDS nas diversas escavações que aqui 

foram feitas, nomeadamente, na Capela de São Sebastião e no povoado neolítico do Gaio, da existência de 

publicações do MAEDS com participação e textos escritos por técnicos da Câmara Municipal da Moita, 

designadamente a Drª Clara Santos e o Dr. Vítor Mendes. 

Concluiu dizendo que a colaboração, ao longo dos anos, tem sido intensa e estreita e que, com certeza, 

assim irá continuar. 

 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade com vinte e dois votos, sendo 

dezanove da CDU, um do PS, dois do BE; nove abstenções, sendo sete do PS, duas do PSD. 

 

 

3 - Atos da Câmara 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia fazer uma apresentação. 

 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Disse que não irá referir questões de maior detalhe mas julga que, terminada a Festa da Moita, é 

necessário dar uma palavra sobre a avaliação que a Câmara Municipal fez do decorrer da Festa. Como se 

verificou houve uma situação climática de que poucos ou nenhuns dos presentes terão memória, com 

tantos dias sucessivos de chuva neste período do ano o que, naturalmente, afetou a Festa, afetou a 

presença das pessoas, sobretudo de segunda a quinta-feira, e teve um impacto grande na Feira Taurina 
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com a anulação de duas corridas de touros. Ainda assim, e felizmente, os dois fins de semana tiveram um 

tempo melhor, o que permitiu a presença habitual das muitas dezenas de milhares de pessoas. 

Mais disse que a Festa decorreu, em todos os seus dias, com tranquilidade, sem se assinalarem situações 

de insegurança, violência, ou outras situações anormais, ou que não ocorram em ajuntamentos de pessoas 

desta dimensão, à exceção naturalmente do trágico acidente que marcou logo a primeira largada no 

primeiro dia. Ainda assim, a Festa tem uma diversidade muito grande, tem espetáculos e atividades para 

todos os gostos e, naturalmente, não se pode avaliar pela ocorrência de um qualquer acidente ou incidente 

numa dessas atividades, mas deve sim ser olhada e avaliada no global e deve ser, sobretudo, olhada e 

avaliada naquilo que representa para as pessoas da Moita e para as pessoas que nos visitam. 

Concluiu dizendo que não devem ser guiados por atos de gente que odeia o povo da Moita e que odeia as 

tradições populares. 

 

Colocado o relatório à discussão Intervieram os seguintes membros: 

 

Sr. Fabricio Pereira do PS 

Disse discordar com algumas das coisas que foram ditas pelo Sr. Presidente da Câmara porque parece que 

houve dias que não veio passear à Festa da Moita sendo que, mais uma vez, as Festas passaram e, mais 

uma vez, assistiram a coisas que em nada enaltecem o bom nome da nossa terra. Reconhecendo todo o 

valor daqueles que do seu tempo deram e se dedicaram para que um evento desta envergadura pudesse 

acontecer disse que, durantes estes dias, e mais uma vez, assistiram a uma descaracterização plena do 

que são as Festas e do que deve ser o seu conteúdo. Felizmente, ou infelizmente, estas palavras não são 

só suas mas sim uma opinião unânime de todos os moitenses com quem pôde trocar ideias, e não foram 

poucos. A organização deixou-se ultrapassar por alguns interesses económicos, recolhendo-se na sombra 

da animação noturna, que lhe é um dever organizar. O ambiente natural da Festa da Moita foi mais uma vez 

abafado pela diária e noturna poluição sonora e pela massa constante de visitantes que em nada dignificam 

a nossa terra, tendo-se instalado o medo, a desconfiança e a insegurança nos que por cá vivem todo o ano. 

Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara disse que esta situação não pode continuar a acontecer, a 

animação de rua deve ser da responsabilidade de quem organiza a Festa e deve-se, consecutivamente, 

proporcionar aos moitenses um ambiente sereno, de alegria e de segurança. Mais disse que, por diversas 

vezes, quando questionou alguns responsáveis pela organização sobre a colocação de proteção nos cornos 

do touro, sobretudo nas largadas da noite, foi-lhe respondido que a tradição é como está mas, nos 37 anos 

que por cá anda, não se lembra da animação das ruas e do programa das festas ser DJ’s, DJ’s, DJ’s, 

poluição, poluição, e nada de ambiente a ver com a natureza das festas desta terra, pelo que alertou para o 

facto de estarem a colocar as Festas na fasquia mais baixa de que tem memória e que com isto, os 

moitenses, poderão vir a ter as consequências que jamais desejariam. 

Mais disse que o Sr. Presidente fez o balanço que fez, mas que pessoalmente quis deixar algumas 

questões. Primeiro questionou se o ambiente e os moldes da animação de rua vão continuar, e com isto 

quis dizer à porta dos bares, com DJ’s, com um barulho infernal e com os ambientes que cada um deles 

quer para cá trazer. Outra questão, e sendo a corrida do Município na terça-feira, apesar de este ano ter 

sido cancelada, se não seria de bom agrado, ou lógico, que o Sr. Presidente tivesse convidado os 

deputados municipais a estarem presentes nesse evento em representação do Município. 
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Depois disse que há cerca de duas ou três semanas assistiu-se a um número excessivo de peixes mortos – 

linguados, enguias, tainhas – dentro e fora da caldeira, pelo questionou o que se terá passado. 

Por último, e reportando-se há algum tempo atrás, apesar de lhe parecer que agora a situação está mais 

atenuada, disse que em diversas ruas da freguesia se têm verificado pragas de baratas, sendo que é do 

seu conhecimento a existência de algumas queixas e que foram feitas algumas desinfestações dos esgotos 

da via pública, mas o que aconteceu é que os “animaizinhos”, ao fugirem da desinfestação que foi feita nos 

esgotos, enfiaram-se dentro das zonas comuns dos prédios na zona da Nova Moita, da rotunda do “boi” e 

na zona da parte de baixo do Estuário do Tejo, sendo que esta praga se alastrou a alguns prédios em que 

existem relatos de baratas a saírem pelos ralos das próprias casas, coisa que nunca aconteceu, pelo que 

questionou se no caso de um responsável de condomínio solicitar apoio à autarquia na desinfestação, não 

das casas individualmente mas sim na coluna do prédio, se existe algum apoio ou método de intervenção 

para estes casos. A seu pedido foi-lhe de imediato respondido que não, pelo que deixou a sugestão para 

que criassem na Câmara Municipal um serviço para esse fim, ou seja, juntamente com a empresa que 

provavelmente contrataram através de concurso público, facultassem preços mais baixos aos condomínios, 

encontrando assim uma solução. 

 

Sr. Staline Rodrigues do PS 

Disse querer tocar nalguns pontos sobre a Festa da Moita e naquilo que poderá ser uma preocupação para 

todos, na medida em que estão aqui com uma alta responsabilidade perante a população que representam 

e, como já aqui se falou nas largadas e noutras matérias, fará uma referência à Tarde do Fogareiro. 

Disse ainda que a Festa, como há 50 anos, é uma festa que tem apenas como atividade o profano e o 

religioso, indo muito pouco além disso e, em conformidade com a passagem dos 50 anos, estão hoje em 

2014, no século em que a ciência procura desvendar o céu, e mantêm aqui uma festa com as suas 

características tradicionais e populares, que atraem milhares e milhares de pessoas. Contudo, parece-lhe 

que é da inteira responsabilidade dos presentes, atender áquilo que se passou, nomeadamente ao que deu 

lugar a um processo judicial, e outras questões que devem ser apreciadas. 

No caso da Tarde do Fogareiro disse que, como sabem, a Avenida se enche de milhares de pessoas, com 

todos os utensílios, com fogareiros a funcionar, com uma utilização de álcool que, na sua visão, contraria 

completamente aquilo que está estabelecido por lei, em que as próprias crianças têm ali um espaço e uma 

oportunidade de fazer aquilo que a lei condena, que é o uso e a aproximação do álcool mais do que 

evidente mas, para além deste aspeto, quis referir o problema da perigosidade porque a Avenida fica 

completamente compacta, e por essa razão merece uma atenção especial no capítulo da segurança. Como 

se sabe a segurança tem tido alguma participação nestas festas populares, nomeadamente quando 

alteraram os foguetes que antigamente davam lugar a incêndios, como aqui chegou a acontecer por 

exemplo incendiarem-se fragatas, ou seja, tem havido alguma atenção por parte dos responsáveis para 

evitar perigosidades desta natureza. Considera por isso que a Tarde do Fogareiro merece uma atenção 

especial, porque a compactação é tal que se houver ali um incidente, que até pode ser provocado 

intencionalmente, não há segurança nenhuma que possa ocorrer para auxiliar toda aquela gente. Assim, e 

havendo no concelho entidades relacionadas com a segurança, esta questão deve ser bem atendida, 

porque ainda este ano ocorreu uma situação em que, segundo lhe disseram, houve esfaqueamentos e, 

também de acordo com o que lhe foi dito, terá sido intencional para impedir a deslocação da autoridade 

porque tinha havido nesse mesmo momento um roubo no Intermarché. 
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O que pretende é chamar a atenção do Sr. Presidente da Assembleia e do Sr. Presidente da Câmara para 

esta questão da Tarde do Fogareiro, que é bonito, as pessoas deslocam-se aos milhares, ali convivem e, 

felizmente, vêm com um sentido positivo e de festa, contudo existe um grau de perigosidade para o qual 

chama a atenção da Câmara. 

Relativamente ao problema da caldeira, tal como já foi referido, de vez em quando vêm aos seus ouvidos 

situações que ali ocorrem. Durante a Festa foi espreitar e a água estava avermelhada e também reparou 

que as duas portas de água, às quais chama duas janelas, apenas permitem o esvaziamento de 10% 

daquela água, os outros 90% ficam ali permitindo o depósito diário das matérias que ali são entregues 

diariamente, para além de que, quando a câmara aceitou aquela, obra já uma das janelas a que chamam 

porta de água não funcionava. Há cem anos os povos da Moita, a marreta e picareta, construíram todo esse 

espaço relacionado com o Tejo, com o estuário, colocaram portas de água com uma área trinta vezes maior 

que aquela que existe hoje, o que permitia o esvaziamento total da água, em que toda a zona do cais até à 

bomba de gasolina se esvaziava completamente. Ao longo destes cem anos o que se verifica é que as 

alterações produzidas no estuário do Tejo com o rio da Moita vieram permitir uma desvalorização dessa 

maravilhosa área que está completamente abandonada. Se pensarem na riqueza que dali era retirada, para 

além da atividade diária com as fragatas, com a alimentação que dali se obtinha com as lamejinhas, os 

caranguejos, os canivetes, etc., poderão concluir que, passados cem anos, a ligação do rio Tejo com o 

estuário é muito menos eficaz e muito menos rentável para o concelho do que foi nesse mesmo tempo, daí 

o facto de estar apenas uma porta de água a funcionar importante. 

 

Srª Filomena Ventura do PS 

Disse que no dia 28 de fevereiro, em nome do PS, entregou um requerimento ao abrigo do estatuto da 

oposição, solicitando com carácter de urgência duas coisas. A primeira eram as cópias dos relatórios 

realizados no âmbito da saúde escolar das visitas aos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e do pré-

escolar, os relatórios de avaliação dessa equipa de higiene e segurança no trabalho relativos aos anos 

letivos de 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 e ainda hoje, sete meses depois, continuam a 

aguardar. A segunda era alguma informação sobre o trabalho da Câmara, pelo que gostaria de saber o que 

se passa. 

 

Sr. Luis Chula do PS 

Quis dizer que há pouco quando sugeriu a realização de uma visita ao MAEDS, e ficou satisfeito por outros 

membros da Assembleia também a terem subscrito, não teve oportunidade de dizer que o seu maior desejo 

era que o património e os bens que se relacionam com o concelho da Moita e que estão depositados nesse 

museu regressem para o concelho, para um museu do próprio concelho, porque cada vez mais não faz 

muito sentido não existir um local onde possa ser avaliada, visitada e divulgada a nossa história, as nossas 

tradições e os nossos costumes. 

 

Sr. Carlos Albino do PS 

Disse querer falar num ponto que lhe é muito caro, bem como a todos os jovens deste concelho, que é o 

Conselho Municipal da Juventude (CMJ), e começou por lembrar as palavras da Srª Fernanda Gaspar, à 

época em que foi apresentada a recomendação para que se cumprisse a lei que implementava o CMJ, que 

disse que não lhe passava pela cabeça que o executivo não cumprisse a lei e por isso sentia muita 
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dificuldade em votar aquela recomendação. Pegou ainda nas palavras da Srª Tânia Ribeiro, que referiu um 

“Governo fora da lei”, bem como nas palavras do Sr. Manuel Marques, que falou em “representatividade da 

população”, porque representatividade da população é também dos jovens, dos seus valores e daquilo que 

eles querem para o seu concelho, para perguntar mais uma vez ao Sr. Vereador Daniel Figueiredo, na 

primeira pessoa e na posse do cargo que exerce “a plenos pulmões”, se este executivo pretende ou não 

cumprir a Lei nº6/2002, de 10/02, que implementa e indica que o CMJ deve ser criado neste concelho, 

dando a todos os jovens a possibilidade de dizerem aquilo que querem sobre as políticas da juventude. 

Quis ainda falar de outro ponto porque muito se fala de outros distritos do país mas pouco se fala do 

concelho e, em particular, da vila da Baixa da Banheira, uma vez que é sabido que esta vila, ao longo dos 

anos, tem sofrido inúmeras inundações sendo que só este ano, pelas suas contas, já foram três, ou seja, 

não são fenómenos anormais, porque se perguntarem a qualquer habitante da Rua 25 de Abril ou da 

Praceta 1º de Dezembro saberão indicar as inúmeras inundações pelas quais passaram. Assim, atendendo 

a que a Praceta 1º de Dezembro foi alvo de obras recentemente, e daí a sua estupefação quando, uma vez 

mais, testemunhou o autêntico lago, a autêntica piscina, em que aquilo se transformou, gostaria de saber se 

este executivo já tem soluções e quais os valores dessas soluções, ou se já se preocupou em encontrá-las, 

uma vez que sabem que elas existem e estão previstas, nomeadamente no decreto-lei que regula a 

drenagem das águas pluviais. 

Mais questionou o executivo porque, segundo um funcionário da autarquia, na Rua 25 de Abril estava tudo 

cheio de água porque os sumidouros estão ligados uns aos outros, ou seja, as sarjetas estão ligadas umas 

às outras, pelo que queria saber se é verdade que as sarjetas estão ligadas a caixas ou se é verdade que 

estão ligadas umas às outras, bem como gostaria de conhecer melhor o projeto da rua. 

Alertou ainda para a existência de baratas na Praceta dos Metalúrgicos na Baixa da Banheira, tal como em 

outros locais da vila e do concelho, pelo que queria saber se a autarquia está ao corrente e o que é que 

está a fazer para combater este fenómeno. 

Mais questionou o que se passou com a Biblioteca Municipal do Vale da Amoreira porque só foi pintada a 

entrada, sendo que quando passou ficou alegre e contente a pensar que todo o edifício iria ser pintado, 

dando outro ar àquela área envolvente, uma vez que todas as fachadas e empenas dos prédios foram 

pintadas e não têm qualquer marca de grafiti. 

Sobre a interceção circular mais conhecida pela rotunda do “Cordas”, disse que existe uma ilha triangular, 

no sentido da Av. 25 de Abril em direção à Moita, cujo traçado precisa ser ajustado porque os veículos 

pesados costumam subir uma ponta daquele triângulo, evitando assim alguns acidentes e a degradação 

dos rodados dos veículos. Do lado do “Seaside” relembrou mais uma vez uma situação, que já indicou 

dando todos os dados técnicos, pelo que agora o fará de uma forma mais simples e sucinta, que é a 

necessidade de rebaixar o passeio para que pessoas de mobilidade reduzida, nomeadamente aquelas que 

andam em cadeiras de rodas, possam passar por ali, porque não é só financiar torneios de basquetebol de 

pessoas em cadeiras de rodas, é também promover que no seu dia-a-dia, no seu concelho, as pessoas 

tenham melhores condições para circular. 

Concluiu relembrando a situação da Vinha das Pedras, que não se vai esquecer e acha que quem lá mora 

também não se esquece, porque aquilo que lá está continua a constituir um autêntico obstáculo, pelo que 

espera que o Sr. Presidente da Câmara também não se esqueça e que atue para que as pessoas possam 

circular de um lado para o outro da freguesia. 
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Sr. Luís Morgado do BE 

Sobre as Festas da Moita disse partilhar da análise do Sr. Presidente da Câmara porque, apesar do clima 

adverso, foram umas excelentes festas mas, como em todas as festas, tem havido de alguns anos a esta 

parte experiências, sendo que algumas, por manifestos excessos e pela clientela que trazem, normalmente 

com uma tendência propensa à violência, e porque houve por aqui um excesso de DJ’s que se verificou a 

partir de certa hora da noite, estiveram próximas de situações graves mas, felizmente, não ocorreram. 

Em relação à Tarde do Fogareiro disse ser uma iniciativa excelente e que, pelo entusiasmo e pelas pessoas 

que mobiliza, é um dia de convívio e de convite ao copo mas, como a própria Comissão de Festas disse no 

seu programa, é uma chama que deve sobreviver e não se deve apagar, e embora seja uma iniciativa 

popular em que cada um traz a sua trouxa, o certo é que pela sua dimensão e grandiosidade obriga a que 

haja uma intervenção e uma estrutura mínima. Apesar de pessoalmente não gostar de ter muita polícia 

perto de si, e ainda por cima numa festa, pensa que se ganhava se a polícia passeasse por aquele recinto 

em vez de intervir precipitadamente quando surge algum caso. Por outro lado julga que se pode convidar as 

pessoas a um mínimo de estrutura e baiar os terrenos por forma a dar mais folgas e canais que permitam 

segurança, ou o acesso de ambulâncias com alguma facilidade, tirando pessoas da Avenida e alargando 

para o espaço da envolvente à Praça de Touros. Deixou esta possibilidade porque é preciso pensar a Tarde 

do Fogareiro para que de facto a chama se mantenha porque, um dia destes, pode haver um cataclismo. 

Reiterando o que disse no ano passado, e muito embora seja uma forma de terminar o festejo do fogareiro, 

considera que é necessário arranjar uma outra solução que não essa largada porque a polícia intervém 

perante os arrufos que ocorrem durante a tarde, mas à uma e duas da manhã a polícia não tem condições 

para “algemar os touros”, ainda que essa largada não tenha sido a que mais vítimas gerou. 

Quanto à questão abordada pelo Sr. Fabrício Pereira sobre a corrida do Dia do Município, e porque nunca 

esteve de acordo que o município estivesse envolvido no Conselho Taurino da Moita, também não está de 

acordo que o município gaste dinheiro com a tauromaquia, quem quiser ir às corridas que pague o seu 

bilhete, logo, na sua análise, a autarquia não deve convidar ninguém. 

Sobre as queixas considera que, naturalmente, a Câmara Municipal se deve precaver na sua defesa e criar 

condições para que os membros da Comissão de Festas também sejam defendidos, mas não partilha da 

ideia de virem para aqui discutir e tornar a questão da tauromaquia e da afición num caso político, nem 

defende que os órgãos autárquicos se metam nela porque com tantos problemas com que se deparam e 

perante a situação que vivemos, o que mais faltava era discutirem a tauromaquia. Os tempos mudam e daí 

ter dito, na altura em que discutiram o Conselho Taurino e quando aprovaram o conceito da imaterialidade 

da tradição tauromáquica como um pendor cultural vincadíssimo, que preferia a fruição das ideias em 

relação a esta questão das tradições. Recordando Torga, disse que os homens para gáudio da massa, da 

populaça, do público, já se mataram uns aos outros em arenas equiparadas àquelas. Já evoluíram, agora 

só torturam e matam animais. Não é preciso arranjar aqui problemas políticos, diversão, falsa e pobre 

ideologia para isto mudar porque o tempo encarregar-se-á. A verdade é que apesar de tudo e de muitos 

indícios equiparados à barbárie que hoje estão presentes, a civilização vai evoluindo e qualquer dia não 

valerá a pena discutir isto, logo os órgãos autárquicos não devem ser chamados para isto, não deve ser 

dado tamanho político a esta questão o que, no seu ponto de vista, é uma incorreção e uma infantilidade. 

No que concerne às baratas disse que também estão presentes no Alto São Sebastião e que o seu 

comportamento está relacionado com as alterações climatéricas que estão a existir, pelo que julga que não 

é fácil combatê-las. 
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Quanto à questão relacionada com o aparecimento dos peixes, que já por várias vezes aconteceu, disse ser 

natural e que se a água não for renovada ainda é pior e pensa que, devido ao facto de ali terem estado 

muitas embarcações, a água esteve retida alguns dias na caldeira exatamente porque o cachão ia 

prejudicar as embarcações que ali estavam e, a ser assim, é inevitável. Quanto a si a morte dos peixes 

deve-se à pouca altura da água, à temperatura e porque a vala ainda não foi desviada, razão pela qual não 

vale a pena discutir este assunto em todas as assembleias, uma vez que para desviar a vala são 

necessários projetos e julga que o município, neste momento, está longe de os poder fazer ainda que o seu 

desejo era que fosse o contrário. 

 

Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Nuno Cavaco 

Começou por dar os parabéns à Câmara Municipal da Moita e ao Agrupamento Mouzinho da Silveira 

porque ao terem tomado conhecimento cerca de uma semana antes da abertura de uma sala para o pré-

escolar na escola nº6 na freguesia da Baixa da Banheira conseguiram, nesse curto período, montar uma 

logística grande, desde aquisição de materiais, fazer obras na escola, colocar uma educadora e outros 

funcionários, avisar os pais, e todo este empenho e saber fazer as coisas é um bom exemplo porque 

contrasta com o que se passa no país em que há quatrocentos mil alunos sem professor. Por o ter 

acompanhado e por saber o esforço da Câmara Municipal e a maneira como trabalhou, louvou todo esse 

trabalho e a forma como foi executado. Disse ainda que era normal ver a Vereadora a falar diversas vezes 

com a coordenadora da escola, preocupada, e a puxar por todas as pessoas para que se tivesse o 

resultado pretendido e que os pais ficaram satisfeitos e admirados, porque também eles ouvem as notícias. 

Sobre a mobilidade disse que o maior obstáculo no concelho da Moita é a passagem desnivelada pedonal 

na Baixa da Banheira, que não teve intervenção da Câmara, foi decidida como obra de interesse nacional, e 

aquele túnel é o maior obstáculo do concelho, por ser o sítio onde passam mais pessoas, por constituir uma 

barreira física e psicológica à população e por ser muito difícil de resolver. E este obstáculo sim, deficientes 

ou não, é um grande problema que tem de ser pensado e têm de se aferir responsabilidades por aquela 

construção, e isso preocupa-o mais do que qualquer passeio desnivelado porque, no geral, e quem 

acompanha e quem faz, e neste trabalho as juntas de freguesia também auxiliam, sabe que têm vindo a ser 

feitos rebaixamentos nas passadeiras todos os anos, praticamente todos os meses, e as coisas vão 

progressivamente melhorando. Para si a verdade, e porque não têm certas limitações, é que só se lembram 

quando dá jeito ou quando alguém os alerta, sendo que se deviam lembrar mais vezes disto. 

Sobre as baratas disse serem um problema grave que vai piorar, uma vez que surgiu uma estirpe nova na 

Baixa da Banheira, que já existe em zonas turísticas do Algarve há muitos anos, que responde a alterações 

do clima mas principalmente às variações de temperatura no solo, e que estes são os únicos seres vivos 

que aguentavam uma explosão nuclear. Podem ir colocando produtos que eles vão ganhando defesas, o 

que é um problema muito complicado e por isso teme que não vão conseguir resolvê-lo, porque ao 

ganharem defesas vão-se multiplicando. 

Por último quis dar uma nota para que possam ver que por vezes existem explicações que escapam por 

mais boa vontade que tenham. No dia em que ocorreram as inundações no concelho, que também 

aconteceram no Montijo e no Seixal, foi registada na estação meteorológica mais próxima uma maior 

quantidade de precipitação do que no dia em que houve toda aquela desgraça em Lisboa. Há portanto aqui 

um dado que têm de considerar sempre, ainda que existam obras que são efetivamente necessárias 

realizar e que existam sistemas de drenagens que não foram feitos para conseguir captar todas estas 
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alterações, porque atualmente a precipitação concentra-se mais nalgumas alturas do ano e em episódios 

mais intensos, e os sistemas na altura foram pensados para outra coisa, mas agora a tendência está a 

alterar. Mais disse que, quando a quantidade de água é superior à capacidade de escoamento não há nada 

a fazer, tal como sucedeu em Lisboa e na Moita, pelo que para além de tentarem perceber o que podem 

fazer têm de ser pró-ativos e preparar a população para estas situações, porque a maior parte das pessoas 

não sabe como reagir, e esse é um trabalho que é das autarquias, que é das escolas, que é dos 

professores, que é dos cidadãos, que é de todos, porque temos de nos preparar para viver com o risco e 

não o fazemos. 

Concluiu dizendo que estas questões não têm, na sua opinião, grande sentido em ser aqui discutidas e 

sugeriu que fossem levadas à comissão, porque têm mais tempo, mais espaço, podem chegar a alguma 

conclusão que possa enriquecer o trabalho das autarquias, até na questão da sensibilização da população, 

e não só para esta área das cheias e das inundações, pois pensa que era um tema muito interessante. 

 

Sr. Manuel Marques da CDU 

Questionou se a Câmara Municipal tem informação em concreto sobre as cerca de cem casas do IHRU que 

estão devolutas no Vale da Amoreira porque existe um conjunto de pessoas que, sistematicamente, têm 

dificuldade em pagar as rendas porque são muito caras, porque a história de se promover o arrendamento 

como solução é tão retrógrada como aquela das pessoas que assim que puderam compraram a sua própria 

casa para deixarem de se chatear com o senhorio, até porque aquele património não é pertença de nenhum 

governo, é pertença de todos cidadãos que contribuem com os seus impostos. Mais sugeriu que a comissão 

da Assembleia pudesse trazer aqui uma proposta que reúna o consenso de todos aqueles que por vezes 

até não estão de acordo com a habitação social, mas que possam aprová-la para que aquele património 

não se degrade e seja habitado, evitando assim a sua degradação. 

Em relação às hortas que estão junto à linha de água que vem da Cidade Sol, disse que estas já invadem o 

espaço da linha de água e acha que deve haver uma definição de linha protetora porque existem 

inclusivamente zonas onde havia uma espécie de sapal, onde havia galinhas de água e outros animais, e a 

convivência entre a fauna e as pessoas não é tão pacífica como noutros casos, porque existe ali um 

interesse de cultura intensiva e essa cultura não dá direito ao repouso dos animais, ou seja, da fauna. 

Disse ainda julgar que o Sr. Luis Morgado deu aqui uma boa indicação porque a Assembleia é 

representativa do povo mas não é sua substituta, pelo que devem deixar a quem de direito discutir as 

questões das touradas. Se fosse para discutir aquilo que é “pescar-se peixe e deitar-se ao mar novamente” 

porque depois de morto não se quer dar a comer ao povo, por causa de cotas, etc., etc., especialmente 

para não baixar preços, aí sim acha que deviam discutir tendo em conta que se trata de uma outra 

dimensão das coisas. Independentemente da sua opinião sobre touradas e largadas acha que deviam 

encaminhar esse assunto para a Comissão de Festas da Moita para que possam discutir isso com a 

população se assim o entenderem mas, institucionalmente, acha que não devem entrar por aí. 

Sugeriu ainda, tendo em conta que o país precisa de sair da crise e apareceu por aí um animal novo que 

são as baratas, que as exportassem para os países que as comem porque se calhar ajudava a sair da crise, 

e isto porque existem coisas que todos gostavam de resolver mas enquanto o conhecimento humano não 

evoluir o suficiente não é possível. 

Mais disse que na Praceta João Villaret, no Vale da Amoreira, abriu um café que, especialmente ao fim de 

semana, está aberto até às “tantas” da noite e, ainda que se saiba que a Câmara tem poderes limitados, 
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ficava bem que houvesse alguma intervenção e que se estivesse atento principalmente por causa do 

barulho. 

No que concerne às Festas da Moita acha que o pior que podia acontecer era haver a pretensão de haver 

umas festas moitenses porque isso nem na sua origem era assim. A população da Moita tem que aproveitar 

as festas e, naturalmente, tem de intervir por forma a melhorar e a obter determinadas condições, mas tem 

de perceber que não existem festas moitenses e era bom que o percebessem em profundidade porque, e 

pediu desculpa pela expressão, o “tempo dos afonsinhos” já acabou e porque a dimensão da Festa é tal e o 

interesse, não só para o concelho, é tal que requer que haja essa atitude do ponto de vista das pessoas em 

si e diz isto porque foi muito repetida a expressão “nós os moitenses”, “nós os moitenses” e acha que onde 

os cidadãos do mundo estão bem é onde as coisas estão bem. 

Continuou dizendo que ainda bem que o seu nome foi chamado, e ainda bem porque gosta muito do debate 

quando ele é sério, mas o seu partido felizmente não tomou nenhuma medida legislativa, nem propôs, de 

restrição da representação da população. Hoje fala-se em “Poder Local Democrático”, tendo reforçado a 

expressão “entre aspas”, e é bom que as pessoas, independentemente da sua idade, se informem, porque 

a história de se ir avaliar as propostas políticas existentes dos diversos partidos, quer a nível local quer a 

nível da Assembleia da República, porque também a nível local alguns têm uma postura que não condiz 

com o que dizem no dia-a-dia porque “à mulher de César não basta ser tem de parecer” e os presentes, se 

quiserem ter essa dignidade política, têm de ser. 

Sobre os conselhos da juventude recordou que acabaram com os conselhos municipais e que existem 

propostas de redução de deputados jovens na Assembleia da República. Mais disse quererem uma 

representação da juventude mas não das claques partidárias e que se deve dar a oportunidade de criar algo 

que permita uma elevada participação mas, na prática, dizem uma coisa e depois querem aplicar uma lei 

restritiva. Ainda bem que há o sentido de alguns autarcas, aos quais se orgulha de pertencer, que fazem 

muito para contrariar e até evitar que se apliquem algumas leis, porque senão havia de ser giro se neste 

país não houvesse este tipo de gente, já não tínhamos não era direito ao feriado do 5 de outubro, já nos 

tinham era tirado o subsídio de férias na totalidade, o subsídio de Natal, trabalhávamos 48 horas por 

semana ou mais, por isso ainda bem que há esse tipo de gente e é necessário que outros se juntem a estes 

para que haja mais representação porque estas assembleias municipais, em determinada altura, tinham o 

poder de alterar o plano de atividades das câmaras e esse poder foi-lhes retirado porque havia uns autarcas 

de uma determinada orientação política muito incomodados porque as assembleias municipais também 

mandavam alguma coisa. 

Concluiu dizendo que é melhor terem em atenção que não há nenhum diferendo, os factos prevalecem em 

relação às opiniões porque factos são factos. 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 

Perguntou ao Presidente da Câmara se pretendia responder. 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 

Atendendo ao facto de um membro da Assembleia Municipal ter referido a idade, começou por dizer que é 

um bocadinho mais velho e ainda está por conhecer umas Festas da Moita, ou de outro sítio qualquer, que 

reunissem a unanimidade das opiniões sobre as coisas que nelas acontecem e as atividades que nelas se 

desenvolvem. Reiterando o que foi dito pelo Sr. Manuel Marques, os factos prevalecem sobre as opiniões e 
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os factos são que na Moita estiveram muitos milhares de pessoas em atividades tão diversas como a Noite 

do Fragateiro, a Procissão em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, as largadas de touros, o 

espetáculo do Emanuel, o espetáculo da Rita Guerra, o espetáculo dos Fados, o espetáculo dos Ranchos, o 

espetáculo das Danças de Salão, o espetáculo dos DJ´s e ainda o Cortejo, e ainda o Arraial, e ainda a pista 

de automóveis, e ainda a FECI, e ainda os bailaricos do Largo Conde Ferreira, e ainda todas as outras 

coisas que acontecem na Moita. Se alguém tem a veleidade de ter opiniões definitivas sobre o que é bom e 

o que são gostos diria que há uns séculos já isso era antiquado, agora então está mesmo ultrapassado. As 

festas têm que acompanhar a evolução dos tempos independentemente de, em cada momento e após cada 

uma delas, olharem e avaliarem o que aconteceu e avaliarem aquilo que deve ser melhorado, mas as festas 

hoje não podem ser as festas de há cinquenta anos, porque senão já tinham morrido. 

As festas hoje foram as festas de 2014 e foram o sucesso que foram, agrade a quem agradar e, 

infelizmente, há quem goste muito da Moita mas não gosta muita das coisas que acontecem na Moita e 

depois ficam muito incomodados e até correm o risco de dar um passinho em frente e cair na xenofobia, 

porque quando dizem que estão muito preocupados com as pessoas que vêm de fora, e todos sabem quem 

são as pessoas de que estão a falar, estão mesmo no limite, um passinho em frente e isto torna-se 

xenofobia. 

Sobre a caldeira disse já ter sido explicado o que é possível explicar e que a qualidade da água da caldeira 

tem tido uma melhoria visível a olho nu desde que a situação com os lixiviados da AMARSUL, que ocorria 

regularmente, está praticamente resolvida e não têm ocorrido quaisquer derrames. Foram verificados 

alguns derrames que se presumem serem oriundos de algumas vacarias, ainda que não se tenha 

descoberto quais, mas também não têm tido uma gravidade significativa. No dia em que apareceram peixes 

mortos confluiu a situação de se ter verificado algum derrame com o facto de ser um dia de calor intenso e, 

provavelmente, isso provocou uma situação que foi puramente pontual, foi numa maré e quando a maré se 

começou a movimentar a situação ficou ultrapassada. De qualquer maneira mantêm uma atenção 

permanente e sempre que surge alguma ocorrência anormal procuram intervir imediatamente, quer pelos 

fiscais da Câmara como ainda hoje foi feito, quer com a própria brigada do ambiente da GNR, a quem 

pedem a intervenção sempre que se verifica alguma anormalidade. Habitualmente a água da caldeira tem 

uma qualidade muito superior àquela que havia cerca de um ano atrás, com os problemas do aterro 

sanitário. 

No que concerne à questão das baratas disse que a Câmara faz desinfestações como sempre fez, mas a 

questão é que as desinfestações têm limitações. Por um lado têm de ser feitas por pessoal especializado, 

por outro lado trata-se da aplicação em locais públicos de venenos e dos cuidados indispensáveis para que, 

a propósito de se matar baratas, não se provoquem acidentes graves a crianças ou animais domésticos. 

Depois o que se tem efetivamente verificado é a alteração da espécie de baratas porque estas baratas com 

asas começaram a aparecer há pouco tempo e, ao que a realidade vem demonstrando, são mais 

complicadas de combater do que as outras porque têm uma mobilidade superior à que as outras tinham e 

daí terem aqui um problema que respondem nos limites das suas capacidades e sempre que são alertados 

para a existência de alguma situação mais grave. 

Mais disse haver um facto que não pode deixar de referir porque fazer comparações entre o rio hoje e o rio 

há cem anos é um exercício intelectual inútil, as comparações têm de ser feitas com a realidade de há vinte 

ou trinta anos atrás porque é a realidade que é a nossa, é a da nossa vida, é aquela sobre a qual atuaram e 

nenhum dos presentes tem responsabilidade sobre aquilo que aconteceu há cem anos ou há oitenta anos 
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quando se começou a construir de costas para o rio, ou há sessenta anos quando se começaram a fazer 

fábricas e a deitar os esgotos para o rio. Aquilo que é a nossa responsabilidade é o que ocorreu no rio da 

década de oitenta até agora, que fez com que o rio volte a ter vida, com que os barcos tradicionais voltem a 

navegar no rio, com que o rio volte a ser um ponto de atração da Moita, com que milhares de pessoas se 

desloquem aos concelhos da zona ribeirinha do Tejo para usufruir do rio e das suas margens que estão 

reabilitadas, e que progressivamente vão sendo reabilitadas na generalidade dos concelhos desta zona, 

porque esta realidade neste momento é observável em todos os concelhos da margem sul, e essa é a 

nossa ação e a de que nos podemos orgulhar, porque o que aconteceu quando muitos dos presentes não 

eram sequer um projeto não é termo sequer de comparação. 

Dirigindo-se à Srª Filomena Ventura pediu desculpa e disse que o dossier com os elementos requeridos já 

lhe foi entregue há algumas semanas, sendo que até já tinha dito ao Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal que lho faria chegar mas na realidade esqueceu-se, todavia comprometeu-se a fazê-lo na 

próxima segunda-feira. 

Sobre o Conselho Municipal da Juventude disse que as respostas esclarecedoras e por inteiro serão dadas 

à pergunta que a Juventude Socialista fez ao Provedor de Justiça, e que aí responderão a tudo o que 

tiverem de responder. Aquilo que já afirmaram, e que sempre afirmaram, é que entendem que a 

participação da juventude deve ser bem mais ampla do que aquilo que esta limitada e intencionalmente 

distorcida lei propõe, e estão a trabalhar para que se crie um fórum onde de facto todos os jovens possam 

ter participação, e isso vai acontecer, e têm vindo a trabalhar para isso no sentido de dar cumprimento à lei 

e de dar cumprimento ao espírito da lei. 

No que concerne à questão das inundações disse que, como todos tiveram oportunidade de verificar, foi um 

fenómeno único que só ocorreu na Moita, naquele dia não aconteceu em mais lado nenhum pelo que, de 

acordo com a visão de alguma da oposição, a culpa só pode ser da Câmara. A realidade depois é outra 

coisa, a realidade é que o que aconteceu na Moita aconteceu em duas ocasiões e em diversos outros locais 

da região, perante situações de chuva anormais na sua intensidade e na sua curta duração. As inundações 

foram bastante localizadas e em locais que têm problemas e sobre os quais, ao longo dos anos, têm vindo a 

intervir apesar de não terem sido ainda completamente solucionados e, se calhar, não serem 

completamente solucionáveis. A título de exemplo falou da zona do mercado da Baixa da Banheira e na 

Praceta 1º De Dezembro em que as condutas pluviais estão abaixo do nível do rio, não sendo preciso 

sequer que a maré esteja cheia para que as condutas estejam abaixo do nível da maré. Naturalmente que, 

quando chove com grande intensidade, o escoamento fica severamente dificultado e depois dá origem a 

essa situação. 

Quanto à Rua 25 de Abril disse ser uma rua para a qual conflui a zona de maior declive da Baixa da 

Banheira e que tem a barreira da linha férrea e dos prédios, havendo ali uma convergência de água vinda 

de diversas direções. Têm feitos obras e intervenções naquela rua para aumentar a capacidade de 

escoamento mas, ainda assim e como a realidade demonstra, em situações em que haja um pico de 

intensidade de chuva, verifica-se ainda uma situação de inundação. Todavia, trata-se já de uma melhoria 

em relação ao que acontecia anteriormente porque são situações de curta duração, ainda que provoquem 

prejuízos que posteriormente são avaliados e cuja reparação é assumida pela Câmara. Vão continuar a 

procurar soluções mas recordou que estão a falar de infraestruturas criadas ao longo de anos, que se vão 

somando umas às outras, que não é possível refazê-las todas nem é possível sequer refazê-las a tempo de 
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serem capazes de responder da melhor forma às alterações que o próprio clima vem provocando, com 

estas chuvadas que mais se assemelham às características de um clima tropical. 

Sobre a questão da escola nº6 considera que o Sr. Presidente da União de Freguesias da Baixa da 

Banheira e Vale da Amoreira disse tudo o que havia para dizer, confirmou que tiveram conhecimento da 

abertura daquela sala no dia 12 de setembro e que fizeram um esforço grande em colaboração com o 

Agrupamento e com a Junta de Freguesia para que fossem criadas as condições, instalado o mobiliário e 

feitas as obras necessárias para que a sala abrisse na passada segunda-feira, congratulando-se por terem 

sido capazes de o fazer atendendo a que é essa a sua obrigação e é para isso que trabalham. 

Disse ainda que existem algumas situações que anotou mas que no momento não lhes pode dar resposta, 

designadamente a questão do traçado da rotunda do Cordas, porque terão de ser avaliadas tecnicamente. 

No que concerne às casas devolutas do IHRU disse que a Câmara tem conhecimento que elas existem mas 

não sabem quantas são, onde são, nem qual o destino que lhes pretendem dar porque o IHRU nunca 

prestou informação, tendo tido aliás uma completa opacidade relativamente a este tipo de informações, mas 

consideram ser inaceitável que existam casas do Estado devolutas com tantas pessoas a precisarem de 

habitação, ainda mais por não se tratar de uma situação recente. 

Sobre as questões das hortas disse existirem duas situações diferentes. Quanto às hortas que estão em 

terrenos municipais informou que existe um regulamento que foi aprovado no mandato anterior, bem como 

um grupo de trabalho constituído por técnicos municipais que estão a intervir no terreno, a fazer um 

levantamento e a trabalhar com as pessoas para preparar a sua reinstalação e o ordenamento das hortas 

existentes, processo esse que está em curso e que é lento porque precisa ser feito com as pessoas, não 

podendo ser feito contra as pessoas. No que concerne às hortas que estão instaladas em terrenos privados, 

a Câmara não tem qualquer intervenção. 

Concluiu dizendo que já foi dado conhecimento à Câmara da situação do café e que sempre que é detetada 

uma situação de funcionamento fora de horas é necessário alertar a PSP, porque é à força policial que 

compete a responsabilidade de intervir na hora sobre o não cumprimento do horário. 

 

 

Foi lida a ata da presente sessão em minuta para efeitos imediatos tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade com vinte e seis votos. 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram zero horas e quarenta e cinco minutos do dia 

27 de setembro de 2014. 

 

 

O Presidente 

 

 

A 1ª Secretária 

 

 

A 2º Secretária 

 


