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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU, 
REALIZADA PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM 

----- No dia 26 de fevereiro de dois mil e vinte e um, teve lugar a Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Viseu, integrando videoconferência e presença física a partir do 
Solar dos Peixotos, a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
José Manuel Henriques Mota de Faria, secretariado e pela Senhora Cristina Paula Cunha 
Pereira Gomes como Primeira Secretária e pela Senhora Isabel Cristina Bento Fernandes 
como Segunda Secretária. ---------------------------------------------------------------------------------- 
A Sessão foi marcada para as 09 horas e 15 minutos para decorrer em regime misto com 
recurso à plataforma Zoom. Iniciou-se à hora marcada, tendo-se verificado as faltas do 
Senhor Deputado Municipal Bruno Videira de Albuquerque Fernandes (justificada), da 
Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ribafeita Rosa Maria Poceira Regalo 
Ferreira (justificada). do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Povolide José 
Manuel de Almeida Fernandes (justificada) e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Barreiros e Cepões António da Silva Gomes Tavares. ------------------------------------------- 
Para que conste na presente Ata, o resumo da correspondência recebida e expedida, 
previamente disponibilizada, fica a seguir transcrito: -----------------------------------------------
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: -------------------------------------------------------------------
– A Assembleia Municipal de recebeu convites de diversos Organismos, Associações e 
Entidades, a convidar o Exmo. Senhor Presidente deste Órgão Autárquico a participar e 
assistir às mais variadas reuniões e realizações.------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France Fernando 
Martins Machado remeteu email no qual solicitou a justificação da sua falta à Primeira 
Reunião da Sessão Ordinária da AM de 14/12/2020. ------------------------------------------------- 
– O Gabinete da Exma. Sra. Deputada Não inscrita Dra. Joacine Katar Moreira remeteu 
email no qual agradecem envio da Moção pela Instalação no Centro Hospitalar Tondela-
Viseu de um Centro Oncológico/Unidade de Radioterapia aprovada por unanimidade na 
Primeira Reunião da Sessão Ordinária da AM de 14/012/2020. ----------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Primeiro Ministro remeteu via 
postal ofício no qual acusam a receção da Moção pela Instalação no Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu de um Centro Oncológico/Unidade de Radioterapia aprovada por 
unanimidade na Primeira Reunião da Sessão Ordinária da AM de 14/012/2020. ------------- 
– A Exma. Sra. Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da 
República remeteu via postal ofício no qual acusam a receção da Moção pela Instalação no 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu de um Centro Oncológico/Unidade de Radioterapia 
aprovada por unanimidade na Primeira Reunião da Sessão Ordinária da AM de 
14/012/2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Município de Viseu solicitou via EDOC/20211/7247 documentação referente a 
renúncia de Membro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Secretário da Junta de Freguesia de Ranhados remeteu email referente ao 
assunto: Cópia Documento – Parecer CCDR. --------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Apreciação 
Parlamentar DL102-D-2020-XIV-gestão de resíduos. -----------------------------------------------
– A ANAM remeteu email referente ao assunto:  Proposta de adesão à ANAM. --------------



 
  2 

  
  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021,  

 

– A Exma. Sra. Vereadora Ermelinda Afonso remeteu oficio referente ao assunto: 
Conselho Municipal da Juventude de Viseu – Membros da AM. ---------------------------------- 
– A Exma. Sra. Presidente da Comissão de Saúde, Deputada Maria Antónia de Almeida 
Santos, remeteu email no qual acusa receção da Moção pela Instalação no Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu de um Centro Oncológico/Unidade de Radioterapia aprovada 
por unanimidade na Primeira Reunião da Sessão Ordinária da AM de 14/012/2020. -------- 
– O Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” remeteu email no qual acusa receção da 
Moção pela Instalação no Centro Hospitalar Tondela-Viseu de um Centro 
Oncológico/Unidade de Radioterapia aprovada por unanimidade na Primeira Reunião da 
Sessão Ordinária da AM de 14/012/2020. --------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Discussão do PJL 
151-XIV Reposição de Freguesias - dia 29 de janeiro. ----------------------------------------------- 
– A ANAM remeteu email referente ao assunto:  Reunião da ANAM com a CCDR-Centro.  
– O Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao assunto: ------ 
Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre reposição de freguesias - 29 de janeiro. - 
– A ANAM remeteu email referente ao assunto:  ANAM reuniu com a CCDR-C. ------------ 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Informação sobre a 
proposta do PCP de apreciação da especialista das iniciativas sobre as freguesias. ----------- 
– Foram recebidas diversas comunicações de indisponibilidade de presença e pedidos de 
substituição para a Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2021. --------------------------------- 
– A Câmara Municipal de Viseu remeteu documentos para a Sessão Ordinária da AM de 
26 de fevereiro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu remeteu via correio eletrónico 
Informação escrita acerca da atividade e situação financeira do Município para a Sessão 
Ordinária de 26 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------------------------- 
– A ANAM remeteu email referente ao assunto: Direito de Oposição e Impacto da 
Pandemia COVID-19 no Funcionamento da Democracia Local - Inquérito por 
Questionário. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao assunto: ------ 
Pergunta ao Governo - Dificuldades de acesso à internet numa parte significativa do país. - 
– O Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao assunto: 
Pergunta ao Governo - Avarias em computadores cedidos aos alunos no âmbito do 
Programa Escola Digital. ----------------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Propostas do PCP: 
Medidas urgentes de apoio no âmbito do Estado de Emergência. --------------------------------- 
– A Junta de Freguesia de Santos Evos informou que o Exmo. Sr. Carlos Alberto da Silva 
Santos passou a desempenhar funções de Presidente de Junta. ------------------------------------ 
– A Câmara Municipal de Viseu remeteu via EDOC documento referente às Declaração 
de Pagamentos e Recebimentos em atraso existentes em   31/12/2020 – LPCA. ---------------- 
– A ANAM remeteu email referente ao assunto:  Iniciativas ANAM CVEL. ------------------- 
– A ANAM remeteu email referente ao assunto:  Seminário "A Participação dos Cidadãos 
nas Assembleias Municipais". ----------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto:  Informação no 
âmbito do processo legislativo sobre a reposição das freguesias extintas. ----------------------- 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: -------------------------------------------------------------------  
– Foi remetida ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu via EDOC, cópia do teor 
da Nota de Repúdio apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Sessão 
Ordinária da AM convocada para o dia 14/12/2020. -------------------------------------------------
– Foi remetido ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu via EDOC, cópia do teor 
da Moção pela Instalação no Centro Hospitalar Tondela-Viseu de um Centro 
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Oncológico/Unidade de Radioterapia aprovada por unanimidade na Primeira Reunião da 
Sessão Ordinária da AM de 14/012/2020. --------------------------------------------------------------- 
– Foi remetido a Sua Excelência o Primeiro Ministro, a Sua Excelência o Presidente da 
Assembleia da República, a Sua Excelência a Ministra da Saúde, ao Exmo. Senhor Líder 
do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, à Exma. Senhora Líder do Grupo Parlamentar do 
PS, ao Exmo. Senhor Líder do Grupo Parlamentar do BE, ao Exmo. Senhor Líder do 
Grupo Parlamentar do PCP, à Exma. Senhora Líder do Grupo Parlamentar do CDS/PP, à 
Exma. Senhora Líder do Grupo Parlamentar do PAN, ao Exmo. Senhor Líder do Grupo 
Parlamentar do PEV, ao Exmo. Senhor Deputado único representante de um partido – 
Chega, ao Exmo. Senhor Deputado único representante de um partido – Iniciativa 
Liberal, à Exma. Sra. Deputada Não inscrita Dra. Joacine Katar Moreira, à Exma. Sra. 
Deputada Não inscrita Dra. Cristina Rodrigues, à Exma. Sra. Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro. IP, ao Exmo. Sr. Presidente do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu EP, via postal, cópia do 
teor da Moção pela Instalação no Centro Hospitalar Tondela-Viseu de um Centro 
Oncológico/Unidade de Radioterapia aprovada por unanimidade na Primeira Reunião da 
Sessão Ordinária da AM de 14/012/2020. -------------------------------------------------------------- 
– Foi remetida ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu via EDOC, cópia do teor 
da Recomendação apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU na Sessão Ordinária da 
AM convocada para o dia 14/12/2020. ------------------------------------------------------------------ 
– Foi remetida ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu via EDOC, cópia do teor 
do Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da CDU na Sessão Ordinária da 
AM convocada para o dia 14/12/2020. ------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu foi remetida via 
EDOC, cópia do teor do “Voto de Congratulação ao Dínamo Clube da Estação pelos seus 
50 anos de existência” aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária da AM convocada 
para o dia 14/12/2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetido Ao Exmo. Sr. Presidente da Direção do Dínamo Clube da Estação o “Voto 
de Congratulação ao Dínamo Clube da Estação pelos seus 50 anos de existência” aprovado 
por unanimidade na Sessão Ordinária da AM convocada para o dia 14/12/2020. ------------- 
– Foram remetidas em mão bem como via EDOC, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
de Viseu as Deliberações aprovadas bem como as respetivas Certidões referentes à Sessão 
Ordinária da AM convocada para o dia 14/12/2020. ------------------------------------------------- 
– Foi remetida via EDOC, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu cópia das 
Atas referentes às Sessões Ordinária de 29 de setembro de 2020 e Sessão Extraordinária 
de 13 outubro de 2020 ambas aprovadas na Sessão Ordinária da AM convocada para o dia 
14 de dezembro de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- 
– Depois De devidamente carimbados e assinados foram enviados ao Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara os seguintes documentos: ------------------------------------------------------------------- 
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU E DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU PARA O ANO DE 2021; ---------------------------------- 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VISEU PARA O ANO DE 2020 - REVISÃO ORÇAMENTAL N.º 3. ---------------------------- 
– Foi remetido via postal ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de S. Pedro 
de France ofício no qual se informa que atendendo aos motivos invocados a falta do Exmo. 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France à Primeira Reunião da Sessão 
Ordinária da AM realizada no dia 14/12/2020 foi considerada justificada. ---------------------
– Na sequência do pedido formulado pela Distribuição EDOC/2021/7247 foi remetido ao 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu a documentação solicitada. -------------------- 
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– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   do 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: Apreciação Parlamentar DL102-D-
2020-XIV-gestão de resíduos. ----------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email da 
ANAM referente ao assunto: Proposta de adesão à ANAM. --------------------------------------- 
– Foi remetido aos Grupos Municipais oficio da Exma. Sra. Vereadora Ermelinda Afonso 
para indicação do representante para o Conselho Municipal da Juventude de Viseu. -------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   do 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: Discussão do PJL 151-XIV Reposição 
de Freguesias - dia 29 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email da 
ANAM referente ao assunto: Reunião da ANAM com a CCDR-Centro. ------------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   do 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: Informação sobre a proposta do PCP de 
apreciação da especialista das iniciativas sobre as freguesias. ------------------------------------- 
– Foi remetido ao Exmo. Sr. Secretário da Junta de Freguesia de Ranhados email 
referente ao assunto: Cópia Documento – Parecer CCDR. ----------------------------------------- 
– Foi enviado aos Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, via postal e via correio 
eletrónico, Convocatória e respetivo Edital da Sessão Ordinária da AM de 26/02/2021 e 
credenciais (utilizador e palavra passe). ---------------------------------------------------------------- 
– Foram enviadas aos Exmos. Srs. Deputados Municipais via postal e via correio 
eletrónico Convocatória para a Sessão Ordinária da AM de 26/02/2021 e credenciais 
(utilizador e palavra passe). ------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento do Exmo. Sr. Presidente da CMV e dos Exmos (as) Srs. (as) 
Vereadores da CMV, foi enviada via correio eletrónico a Convocatória da Sessão 
Ordinária da AM de 26/02/2021 e credenciais (utilizador e palavra passe). --------------------- 
– Foi enviado via correio eletrónico ao Jornal Diário de Viseu e Jornal da Beira, Edital 
para publicação da Sessão Ordinária da AM de 26/02/2021. --------------------------------------- 
– Foram enviadas via postal e via correio eletrónico as comunicações de substituição das 
vagas ocorridas na Sessão Ordinária da AM de 26/02/2021 aos membros substitutos bem 
como às respetivas forças políticas forças políticas. -------------------------------------------------- 
– Foi remetido via email a todos quantos irão estar presentes Sessão Ordinária da AM de 
26/02/2021 o Guia de Recomendações – Covid. -------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Grupos Municipais da AM foi remetido via correio eletrónico 
documento referente às Declaração de Pagamentos e Recebimentos em atraso existentes 
em   31/12/2020 – LPCA. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Bom dia a todos. Cumprimentava o 
Senhor Presidente da Câmara, os Senhores Deputados, os Senhores Vereadores, os 
Senhores Presidentes de Junta, Minhas Senhoras e Meus Senhores. -----------------------------
Está verificada a existência de quórum e por isso podemos iniciar a nossa Sessão. Apelava 
à compreensão de todos, é uma sessão nova, com características também diferentes e por 
isso pedia desde já a vossa compreensão para eventuais problemas ou situações que 
possam surgir ao longo da Sessão e por isso, era um apelo que fazíamos a todos. ------------- 
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, devemos informar que recebemos diversas 
comunicações de indisponibilidade de presença dos Deputados eleitos que efetuaram 
pedidos de substituição. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Assim: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perante a comunicação de impossibilidade de estar presente nesta sessão que foi enviada 
pelo Senhor Deputado Municipal e Primeiro Secretário da Mesa, Paulo Jorge de Almeida 
Pereira, e na sequência da sua solicitação, foi substituído por Rui Pedro de Matos Peva, 
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em virtude da impossibilidade de presença e pedido de substituição de Adolfo César 
Cardoso Seixas Lopes Pereira. ---------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos legais, o Primeiro Secretário é substituído na Mesa pela Senhora Segunda 
Secretária, Cristina Paula Cunha Pereira Gomes, ficando, por isso, a composição da Mesa 
incompleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, cumprindo o disposto no n.º 3 do art.º 16.º do Regimento em vigor, vamos convidar 
um(a) Deputado(a) presente para suprir a falta. Nestes termos, solicito a presença de 
Isabel Cristina Bento Fernandes, que integre a Mesa da Assembleia Municipal nesta 
Sessão para o desempenho da função de Segunda Secretária. ------------------------------------- 
Estando completa a Mesa, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. --------------
Na sequência do envio da convocatória foram remetidas diversas comunicações de 
indisponibilidade de presença dos Deputados eleitos que efetuaram pedidos de 
substituição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Deputado Municipal do PSD António Carlos Gomes Tomas da Costa é substituído por 
Florbela de Almeida Correia Soutinho; ----------------------------------------------------------------- 
A Deputada Municipal do PS Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro é substituída por 
Manuel José Moleiro Mirandez; -------------------------------------------------------------------------- 
A Deputada Municipal do PS Cristina de Almeida Lourenço Varandas é substituída por 
Sara Natacha Sousa Calhau; ------------------------------------------------------------------------------ 
O Deputado Municipal do PS Raul Andrade Lopes Bordalo Junqueiro é substituído por 
Rui António da Cruz Martins; ---------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia de Fragosela, António de Almeida Jesus Lopes, 
informou que se faz representar nesta sessão pelo Tesoureiro, José da Silva Pereira. -------- 
O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados, Luís Filipe Almeida Mendes, a quem 
endereçamos os nossos votos de continuação de boas e rápidas melhoras, informou que se 
faz representar nesta sessão pelo Secretário, António Soares Correia. --------------------------- 
Em cumprimento da Lei, comunicámos a todas as forças políticas as vagas ocorridas e o 
competente preenchimento. ------------------------------------------------------------------------------- 
Informamos também que na sequência das alterações ocorridas na Junta de Freguesia de 
Santos Evos, participa nesta sessão o atual Presidente da Junta, Carlos Alberto da Silva 
Santos, a quem damos as boas vindas. ------------------------------------------------------------------ 
Cumpre-nos recordar que, por razões de saúde pública, atendendo à situação pandémica 
atual, optou-se pela realização num modelo presencial a partir do Salão Nobre do Solar 
dos Peixotos complementada com participação virtual recorrendo a uma plataforma 
eletrónica conforme está previsto no artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, 
estando também acauteladas todas as condições para o seu funcionamento cumprindo as 
disposições legais e regimentais aplicáveis. ------------------------------------------------------------- 
Assim, atendendo às limitações de lotação do Salão Nobre (17 pessoas), procurou-se 
apurar uma proporcionalidade para os participantes considerando os diversos 
intervenientes, ficando a distribuição das presenças no Salão Nobre assim distribuída: ----- 
Mesa da Assembleia Municipal: 3; ----------------------------------------------------------------------- 
Mesa da Câmara Municipal: 3; --------------------------------------------------------------------------- 
Grupos Municipais 9 com a seguinte distribuição proporcional: ---------------------------------- 
PSD: 4; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS: 2; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CDS: 1;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BE: 1;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CDU: 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A seleção dos participantes presentes no Salão Nobre foi da responsabilidade dos Grupos 
Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os Deputados Municipais que estarão virtualmente presentes participam nos trabalhos 
com recurso à plataforma Zoom. ------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao Público e Comunicação Social, se houver mais que 1 interessado em assistir, a 
presença será gerida em consenso pelos interessados. ----------------------------------------------- 
Aos restantes representantes da Comunicação Social será disponibilizado um acesso 
eletrónico para audição da sessão e autorizado o acesso breve ao Salão Nobre para 
eventual recolha de imagens fotográficas. --------------------------------------------------------------
Os Cidadãos que pretendam intervir deverão efetuar a sua inscrição nos termos 
regimentais. A sua comunicação será efetuada a partir do púlpito da Assembleia 
Municipal, onde estarão disponíveis todos os recursos necessários. -------------------------------
É também um dever da Mesa relembrar que esta situação excecional exige que todos 
cumpram um conjunto de regras que devem fazer parte do nosso quotidiano. Solicitamos 
assim a melhor atenção a todos para o cumprimento das mesmas. -------------------------------
Dessas Recomendações, destacamos, para quem se encontra no Salão Nobre que se deve, 
obrigatoriamente, usar máscara, de forma adequada, atender às normas de etiqueta 
respiratória, manter o distanciamento físico e evitar o cruzamento entre si nos percursos 
dentro das instalações. --------------------------------------------------------------------------------------
Para a higienização das mãos está disponível solução antissética de base alcoólica em 
diversos locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Os lugares a ocupar pelos presentes foram distribuídos por forma a assegurar que se 
cumpre o distanciamento físico recomendado. Solicitamos a todos que mantenham o 
mesmo lugar durante os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 
Recordamos ainda que, se deve assegurar do cumprimento do distanciamento físico 
durante os eventuais intervalos. --------------------------------------------------------------------------
Por outro lado contamos também com a colaboração de todos para o cumprimento das 
condições definidas por forma a garantir também a segurança. ------------------------------
Recordamos também que da correspondência recebida foi feita a difusão dos assuntos 
considerados pertinentes. Foi também atempadamente disponibilizado para consulta o 
resumo de toda a correspondência recebida e expedida. --------------------------------------------
Por outro lado os documentos encontram-se no Gabinete de Apoio para consulta de quem 
o pretender fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------
Cumpre-nos informar que em cumprimento da al. c) do nº 2 do art.º 15º da Lei nº 8/2012, 
de 21 de fevereiro, alterada republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, foram 
enviadas pela Câmara Municipal as declarações de todos os compromissos plurianuais, 
pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior, 
informação que foi enviada por email a todos os Membros. ---------------------------------------- 
No que respeita às intervenções no PAOD, serão feitas de acordo com o previsto no 
Regimento em vigor, e de acordo com o alinhamento que os Grupos Municipais que já 
entregaram à Mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Propomos que para efeitos de execução imediata, todas as deliberações, incluindo as do 
PAOD, sejam aprovadas em minuta, conforme o preceituado nos nºs 3 e 4 do Artigo nº 57, 
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, consubstanciado pelo nº 4 do art.º 
58º do Regimento em vigor desta Assembleia Municipal. -------------------------------------------
Em relação a esta proposta, iriamos proceder à votação: ------------------------------------------- 
Grupo Municipal do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? ------
Inesperadamente surgiu um imprevisto técnico nomeadamente falha de som e imagem. ------- 
Várias Senhoras e Senhores Deputados intervêm dizendo que ficaram sem som e sem 
imagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: apelava à compreensão 
de todos, são aspetos … -------------------------------------------------------------------------------------
Nós íamos fazer as votações por Grupos Municipais, está bem? ---------------------------------- 
Grupo Municipal do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? … -----------------------------
- Um Senhor Deputado intervém dizendo: Senhor Presidente não se importa de repetir, nós 
não estamos a perceber. ------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Tem a ver com a 
proposta de aprovação em minuta. ---------------------------------------------------------------------- 
Por isso, propomos que para efeitos de execução imediata, as deliberações, incluindo as do 
PAOD, sejam aprovadas em minuta, conforme o preceituado nos nºs 3 e 4 do Artigo nº 57, 
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, consubstanciado pelo nº 4 do art.º 
58º do Regimento em vigor desta Assembleia Municipal. ------------------------------------------- 
Grupo Municipal do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 
Apelava a todos os Senhores Deputados que apresentassem o cartão que foi distribuído ou 
então que levantassem a mão nas votações. Iriamos com calma, é a primeira votação. ------ 
Em relação à aprovação em minuta: -------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal do PSD: Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? ------ 
Grupo Municipal do PS: Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? ------ 
Grupo Municipal do CDS; --------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal da CDU; -------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda; --------------------------------------------------------------- 
Presidente de Junta da União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita; ------- 
Presidente de Junta de Orgens; ---------------------------------------------------------------------------
Por isso, foi aprovado que as deliberações em toda a Assembleia, incluindo as do PAOD sejam 

aprovadas em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o que também já foi enviado as presenças serão validadas pela imagem em 
tempo real, pelo que todos os Senhores Deputados deverão estar observáveis on-line em 
tempo real durante os trabalhos especialmente no período de votações e não deverão ser 
utilizadas, eventualmente, fotografias ou outras imagens. ------------------------------------------
Por isso, apelamos mais uma vez à compreensão de todos de modo a cumprirmos também 
o Guião de Procedimentos que foi previamente distribuído a todos. -----------------------------
Em relação à Ata em apreciação que é referente à Sessão Ordinária de 14 de dezembro, a 
qual foi disponibilizada para análise dos Senhores Deputados em simultâneo com os 
documentos de suporte aos assuntos que vão ser apreciados na Ordem do Dia, gostaria de 
saber se algum dos Senhores Deputados em relação à Ata da Sessão Ordinária de 14 de 
dezembro quer usar da palavra? -------------------------------------------------------------------------
Não havendo nenhum pedido colocava à votação a Ata Sessão Ordinária de 14 de 
dezembro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal do PSD: Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? ------ 
Grupo Municipal do PS: Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? ------ 
Grupo Municipal do CDS; --------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal da CDU; -------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda; --------------------------------------------------------------- 
Presidente de Junta de Orgens; --------------------------------------------------------------------------- 
Presidente de Junta da União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita; ------- 
Por isso, foi aprovada com duas (2) abstenções. ---------------------------------------------------------
Vamos iniciar então o PAOD, e já temos aqui o alinhamento das intervenções 
apresentadas pelos Grupos Municipais, e por isso dava a palavra ao Senhor Deputado 
Pedro Alves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----- UM – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES (PPD/PSD): 
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Muito bom dia a todos. Cumprimentar a Mesa. O Executivo Municipal e todos os 
Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------- 
Esta é a primeira Sessão que realizamos aqui nas novas instalações da Assembleia 
Municipal e solicitava à Câmara que para futuro também quando fosse oportuno mudar 
as cadeiras que são um bocadinho desconfortáveis para trabalharmos aqui horas e horas a 
fio, de resto, penso que a Assembleia Municipal está muito mais funcional. -------------------- 
Portugal encontra-se numa situação de enorme gravidade que ninguém pode ignorar. A 
crise pandémica, a estagnação da economia, com particular incidência para alguns setores 
ligados ao turismo, comércio e restauração, associados a um endividamento público e 
privado recordes, indiciam que os próximos tempos serão de grande incerteza e enorme 
preocupação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este é, portanto, um momento de relevantes decisões que permitam responder no imediato 
à crise e aos problemas das empresas e das famílias, corrigir falhas estruturais e lançar 
bases sólidas para nos libertamos, definitivamente, da cauda da europa. O Plano de 
Recuperação e Resiliência e o próximo quadro comunitário seriam ferramentas essenciais 
que o Governo poderia aproveitar, mas que não quer. Desde logo porque não estão 
articulados entre si e não têm por base uma visão estratégica para o país que permita 
acabar com os estrangulamentos da nossa economia e da competitividade, esbatendo, em 
simultâneo, as assimetrias regionais. -------------------------------------------------------------------- 
É nesta conjuntura que o Governo nos apresenta o PRR. Um plano que queria levar a 
Bruxelas às escondidas dos portugueses e que apenas tem algumas semelhanças com a 
proposta inicial de Costa e Silva. É um programa essencialmente de investimento público 
em serviços, equipamentos e infraestruturas públicas – na sua dimensão da resiliência; 
ignorando o ponto de partida – uma economia devastada – e a sua dimensão da 
recuperação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que as duas dimensões estão interligadas entre si e que não se pode discutir 
isoladamente cada opção do PRR, não podemos ignorar que as políticas públicas 
representam escolhas. Sucede que as escolhas são sempre do que se vai fazer, como 
também daquilo que não se vai fazer. Aqueles com quem se vai trabalhar prioritariamente 
e daqueles que se escolhe ignorar. ------------------------------------------------------------------------ 
Acontece que, ao analisarmos a afetação de recursos, constatamos que é feita para 
permitir que as grandes áreas metropolitanas possam aceder aos recursos financeiros que 
lhes estão vedados através dos quadros comunitários, por se encontrarem fora dos 
critérios de convergência. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Uma vez mais a escolha do Governo e do PS é pelas áreas metropolitanas e os ignorados, 
que somos todos nós, o interior do país. ----------------------------------------------------------------- 
Analisemos apenas alguns exemplos de resiliência: -------------------------------------------------
Ao nível do Serviço Nacional de Saúde o que não foi feito: ----------------------------------------- 
Onde está o Centro Oncológico de Viseu? Há alguma razão que justifique a sua ausência 
que não a falta de vontade política? --------------------------------------------------------------------- 
Por que razão não está prevista a nova unidade de internamento para o serviço de 
psiquiatria no campus do Hospital S. Teotónio? Não está há muito identificada? Não se 
poderá inserir reforma da saúde mental, onde se inclui também a rede hospitalar. ---------- 
E quanto à Habitação: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Para quem são os programas de acesso à habitação? Não será uma forma de ajudar a 
manter as pessoas nas grandes cidades diminuindo para elas os custos com a habitação? É 
esta a estratégia do governo e do PS para combater o despovoamento do interior? ----------- 
E quanto a Infraestruturas /mobilidade sustentável /acessibilidades rodoviárias: ------------ 
Alguém consegue explicar a escolha pela ligação ao IP3 dos concelhos a sul (distrito de 
Coimbra) e a não inclusão da conclusão do IC12? ---------------------------------------------------- 
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E a duplicação do IP3? Por que não consta ela das prioridades? ---------------------------------- 
Por último, alguém consegue explicar a ausência da ligação da ferrovia a Viseu? ------------ 
Senhor Presidente, ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia, ---------------------------------------------------- 
Estes são apenas alguns dos exemplos das escolhas a não fazer pelo Governo. ----------------- 
Viseu e o interior do país continuam a ser preteridos pelo Governo e pelo PS. -----------------  
Feitas estas observações, passo a apresentar uma moção sobre a ligação de Viseu à Linha 
da Beira Alta: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A ligação da ferrovia a Viseu, para além de um anseio da região, trata-se de um 
investimento estruturante e prioritário identificado desde 2014 no PETI3+. Esta ligação 
reveste-se de maior importância por Viseu ser a única cidade da europa, com esta 
dimensão, sem qualquer ligação ferroviária. ----------------------------------------------------------
Trata-se, igualmente, de uma ligação ferroviária reiteradamente assumida, como 
prioridade, pelo atual e anterior Ministro das Infraestruturas e está inserida no plano 
ferroviário nacional, onde se assume a ligação de comboio a todas as capitais de distrito. -- 
Nestes termos, a Assembleia Municipal de Viseu, reunida a 26 de fevereiro de 2021, 
delibera que: --------------------------------------------------------------------------------------------------
O Governo promova as diligências necessárias para integrar a ligação de Viseu à Linha da 
Beira Alta, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, uma vez que se enquadra no 
âmbito da mobilidade sustentável. ----------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a Moção, deve dar-se conhecimento ao Primeiro-ministro, Ministro de Estado, 
da Economia e da Transição Digital, ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, e a 
todos os Grupos Parlamentares e Deputados Únicos, com assento na Assembleia da 
República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Está 
em discussão esta Moção. Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a 
palavra o Deputado António Amaro. --------------------------------------------------------------------
----- DOIS – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES RAFAEL 
AMARO (PS): Cumprimento o Senhor Presidente e a Excelentíssima Mesa, cumprimento 
também o Senhor Presidente da Câmara e restante Executivo, cumprimento todos os 
presentes, Membros da Assembleia e das Juntas de Freguesia. ------------------------------------
Fazer também só uma breve referência a esta Sessão e desejar que ela decorra pelo melhor 
e de algum modo solidarizar-me com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal pelo 
facto de realizar esta Sessão de forma hibrida. Bem sei que houve aqui uns pequenos 
contratempos no início, mas penso que esta acaba por ser a melhor forma de honrarmos o 
Órgão e honrarmos também a Democracia ao podermos estar presentes e ao mesmo 
tempo também podermos fazê-lo de casa. Claro que todos gostaríamos de estar aí na nova 
Assembleia Municipal e poder usar desse bonito espaço e de estarmos todos presentes, mas 
infelizmente é assim e estamos a tentar fazer o melhor como se verifica. ------------------------
Passando à Moção: Da parte do Grupo Municipal do Partido Socialista vamos até 
abstermo-nos de fazer comentários, digamos que, aquilo que é o preâmbulo, que não 
concordamos de todo com muitas coisas que foram ditas, mas como gostamos sempre de ir 
ao essencial, e o essencial da Moção nós concordamos com ela, como sempre concordámos, 
e portanto, dizer que iremos votar favoravelmente esta Moção nomeadamente com a parte 
substancial do que é a Moção, digamos que, com aquilo que é dito de forma introdutória 
vamos deixar de comentar isso e concordar com o essencial, concordar com esse 
investimento e esperamos também como é evidente que ele seja feito com a maior 
brevidade possível, e concordamos que um Município como Viseu, com a sua centralidade, 
com a centralidade estratégica que deve ter, não só para o desenvolvimento da região, mas 
para o desenvolvimento do país e de todo o interior, é inconcebível que até agora os vários 
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governos não tenham correspondido aquilo que é uma ambição já antiga, e portanto, eu 
acho que nunca deveríamos abandonar essa solução e essa ambição, como tal estamos de 
acordo e votaremos favoravelmente esta Moção. -----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais 
algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? O subscritor da Moção quer usar 
da palavra? Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. ------------------------------------------------
----- TRÊS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. É sempre interessante ver o Partido 
Socialista associar-se às nossas propostas e reivindicações, da mesma forma que se 
distância dos considerandos, porque são considerandos que por norma acabam por ser 
incomodativos para o Partido Socialista. Ainda não há muito tempo aprovámos nesta 
Assembleia Municipal uma Moção para que o Centro Oncológico fizesse parte das 
prioridades primeiras do Governo, nomeadamente recomendámos que o Governo 
colocasse o Centro Oncológico no âmbito das prioridades do PRR. ------------------------------ 
(O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves interrompe a sua intervenção devido a 
um som de fundo provocado por alguém que está a falar ao telefone com o seu microfone 
aberto e que faz com que nãos seja possível que todos possam ouvir a sua intervenção com o 
mínimo de qualidade. É pedido ao administrador da reunião que desligasse todos os 
microfones e que, só abrisse o microfone do orador, pois o administrador tem essa 
capacidade). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves retoma a sua intervenção dizendo: 
Portanto, vou repetir de forma breve aquilo que estava a dizer. ---------------------------------- 
Quero agradecer o facto de o Partido Socialista associar-se sempre às nossas propostas e 
às nossas reivindicações, às reivindicações da região, mas também como é hábito não 
fazem o suficiente para que junto do Governo haja força para que elas se traduzam em 
compromissos. A verdade é que ainda há bem pouco tempo estivemos nesta Assembleia a 
debater e a aprovar uma Moção relativamente ao Centro Oncológico para que fosse 
definido como uma prioridade do PRR, aprovámos aqui por unanimidade, a verdade é 
que o PRR foi colocado à discussão pública e não consta das opções do Governo, e quem 
governa faz opções, faz escolhas, do que quer fazer e do que não quer fazer. O que nós 
ficámos a saber é que o Governo não quer fazer o Centro Oncológico, e o Governo não 
quer fazer a ligação da ferrovia a Viseu, e por muito que o Partido Socialista se queira 
associar só por uma mera questão de comodidade, não de convicção nem de compromisso, 
porque nada faz para que o Governo consiga cumprir com esse desiderato. A verdade é 
que esse Governo, em relação à proposta inicial da requalificação da Linha da Beira Alta, 
retirou a ligação de Viseu à Linha da Beira Alta com o pressuposto de que iria haver uma 
nova linha entre Aveiro, Viseu e Vilar Formoso. Agora nem a linha está, não faz parte das 
prioridades do Plano Nacional para a Ferrovia, nem sequer está a ligação à Linha da 
Beira Alta. O Governo enganou mais uma vez os Viseenses e o Partido Socialista está 
comprometido com o Governo nesse engano. Por isso, por muito que o Partido Socialista 
se associe e que assuma aqui esta revindicação não passa de um ato de hipocrisia política. 
Era isto que eu queria deixar registado Senhor Presidente, a hipocrisia do Partido 
Socialista que em Viseu defende os interesses de Viseu e em Lisboa é conivente com as 
escolhas do Governo que prejudicam e penalizam a nossa região e todo o interior do país. 
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. ---------
Iriamos então proceder à votação. Temos um pedido do uso da palavra. Tem a palavra o 
Deputado Rafael Amaro. -----------------------------------------------------------------------------------
----- QUATRO – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES RAFAEL 
AMARO (PS): Obrigado Senhor Presidente. Eu pedi a palavra porque é muito breve e 
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não quero demorar muito tempo. Não aceitamos o rótulo de hipocrisia porque nós nesta 
Assembleia pautámo-nos sempre pela frontalidade e verticalidade e os viseenses sabem 
disso. De qualquer maneira é para dizer que ouvindo o Senhor Deputado Pedro Alves dá a 
sensação que o PSD esteve estes 45 anos ou mais que levamos de democracia nunca esteve 
no Governo. É que, se essa reivindicação é assim uma coisa tão importante e tão 
estruturante como consideramos que é, não percebo porque é que quando o PSD esteve no 
Governo, com maiorias absolutas, em coligação com o CDS com todas as condições para o 
fazer, nunca realizou a dita obra. Portanto, quer dizer, não aceitamos de maneira 
nenhuma este rótulo, e quando muito é aquilo que eu disse no início, os vários Governos 
que têm passado durante este tempo têm culpas no cartório, agora, não é por o Senhor 
Deputado Pedro Alves, com toda a amizade e consideração que tenho por ele, falar muito 
alto e com veemência porque se aproximam eleições, que vai esconder que o PSD já foi 
Governo tantos anos e que nunca fez a obra, aliás, irá para o Governo quando assim 
acontecer, penso que vai ser difícil da forma que eu vejo as coisas, mas de qualquer 
maneira quando lá chegar vamos ver então se todas essas obras vão ser feitas assim no 
imediato e com toda essa convicção, mas, o que nós sabemos é que não fizeram, é só isso, 
os vários governos, os vários governos diga-se de passagem. Os vários governos 
esqueceram-se de uma coisa, que, enchem muitas vezes a boca com isso e não fazem, essa é 
que é a verdade, e o PSD não pode deitar cá a água fora como se não tivesse nada a ver 
com isso, porque tem, tem e muito. ----------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra para a última intervenção o Deputado Pedro Alves. ---------------------------------------
----- CINCO – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente por me dar mais esta oportunidade, mas 
agradecia que para futuro que se soubesse que figura regimental usou o Deputado António 
Amaro, porque estas coisas de vir responder à intervenção final do debate de uma Moção 
chama-se a isso “chico espertisse” com respeito aqui pelo Francisco, mas, a verdade é que 
se não foi hipocrisia foi dissimulação que ainda é mais grave, e o Partido Socialista usa 
sempre este método, vamos acusar os outros antes que nos acusem a nós, mas eu estou 
perfeitamente à vontade porque relativamente à questão da ferrovia e à ligação a Viseu, se 
o governo anterior tivesse executado o plano de investimentos que estava previsto no 
âmbito do PETI3+ hoje já tínhamos a Linha da Beira Alta totalmente requalificada ou 
pelo menos no seu fim, porque terminaria a requalificação em 2022, e o governo anterior 
fruto dos compromissos que estabeleceu com a geringonça levou a que o Estado fizesse o 
investimento público mais baixo de sempre, esta é que é a verdade, e portanto, estou muito 
à vontade com a situação dos compromissos e de não ter feito alguma coisa para que o 
Governo Central assumisse essa responsabilidade de realizar os investimentos, o mesmo 
aconteceu com o Centro Oncológico, estamos todos esquecidos de quem é que tomou a 
decisão política de construir um Centro Oncológico em Viseu. Foi um Governo do PSD, e 
também temos noção e consciência de quem é que o adiou e nada vai fazer pelo menos este 
ano e no próximo e nos que virão a seguir, é este Governo do Partido Socialista, e por isso 
eu gostaria que em vez desta dissimulação e desta hipocrisia, os Deputados do Partido 
Socialista se juntassem a nós, se juntassem não ao PSD mas à Região e a defender os 
interesses da Região, porque os únicos interesses que os Deputados do Partido Socialista 
sabem defender são os interesses do PS e do Governo. Obrigado. --------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. ---------
Iriamos então proceder à votação. ----------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal de Viseu, reunida a 26 de fevereiro de 2021, delibera que: ---------
O Governo promova as diligências necessárias para integrar a ligação de Viseu à linha da 
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Beira Alta, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, uma vez que se enquadra no 
âmbito da mobilidade sustentável. ----------------------------------------------------------------------- 
Deve dar-se conhecimento da Moção ao Primeiro-ministro, Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital, ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, e a todos 
os grupos parlamentares e deputados únicos, com assento na Assembleia da República. ---- 
Em relação Grupo Municipal do PSD: Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a 
favor? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação ao Grupo Municipal do PS: Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota 
a favor? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal do CDS; --------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda; --------------------------------------------------------------- 
Grupo Municipal da CDU; -------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente de Junta de Orgens; --------------------------------------------------------------------------- 
Presidente de Junta da União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita; ------- 
Por isso, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------
Tem a palavra o Deputado Cristofe Pedrinho. --------------------------------------------------------
----- SEIS – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Cumprimento o 
Senhor Presidente da Mesa e a restante Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhora 
Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, os Senhores Presidentes de 
Junta, e os restantes Deputados e Presidentes de Junta em modo online. -----------------------
Trago aqui uma Moção relativamente ao Mercado 2 de Maio que passo a ler: ---------------
A cobertura prevista pelo Município para o Mercado 2 de Maio, localizado no coração da 
cidade de Viseu, estará em profunda dissonância com o lugar, com a envolvente, com a sua 
história e com a sua identidade, constituindo-se, assim, como um grave e inadmissível 
atentado patrimonial e urbanístico. ---------------------------------------------------------------------- 
Dos desenhos e simulações 3D conhecidos, assume evidência que a megaestrutura em ferro 
e vidro, com uma grande volumetria e altura, que se destacará do restante edificado, 
cobrindo uma praça ao ar livre numa área densamente edificada, provocará um forte 
impacto visual que descaracterizará o centro da cidade. -------------------------------------------- 
Os proclamados benefícios ambientais e económicos decorrentes da instalação de painéis 
fotovoltaicos na referida cobertura, não apenas não se vislumbram, como também 
configuram um inaceitável crime ambiental. De facto, requerem mais ferro, encareceram 
significativamente os custos da obra, decorrem de uma tecnologia pouco madura, com um 
rendimento de produção de energia elétrica extremamente reduzido e que tenderá a 
reduzir a exposição solar da Praça, além dos impactos prejudiciais diretos e indiretos da 
cobertura nas magnólias do recinto da Praça. --------------------------------------------------------- 
Com a decisão política da autarquia conducente a esta solução verificou-se um desrespeito 
cabal pelo trabalho autoral, em virtude de os projetistas da reabilitação ocorrida nos anos 
90, os Arquitetos Álvaro Siza Vieira e Pedro Madureira, não terem sido envolvidos na 
solução. Este ato é também demonstrativo de uma inadmissível insensibilidade para com a 
relevância de Álvaro Siza Vieira no panorama da arquitetura mundial e do valor 
intangível que o seu nome e a sua obra acrescentam ao património da cidade. ---------------- 
A partir de um concurso impositivo de ideias, a que se seguiu um debate público ilusório, 
num processo que culminou com a seleção, não devidamente justificada, do projeto 
classificado em 2.º lugar, que, entretanto, também foi alterado significativamente, 
agravando os seus impactos negativos. Está comprometida a boa imagem do Município e o 
futuro do centro da Cidade e Viseu. ---------------------------------------------------------------------   
Face a fatores de contexto inesperados, o Surto Pandémico e a crise socioeconómica, não é 
compreensível o elevado investimento a realizar. Em poucos anos, o custo da Obra 
quadruplicou – são agora 4,3 milhões de euros. Mais, contrariamente ao insistentemente 



 
  13 

  
  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021,  

 

divulgado pelo Município até há pouco, o financiamento municipal não será de apenas 
15% da Obra, com comparticipação a 85% por apoios comunitários a fundo perdido, mas 
sim de 43%, cerca 2 milhões de euros, o que obriga a contratação de mais um empréstimo 
municipal avultado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Em diversos momentos de um processo condenável, nada linear e transparente, os eleitos 
locais na oposição têm manifestado o seu desacordo, tanto na Assembleia Municipal como 
na Câmara Municipal, designadamente expresso em votos contra, em várias deliberações 
fundamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O descontentamento e a contestação expressiva dos viseenses ganharam âmbito nacional 
através do “Movimento Cívico Nacional contra o atentado patrimonial na Praça 2 de 
Maio, em Viseu”, expresso na Carta Aberta e Petição subscrita por personalidades e 
profissionais das áreas mais relevantes para as matérias em apreço, amplamente 
divulgada a nível local, regional e nacional. ------------------------------------------------------------ 
É incompreensível e inaceitável a inflexibilidade manifestada pelo Presidente do 
Município face à contestação generalizada da solução de cobertura integral da Praça 2 de 
Maio por constituir um crime patrimonial e ambiental. --------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, reunida a vinte e seis de fevereiro de dois mil e 
vinte e um, junta-se ao “Movimento Cívico Nacional contra o atentado patrimonial na 
Praça 2 de Maio, em Viseu”, expresso na Carta Aberta e Petição subscrita. -------------------
Esta Moção é apresentada em conjunto pelo PS, CDS, CDU e Bloco de Esquerda. -----------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Está 
em discussão esta Moção. Tem a palavra o Deputado Francisco Mendes da Silva. ------------
----- SETE – O SENHOR DEPUTADO FRANCISCO ANDRÉ DINIS REIS MENDES DA 
SILVA (CDS/PP): Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Membros da 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Eu enquanto cidadão aderi à petição, à carta aberta, ao movimento expresso nesse 
expediente e por essa razão não poderia deixar de aderir também a esta Moção quando fui 
convidado para o fazer. As razões pelas quais sou contra aquele projeto são várias. Nem 
sempre, imagino eu, coincidentes com as de outras pessoas, ou sequer coincidentes com as 
dos outros subscritores da carta e tem a ver essencialmente com o seguinte, e são estas as 
razões pelas quais eu adiro a este movimento: Viseu fez em tempos, através dos seus 
representantes eleitos uma opção que a meu ver foi uma opção bastante acertada. Era 
necessário requalificar um espaço público e o que se tentou fazer, o que se decidiu fazer foi 
requalificá-lo através de um convite a um Arquiteto de renome, e isso tinha dois efeitos. --- 
Tinha o efeito de a requalificação ter uma garantia de qualidade, qualidade estética, 
qualidade técnica, qualidade arquitetónica e qualidade patrimonial, e tinha um outro 
efeito que era o de elevar o perfil não só patrimonial, mas também em termos de 
visibilidade externa da Cidade de Viseu. Não é reparem, uma coisa de somenos, ainda há 
pouco tempo, há dias, quando se iniciou esta discussão que estamos a fazer que suscitou 
este novo patamar com este movimento, o Arquiteto Siza Vieira foi notícia em todo o 
mundo por causa de um prémio importantíssimo de arquitetura que obteve por causa de 
um edifício numa cidade na China, e isso, quer dizer que o facto de ele ter aquele edifício 
lá elevou o perfil e deu qualidade patrimonial e qualidade de espaço público aquela cidade. 
Eu percebo perfeitamente e, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer 
com isto em primeiro lugar que, aquilo que é o interesse da cidade, tal como eu o 
interpreto, e tal como eu o interpreto aqui, e, portanto, também aquele que é o sentimento 
do partido que aqui represento, é o de que, o que todos temos de fazer é o máximo possível 
para que todas as alterações que se entendam necessárias possam ser feitas de acordo com 
o autor da obra. Não porque eu ache que o autor da obra é dono daquela parte da cidade, 
é dono do projeto, mas porque é do interesse de Viseu, tal como eu o interpreto, que nós 
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possamos continuar a poder dizer que aquele espaço e a poder dizer junto das cidades 
congéneres e junto do mundo inteiro, que temos ali um projeto e um espaço público que 
foi pensado e desenhado por aquele especifico Prémio Pritzker que ainda por cima foi o 
primeiro Prémio Pritzker português. Para quem não sabe, imagino que pouca gente não 
saiba, mas é o Nobel da Arquitetura. --------------------------------------------------------------------
A segunda razão tem a ver com isto: Daquilo que é público, e daquilo que pudemos, os 
subscritores desta Moção, saber junto daquilo que é possível saber, não terão sido 
esgotadas todas as possibilidades para poder ter uma alteração do projeto com a 
participação do Arquiteto ou dos Arquitetos que foram autores do projeto, e enquanto não 
estiverem esgotadas ou não estiverem demonstradas que estão esgotadas todas essas 
possibilidades, a nosso ver o processo não tem que parar, tem que continuar, ou deveria 
ter continuado, tentando obter junto dos autores do projeto a possibilidade de o alterar. 
Ao que sabemos, isto tem sido público até em declarações do próprio Arquiteto Siza 
Vieira, havia toda essa disponibilidade, incluindo a de adaptar o projeto de modo a ter 
partes cobertas. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Em terceiro e último lugar, é óbvio que as opções politicas têm que ter muito cuidado com 
as opções técnicas, porque muitas vezes são meramente subjetivas e portanto, se nós 
vamos começar uma discussão política com base em opções técnicas talvez nunca 
consigamos tomar decisões políticas, mas a verdade, eu não posso deixar de dizer, há uma 
questão estética que não é só uma questão de gosto, tem a ver com a própria qualidade do 
espaço urbano. Aquela cobertura tal como nós a conseguimos ver através do projeto das 
imagens 3D que existem, é a meu ver uma solução que desrespeita o tipo de malha urbana 
que Viseu tem, choca com o património edificado, com a história da cidade, e mais do que 
isso, aqui é puramente, se quiser, é puramente pessoal, eu gosto de praças, gosto de praças 
a céu aberto, gosto de passear em praças a céu aberto com bom tempo, com mau tempo, 
gosto de cidades que no centro estejam sujeitas ao desenvolvimento, não tenho problema 
nenhum com isso, mas também não tenho problema nenhum que possam, enfim, haver 
sítios fechados, mas a verdade é que Viseu tem uma malha urbana que é muito densa, uma 
malha urbana no Centro Histórico que é muito densa, com ruas muito pequenas, e do 
pouco que eu sei de arquitetura é necessário haver sempre pontos de fuga, pontos de 
abertura como aquela Praça 2 de Maio, e o que nós estamos a fazer é a afunilar essas 
possibilidades colocando aquela cobertura. Nem sequer tem a ver com o gosto. Eu não 
gosto, eu não gosto daquela cobertura, não interessa, é a mesma coisa, e reparem, e pode 
ter até qualidade e elevar patrimonialmente a cidade, certo, mas eu, enfim, confesso que 
não gosto, lembra-me a Gare do Oriente, eu acho uma solução terrível, aliás, nem protege 
nada, mas aí sim, confesso que é uma questão de gosto. O que já não é uma questão de 
gosto, e, é uma questão de política urbana, é fechar aquele espaço, que é um espaço de 
ponto de fuga no meio de uma malha urbana que precisa daquele espaço aberto. ------------
Para além disso, eu há pouco disse que era a última razão, mas não, há mais uma que tem 
a ver com o seguinte: Isto é tudo uma questão de proporcionalidade. Eu percebo muitas 
das razões pelas quais o município quis dar aquela solução. Tem a ver com a possibilidade 
de dar mais vida ao espaço e o espaço poder ser mais frequentado, mas a questão é que eu 
se por um lado peso os inconvenientes, quando vou pesar as vantagens eu sinto que elas 
ainda não estão suficientemente explicadas. O que se quer lá fazer? É para manter o 
comércio que lá está? Um comércio que já não atrai população para lá? É levar para lá 
que lojas âncora? Que serviços do município? Porque muito sinceramente, é a minha 
sensibilidade, se estamos a contar que fechando-o, transformando aquilo numa espécie de 
multiusos só porque tem uma cobertura, eu tenho uma má notícia para dar, as pessoas não 
vão passar a frequentar o espaço só por causa disso, e portanto, é por isso que eu 
percebendo as vantagens de que nos querem convencer, entendo que elas não estão 
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suficientemente explicadas, não estão suficientemente esclarecidas, e por outro lado, os 
inconvenientes são a meu ver muito superiores, pelo menos a esta distância e com os dados 
que temos. E, é esta a razão pela qual eu tendo a aderir ao movimento através da 
assinatura da subscrição da petição quando me foi falado sobre a possibilidade de assinar, 
e no fundo assinando ser coautor da Moção não pude deixar de responder 
afirmativamente. Muito obrigado. -----------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Filomena Pires. ---------------------------------------------------------------------
----- OITO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES 
(CDU):  Muito bom dia a todas as pessoas que participam nesta sessão, presentes e online. 
Senhor Presidente da Mesa, Senhores Secretários, Senhor Presidente do Executivo, 
Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Comunicação Social e Público que a esta 
sessão assiste. -------------------------------------------------------------------------------------------------
A CDU não podia em circunstância nenhuma deixar de se associar ao movimento cívico 
que nasceu e que ganhou as proporções que todos conhecemos, e em muito pouco tempo, o 
que normalmente acontece quando as razões são de substância, e não podíamos, não 
apenas por aquilo que são as razões de substância, mas simultaneamente por aquilo que é 
o historial de intervenção que a CDU tem nesta matéria. Desde 2014 que entre 
intervenções nesta Assembleia e comunicados enviados à Comunicação Social e 
distribuídos pela população, tomámos posição no sentido de que o Mercado 2 de Maio 
fosse de facto preservado enquanto obra de autor, que o autor teria que ser consultado 
para que efetivamente houvesse alguma intervenção naquele espaço, e enquanto ele estiver 
vivo, independentemente da legalidade dos prazos, é uma questão ética, é uma questão de 
respeito pela autoria, e simultaneamente também sabemos que efetivamente, como aqui 
também já foi dito, o autor esteve disponível a fazer alterações num projeto que não 
conhecemos porque não foi dado a conhecer e que a petição efetivamente também 
reclama. Quando lemos a petição obviamente que só podíamos subscrevê-la, não podíamos 
fazer outra coisa, e quando fomos abordados para que de facto aqui fosse apresentado um 
texto conjunto de apoio a esta subscrição e de tomada de posição relativamente aquilo que 
o executivo já iniciou, e iniciou quanto a nós com uma pressa que até parece que tem medo 
que aquilo possa parar antes do tempo, possa parar antes do tempo. Sabendo que há este 
movimento nacional subscrito por personalidades de renome e que naturalmente não 
falarão sem fundamento. Lembrarei aqui que uma das tomadas de posição que tivemos foi 
justamente quando a primeira magnólia foi arrancada, foi a primeira facada na 
desconfigurarão aquele espaço. Eu espero que ela continue de boa saúde. O Senhor 
Presidente disse-me que sim, não sei se vai voltar ao espaço, mas essa é por nós 
considerada há 7 anos a primeira facada no projeto. Mas, não contentes com isso 
denunciámos simultaneamente o facto de a rega gota a gota ter sido arrancada, obstruída, 
destruída, seja como for, as magnólias deixaram de ser regadas, e no pouco que sabemos 
relativamente a esta matéria de facto era impossível que elas tornassem o local mais 
aprazível porque foram impedidas de se desenvolver. Elas podem atingir 12 metros e estão 
muito longe disso. São mal maltratadas, eu passo lá diariamente, porque ao contrário do 
que muitos executivos consideram, eu acho que as cidades precisam de silêncio e espaço 
aberto, e aquilo é um oásis. Na obra de Siza Vieira aquilo é um oásis na densidade do 
Centro Histórico de Viseu. É para mim um lugar bastante aprazível apesar das magnólias 
terem sofrido todos os maus-tratos que têm sofrido. Ainda recentemente quando foi 
desmontada a tenda, que era montada e desmontada, montada e desmontada e que 
durante um período extensíssimo impediu as magnólias de receber água da chuva ao 
ponto de elas não conseguirem florir como seria natural, quando isso aconteceu de facto, 
eu passei no espaço e vi a destruição de ramos, com uma insensibilidade extraordinária 
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que era feita pelos trabalhadores que lá andavam. Naturalmente não têm a 
responsabilidade total, porque era preciso que o executivo sensibilizasse para a 
preservação também daquele espaço enquanto espaço arborizado. Além disso, fomos 
naturalmente denunciando que os argumentos que são apresentados não são aceitáveis. 
Desde logo o Mercado 2 de Maio não é responsável por esta falta de dinamização que 
existe no Centro Histórico. Os fatores são muitos, a complexidade deles e o cruzamento 
deles também, mas de facto, é nosso entendimento que, o facto de Viseu ter tantas 
superfícies comerciais, tão extensas, com horários tão alargados, é definitivamente um 
fator decisivo para que o Centro Histórico esteja como está, e olhemos para o Mercado 21 
de Agosto onde nem a pandemia consegue efetivamente levar mais clientes porque ele não 
é suficientemente valorizado, desde logo porque não há obras que permitam que aquele 
espaço se torne mais confortável nomeadamente para quem lá continua num exercício de 
resiliência extraordinário a vender os produtos que de facto ali estão, e, nesta matéria 
sempre entendemos que se o objetivo tornado público de que a cobertura do 2 de Maio se 
destina a criar um espaço de restauração e de eventos, porque não usar o 21 de agosto, 
remodelá-lo, requalificá-lo exatamente para esse efeito, O que é feito no 2 de Maio não 
pode ser feito no 21 de Agosto, que existe, onde tudo teria lugar exatamente como se 
pretende fazer ali? É o nosso entendimento e, portanto, esse é um fraco argumento em 
nosso parecer que o executivo tem usado. Eu creio que há uma nostalgia profunda nos 
viseenses relativamente aquilo que foi aquele espaço, e essa nostalgia justifica muito 
provavelmente a incapacidade dos munícipes, dos viseenses para se apropriarem daquele 
espaço que é um argumento muitas vezes utilizado. Os viseenses não se apropriaram do 
Mercado 2 de Maio, mas é preciso perceber porquê, e naturalmente que vamos encontrar 
várias razões. Não é apenas o edificado que é responsável por isso. Foi pedido a Siza Vieira 
de facto um Centro Cívico, e ali podiam ser instaladas associações que dinamizassem o 
espaço, ali podiam ser instalados, como aqui já foi referido, serviços âncora, ali podia ser 
instalada muita outra coisa, mas isto é do domínio de opinião, é do domínio de opinião tal 
como as questões estéticas são do domínio de opinião. O que efetivamente importa aqui é 
exigir que haja mais clareza nos processos que o executivo realiza, e nesta matéria acho 
que houve de facto muito pouca clareza e houve muito pouco respeito por aquilo que devia 
ser profundamente respeitado. Não é por acaso, ainda a propósito da nostalgia dos 
viseenses, não é por acaso que desapareceu ainda não há muito tempo, uma lona do 
gradeamento do Mercado 2 de Maio, ela mostrava a antiga Praça. E, portanto, para que 
os viseenses não possam comparar com base na sua nostalgia o que foi de facto o Mercado 
que ali existiu e fique foi destruído, e que não deveria ter sido destruído e aquilo que se 
pretende ali fazer para que os viseenses não possam fazer essa comparação, a lona 
desapareceu, um pormenor que diz muito daquilo que é a falta de transparência, a 
prepotência e a arrogância que muitas vezes este executivo tem quando afinal vivemos em 
democracia. Muito obrigada. ------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra a Deputada Catarina Vieira. --------------------------------------------------------------------
----- NOVE – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
CASTRO RODRIGUES (BE): Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, Senhor 
Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, restantes Membros da Assembleia aqui ou 
online. Pegando nas palavras da Deputada Filomena Pires, relembrar que já na altura da 
seca das magnólias, para além de serem os comerciantes da zona andarem a regá-las, têm 
feito também uma calendarização de cidadãos e cidadãs de Viseu para ir regar as árvores 
para não as deixarem morrer. Ora bem, este é um momento histórico contra a barbárie 
institucionalizada com toda a oposição unida na defesa do património da cidade. O 
parecer da Direção Regional da Cultura do Centro refere que não é um impacto 
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particularmente negativo sobre o Solar dos Condes de Prime e a Casa da Rua D. Duarte 
porque estão distantes, mas não anulam o impacto negativo na envolvente próxima e isto é 
fundamental. Portanto, não é verdade, como diz o Senhor Presidente, que a intervenção 
em curso respeita a integridade e demais características arquitetónicas do conjunto 
edificado existente. O Bloco de Esquerda está aqui, como esteve desde inicio, aliás, 
conforme comprovam as Atas das sessões desta Assembleia, que entretanto em mais uma 
manifestação da transparência deste executivo já não estão disponíveis no portal da 
Câmara Municipal, pois tudo o que é anterior a 2017 desapareceu, mas dizia eu que, 
estivemos enquanto representantes dos eleitores e das eleitoras do Bloco de Esquerda 
contra o processo e contra esta cobertura, tal como estivemos juntamente com Arquitetos 
a dar a nossa opinião nos poucos debates públicos, aliás, nunca foram conhecidos 
resultados indicadores ou conclusões do referido debate, até que foi escolhido um segundo 
classificado sem nunca ter sido dado a conhecer qualquer justificação por parte do 
executivo municipal para esta escolha. A grande questão, é que ter um Centro Histórico 
vivo não pode ser de acordo com o calendário a dias e horas certas para eventos 
transformado em parque de diversões, tal como não é um Centro Histórico vivo quando 
tem um comércio morto porque ao longo de décadas se deu a primazia a centros 
comerciais e às grandes superfícies. O Centro Histórico tem que ser vivido, habitado 365 
dias por ano, e não invadido por Alojamento Local que é investimento e não habitação. 
Criar habitação no Centro Histórico, social, acessível, regulada e reguladora do abuso em 
que se encontra o mercado livre da habitação é que é necessária. Um Centro Histórico 
vivo tem que ter as crianças a brincar nas praças e não colocar já uma dívida a juntar às 
outras de 4,3 milhões às suas costas. Não será esta cobertura a ressuscitar o nosso Centro 
Histórico, aliás, o acesso à Praça infelizmente já estava limitado, havia até turistas a 
perguntar se era um condomínio fechado, não será agora ainda pior? A Praça tem de ser 
um espaço público e aberto, tem de respirar, ou será concessionado como o Pavilhão 
Multiusos? Porque razão se escondeu dos e das viseenses a Proposta de Siza Vieira ainda 
na altura de Fernando Ruas para trazer funcionalidade à Praça? E, nunca é tarde para a 
cidadania e por isso o Bloco de Esquerda se associou a este movimento nacional. Em 
Lisboa foi um movimento cívico como o que nasceu agora em Viseu que parou as obras 
previstas no Martin Moniz entretanto entaipada. Disse. --------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Deputado Pedro Alves. -------------------------------------------------------------------------
----- DEZ – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Uma vez mais reitero os cumprimentos. Um bom dia a todos. Eu respeito 
sempre as iniciativas que pretendem colocar discussão na opinião pública, mas também, 
acho que não devemos deixar de denunciar o oportunismo do momento para tomar esta 
posição. Se esta obra tivesse sido escondida dos viseenses, se esta obra não tivesse sido 
anunciada já desde 2014, se esta obra não tivesse sido objeto de uma discussão pública, eu 
até compreendia que as pessoas se indignassem, e certamente que todos estaríamos aqui 
do mesmo lado para que a discussão fosse pública e aberta para que fossem auscultados os 
viseenses. A maior parte das pessoas que está a subscrever esta carta, ou não vieram a 
Viseu ou também não participaram na discussão pública, esta é que é a verdade, e de 
repente é como o euromilhões, à quarta-feira já sabemos todos a chave, e toda a gente 
acaba por se pronunciar, na altura em que era importante dar contributos não os deram, e 
fico mais impressionado é com a defesa da obra de Siza Vieira, e com todo o respeito que 
me tem Siza Vieira, nem é a minha área de intervenção. Fala-se em prémios, e eu gostava 
de saber quantos prémios é que foram atribuídos ao Mercado 2 de Maio por causa da 
intervenção de Siza Vieira? Zero. Eu gostava de saber também quantos dos que aqui estão 
hoje a defender o Mercado 2 de Maio conforme ele está, o que é que fizeram em 2002? 
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Eram os mesmos certamente que estavam contra a alteração que foi feita porque não 
servia para rigorosamente nada, e aqueles que hoje estão aqui a defender, inclusive as 
magnólias que nem são árvores da região, o que disseram no passado acerca das 
magnólias que nem sequer florir conseguiam, era isto que se dizia acerca do Mercado 2 de 
Maio. Eu também sou da cidade, estou cá há 48 anos e conheci a evolução que o Mercado 
teve, desde miúdo de ir às compras com a minha mãe ao Mercado, e desde a sua 
inativação, e de fazer lá festas e semanas académicas para aproveitar as bancas que lá 
estavam no Mercado. Efetivamente houve uma tentativa de transformar o Mercado num 
Fórum, num Centro Cívico que não correu bem, e que todos sabemos que não correu bem. 
Depois nós achamos que é moderno e é interessantíssimo requalificar todos os espaços dos 
mercados. Se formos ao Mercado da Ribeira em Lisboa, é pá, é extraordinário, está ali 
uma Praça de Alimentação extraordinária, aliás, foi replicado em Nova Iorque o mesmo 
modelo, se formos ao Mercado de Campo de Ourique então, é melhor ainda, porque 
conseguiram manter o Mercado e simultaneamente fazer daquilo uma Praça e 
Restauração, ou se formos então ao Mercado do Bom Sucesso ao Porto, aquilo é 
espetacular! É espetacular! Se quisermos fazer algo em Viseu que nos permita devolver 
365 dias por ano o Mercado aos viseenses não o podemos fazer, e é isso que estamos a 
fazer, é não querer devolver o Mercado aos viseenses. Não se trata de uma Praça aberta ou 
do que quer que seja, trata-se de aproveitar aquilo que está, e o que nós percebemos aqui 
hoje, relativamente pelo que foi dito aqui em relação ao parecer da Direção Regional de 
Cultura, o parecer foi favorável. Qual é que é a dúvida? Qual é que é a dúvida? Têm 
alguma dúvida que se o perecer não fosse favorável não podíamos avançar com a obra? 
Eu não sei qual é a dúvida afinal. Não há nenhum atentado. O único atentado que existe 
aqui é da falta de bom senso das pessoas que estão hoje a posicionar-se por calendário 
político eleitoral. Ponto final. Ponto final. Porque no tempo da discussão estiveram 
calados, no tempo em que a palavra foi dada aos viseenses não falaram, e agora vêm-se 
escudar porque há um conjunto de sábios fora de Viseu, alguns deles não vêm nem virão a 
Viseu, ou se vierem agora é para se juntarem à manifestação, vêm e deixam cá algum, pelo 
menos para comer qualquer coisita, mas não há ninguém, não há ninguém que se desloque 
à Cidade de Viseu para visitar o Mercado, nem uma pessoa. Não é nenhum ex-libris, não é 
a Sé Catedral, e temos também que ser sérios e abordar este problema com esta dimensão. 
E quanto à Câmara Senhor Presidente é bom que nos explique a transparência com que 
foi feito todo o processo. Desde o concurso de ideias ao concurso em si mesmo, o júri, como 
foi constituído, o que é que se pronunciaram sobre as propostas que foram apresentadas, e 
que fique aqui bem claro que não é um processo só de natureza administrativa, é uma 
opção política. Há opções políticas que têm que ser tomadas, como já discutimos aqui hoje, 
a opção política de não trazerem o Centro Oncológico, ou nem estar no PRR. Sabemos 
porque é que cá não está, foi uma opção de não fazer. A opção política de não fazer a 
ligação da ferrovia a Viseu, é uma opção política de não fazer. Esta é uma opção política 
de fazer, de concretizar, de procurar ajudar também a cidade a ter um polo de atração, 
uma âncora, e temos que fazer do Mercado 2 de Maio uma âncora do Centro Histórico, 
trazer pessoas para o Centro Histórico. Passamos aqui a vida nesta Assembleia Municipal 
a reclamar pessoas para o Centro Histórico. Coitados dos comerciantes. Quando se 
procura ajudar os comerciantes, é pá, vamos embora, o importante é o Siza Vieira. É o 
que está a acontecer. Eu compreendo e respeito o Siza Vieira, mas mais importante são as 
famílias daqueles que vivem e que trabalham no Centro Histórico. Se estão preocupados 
com as grandes superfícies, o Mercado 2 de Maio é um concorrente alternativo às grandes 
superfícies se nós percebermos e se o encaramos para essa função. No passado, recorde-se 
que houve quem viesse a esta Assembleia e andasse a discutir a cobertura da Rua 
Formosa, para fazer daquilo um Centro Comercial e não me lembro de ninguém se ter 
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manifestado aqui. Eu sei de onde é que vieram essas propostas extraordinárias, e se calhar 
até era uma ideia interessante, e se calhar até era uma ideia interessante, muitos há pelo 
mundo fora em que ruas são autênticos Centros Comerciais com coberturas, agora, 
defendem coisas que me parecem que são mera dialética política. Na prática o que os 
viseenses querem, porque eu nunca vi ninguém na rua a defender o Mercado 2 de Maio 
conforme está, esta é que é a verdade, pelo contrário, os viseenses querem pelo menos que 
haja uma alternativa que haja uma capacidade de atração de pessoas para o Centro 
Histórico, para o centro da cidade e espero que a câmara avance com força com este 
projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Santos. ------------
----- ONZE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VISEU 
DIAMANTINO AMARAL DOS SANTOS (PPD/PSD): Muito bom dia a todos. Gostava 
numa primeira auscultação perceber se todos aqueles que estão por via digital me estão a 
ouvir? Sim? Ok . ---------------------------------------------------------------------------------------------
Então, permita-me Senhor Presidente cumprimentá-lo naturalmente em primeiro lugar, a 
Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vereadora e Senhor Vereador, Caríssimos 
Membros desta Assembleia aqui presentes comigo. --------------------------------------------------
Tinha por acaso a possibilidade de fazer esta intervenção noutro ponto da Assembleia, 
mas, já que o estamos a fazer, e na minha qualidade também de autarca do território onde 
esta reabilitação vai acontecer, permitam-me também dar aqui o meu contributo lendo 
depois o texto, mas antes fazendo uns considerandos prévios. E, desde já dizer o seguinte: 
eu, enfim, com mais ou menos força, considero-me de facto um democrata. Sem dúvida 
nenhuma um habitante da cidade desde os meus 16 anos, nessa matéria se calhar com 
mais tempo de viseense do que alguns dos senhores que aqui me acompanham. Mas, não 
quero deixar de relevar que a democracia é exatamente isto, é o direito a opinar de uma 
forma diferente, e estamos de facto na casa da democracia onde o devemos fazer. ------------
E, no seguimento daquilo que disse aqui o meu colega de bancada Pedro Alves, 
naturalmente que o grupo, dos Membros desta Assembleia Municipal não podem votar a 
favor desta Moção, porque não! Porque não, porque tem que haver de facto coerência 
relativamente a esta matéria. O Município, e adiante tentarei sintetizar isto, teve a 
capacidade de… eu acho que foi dos projetos mais discutidos, esta questão da reabilitação 
do Mercado 2 de Maio. Com certeza recordam-se, quando isto começou, na Rua do 
Comércio, lá em cima naquela loja muito bonita do lado direito, e a quantidade de 
pessoas, como nós, que lá estiveram, se calhar cheias de boa vontade e todos 
entusiasmados. Agora, que já houve compromissos do município, tem contratos firmados, 
e não escondemos isso, eu tenho este à vontade para o dizer com toda a frontalidade 
porque eu acho que a democracia também é autenticidade, porque estamos num ano 
eleitoral vêm antes de tempo conversar sobre uma coisa, ou sobre um projeto, ou sobre 
uma obra que foi bastante discutida, temos que o reconhecer, e mesmo assim, respeitando 
todas as opiniões que aqui foram vertidas, eu acho que acima de tudo estão os 
compromissos que o município hoje tem celebrados, e os compromissos são para serem 
honrados, porque eu não vejo isso de outra forma, e acredito também que a boa 
sensibilidade do Senhor Presidente da Câmara, da sua Vereação e inclusive dos técnicos 
municipais, vão ter um acompanhamento seguro, correto, responsável, sobre aquilo que se 
quer fazer na Praça 2 de Maio, já foi Mercado, já não é, hoje é uma Praça, e é uma Praça 
muito importante para nós viseenses e para a freguesia. --------------------------------------------
E, portanto, Senhor Presidente, deixe-me só, se não se importa, falar um pouco sobre este 
assunto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A discussão/ruído fora de tempo sobre a intervenção comprometida e contratualizada 
sobre o Mercado (Praça) 2 de Maio. --------------------------------------------------------------------- 
Questionamos o porquê desta questão ter sido levantada nesta altura, neste ano? E no 
início do arranque das obras. ----------------------------------------------------------------------------- 
Quais são os verdadeiros motivos da carta aberta, dirigida ao Sr. Presidente da Câmara 
de Viseu, que ao que sabemos nunca lhe chegou (e Senhor Presidente confirme se faz favor 
se sim ou não). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questionamos igualmente e sem pôr em causa o direito de opinar e a competência na 
matéria, os primeiros subscritores dessa carta aberta, no sentido de saber se conhecem o 
que é hoje a Praça 2 de Maio e o que pensam os Viseenses do atual estado do Mercado e da 
sua utilização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Permitam-me aqui relembrar e ainda que de forma sucinta, toda a discussão pública, que 
a meu ver bem, a Administração Municipal lançou, sobre esta reabilitação, seguramente 
uma das mais participadas, pela nossa Comunidade. ------------------------------------------------ 
Exposição de propostas apresentadas, na rua do Comércio (naquela loja que já falei há 
bocado), visitada por cerca de 300 pessoas. ------------------------------------------------------------ 
Cerca de 6 dezenas de contributos escritos. ------------------------------------------------------------ 
120 participações presenciais em 2 ações de sensibilização de esclarecimento feitas por o 
município, eu lembro-me, estive numa delas na Associação dos Comerciantes. ----------------  
Mais 1 milhar de intervenções nas redes sociais. ------------------------------------------------------
Houve 1 mês de debate público que eu me recorde, desde o dia 31 de maio até ao dia 30 de 
junho de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Em determinada altura, existe um documento, e o Senhor Presidente depois falará sobre 
ele, houve uma chamada ao autor do atual projeto no sentido de se envolver também nesta 
iniciativa municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
A Ordem dos Arquitetos também esteve realmente presente nesta matéria. -------------------
Há um lançamento do Concurso Público Internacional lançado em 2015, com a 
participação de 35 propostas. -----------------------------------------------------------------------------
Há um júri completamente independente que faz o seu trabalho, com pessoas competentes, 
eu pelo menos não me atrevo a pô-las em causa, e o júri decide e escolhe o projeto em 2016 
por unanimidade, e seleciona aquele concorrente que hoje é conhecido por todos nós. ------ 
Ultrapassados todos estes procedimentos administrativos, e muito burocráticos, que 
demoram sempre tempo, e se os senhores não conhecem essa matéria é bom que se 
envolvam mais para perceberem das dificuldades que hoje é lançar um procedimento 
concursal nomeadamente desta envergadura, é lançada a obra no início do corrente ano, 
portanto, em 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------
Tem pareceres legais como foi dito da DRCC, tem, portanto, um concurso que é validado, 
que é aprovado, e tem obviamente essa tal carta aberta que chega agora neste início, a 
nosso ver completamente despropositada. E, essa carta aberta, curiosamente, é muito 
interessante, só faz um enfoque, é na cobertura do Mercado 2 de Maio, e esquecem-se que 
esta obra não é só a cobertura do Mercado. Estamos a falar da completa reabilitação da 
Praça, estamos a falar de um aproveitamento de energia limpa que vai de alguma maneira 
abastecer prédios contíguos, e é também uma obra comparticipada com fundos 
comunitários, como sabem. -------------------------------------------------------------------------------- 
É um investimento de cerca de 4,3 milhões, é um investimento significativo, sabemo-lo 
bem que sim, mas é um investimento que também tem retorno para a nossa comunidade. –
É também uma obra inserida no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU), que foi, muitas vezes até dito aqui pelo Senhor Presidente, na Comissão de 
Coordenação da Região Centro dito e classificado como um dos melhores projetos de 
intervenção urbana. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente da Câmara, ---------------------------------------------------------------------------
Aqui chegados, é nosso entender, e obviamente que vai contar com a nossa solidariedade 
do Grupo do PSD nesta Assembleia, nós achamos que esta carta vem completamente antes 
de tempo e atrasada. Ainda assim e se os promotores o quiserem, sugerimos que os oiça, 
receba-os, eles que venham cá e que digam o que é têm de facto a dizer, e que tenham o 
compromisso de ajudar a melhorar eventualmente aquilo que hoje nós pretendemos fazer 
e que é a requalificação da Praça 2 de Maio. ----------------------------------------------------------
Esta obra tem de fazer-se! --------------------------------------------------------------------------------- 
Como estava a Praça 2 de Maio, não era atrativa, tinha pouca utilidade, estava de costas 
viradas para nós Viseenses que raramente a utilizavam, apesar de todos os esforços de 
revitalização das entidades e até dos comerciantes. --------------------------------------------------
Aos Serviços Municipais Competentes, e termino Senhor Presidente, pede-se um 
acompanhamento rigoroso de uma obra sensível a todos nós. ------------------------------------- 
A avaliação final, são os Viseenses que a vão fazer. Tenho dito. ----------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Temos dois pedidos que têm que ser breves, são segunda intervenção e por isso têm 
que ser breves. Houve um levantar da mão da parte da Deputada Filomena Pires, mas 
antes tinha pedido o Deputado Francisco Mendes da Silva. Tem a palavra o Deputado 
Francisco Mendes da Silva. Para a próxima para todos verem pedia o levantar da mão 
está bem, que é para ser visível esse pedido ------------------------------------------------------------
----- DOZE – O SENHOR DEPUTADO FRANCISCO ANDRÉ DINIS REIS MENDES 
DA SILVA (CDS/PP): Senhor Presidente, eu vinha aqui responder muito rapidamente a 
algumas acusações que foram feitas, acusações ilegítimas, a primeira é a de oportunismo 
que foi feita pelo nosso amigo Pedro Alves, e eu queria contra isto dizer o seguinte: É 
óbvio que estas discussões têm os seus tempos, mas vamos lá ver uma coisa, esta discussão 
que nós trazemos aqui não é uma discussão de 25º hora, porque o que nós trazemos aqui é 
uma adesão a um movimento de cidadãos que nós reconhecemos, como se faz aqui quase 
em todas as Assembleias Municipais. Há casos em que o Bloco de Esquerda por exemplo 
traz muitas vezes, o CDS até vota a favor disso, apoio à Marcha orgulho LGBT, é um 
movimento de cidadãos e não é pelo facto de haver maior ou menor oportunidade na 
defesa de determinados direitos que o facto de ter havido um movimento de cidadãos não 
nos leva a querer mostrar o nosso apoio, é isso que aqui está em causa. Por outro lado 
Senhor Presidente, Senhores Membros da Assembleia, é óbvio que como sempre acontece 
nestas coisas, com o aproximar do momento crucial da decisão, do momento da 
irreversibilidade da decisão, acontece aquilo que, e utilizando uma expressão dos 
comunistas, há sempre formas superiores de luta, a luta aquece um pouco mais, e foi isso 
que aconteceu com os cidadãos que assinaram aquela petição relativamente à qual houve 
uma discussão a nível nacional a que nós não podemos virar a cara, e os subscritores desta 
Moção aqui neste momento o que fizeram foi não virar a cara e aderir a ela. Depois sobre 
o oportunismo, também só já agora, dizer ao Pedro Alves que se o problema é o ano 
eleitoral olhe, da parte do CDS, do representante aqui em causa não vai haver qualquer 
problema quanto a isso porque eu não tenho qualquer perspetiva de estar envolvido na 
luta, na refrega eleitoral próxima, aqui a refrega autárquica, e portanto, quanto a isso eu 
estou completamente livre nesta matéria, não o fiz para impor qualquer agenda ou para 
me colar a qualquer movimento, até porque devo dizer, tenho até dúvidas que tenha muita 
adesão popular, precisamente por causa das coisas que o Pedro aqui disse, que a meu ver 
disse-as infelizmente, e vou a elas muito rapidamente. ---------------------------------------------
Em primeiro lugar eu percebo esse argumento do Siza era uma marca, mas quem escolheu 
o Siza Vieira para fazer aquela obra foi o Município de Viseu, não foi o Francisco Mendes 
da Silva, não foi o Bloco de Esquerda, não foi o PS, foi o Município de Viseu, e quando eu 
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digo Município de Viseu não digo a anterior Câmara porque para mim há uma 
continuidade institucional. Há duas continuidades institucionais, há o município que está 
hoje e que é representado por esta Câmara Municipal e por estes Deputados Municipais é 
o mesmo município que era representado por outras pessoas e para além disso não foi uma 
escolha do outro Presidente da Câmara, foi uma escolha do município, portanto, a única 
coisa que nós dizemos aqui, eu pelo menos digo, é o seguinte: Concordei com a opção do 
município inicial, e as razões pelas quais eu concordei com elas, elevar o património da 
cidade, dar qualidade e reconhecimento mundial a uma solução para o Centro Histórico 
de Viseu, leva-me a crer que essa solução seja continuada o máximo possível respeitando o 
trabalho do autor da obra. Depois, falar contra os subscritores? Ó Pedro eu percebo que 
isso enfim, acicate os ânimos, vêm agora umas pessoas cá de fora e etc. Mas sabes porque é 
que vêm pessoas cá de fora fazer isso? Porque também por causa daquela obra as pessoas 
de fora têm atenção a Viseu, independentemente se cá vêm muito ou pouco, e 
independentemente se cá vêm muito ou pouco. E, já agora dizer também o seguinte: 
Disseste aqui, deste umas luzes sobre aquilo que se quer fazer, e deste exemplos lá de fora, 
destes exemplos lá de fora. O Mercado do Bom Sucesso, o Mercado de Campo de Ourique, 
e deixa-me dizer-te isto, são exemplos que não têm nada a ver. Eram estruturas que já 
eram fechadas, eram mercados fechados e que não foram fechados, aliás, eu vou-te dizer 
uma coisa: já que falaste no Mercado do Campo de Ourique, o que querem fazer aqui era 
exatamente a mesma coisa que em Lisboa que em vez de quererem fazer o que fizeram no 
Mercado de Campo de Ourique, fecharem a Praça onde está o Jardim da Parada para 
fazerem isso, portanto, os exemplos que deste aqui são exatamente contrários  ao objetivo 
que tinhas, e portanto leva-me mais uma vez a concluir como conclui ma primeira 
intervenção. É uma solução com boas intenções, mas para aquelas boas intenções não 
funciona e tem mais inconveniente do que as vantagens que tem. E, para fechar também 
queria dizer uma coisa: Eu não sou daquelas pessoas que acha que a Câmara Municipal e 
o Município é culpado do estado do Centro Histórico. Nós, basta irmos a todos os Centros 
Históricos do país para ver que há de facto um problema. Há um problema de fuga das 
populações para a periferia, por causa da qualidade das habitações, por causa dos acessos, 
tudo. Não é um problema do município, aliás, eu devo dizer, e até posso dirigir-me 
diretamente ao Presidente da Câmara que sei que tem influência junto da malha 
autárquica do país, junto do seu partido, há um problema que nós de facto temos que 
começar a falar em Portugal, que é o problema da decadência dos Centros Históricos, que 
não é só um problema de decadência da malha urbana, é um problema até de decadência 
do espirito social e de comunidade. Os Centros Históricos são tradicionalmente pontos de 
contacto de pessoas, de discussão democrática, são espaços democráticos, mais até do que 
espaços urbanos, e este problema de desagregação em várias periferias, em centros 
comerciais, este problema de desagregação da comunidade é um problema. Eu não sei se 
não haveria de começar a haver, aí sim se calhar um movimento que até podia começar 
aqui, de exigir ao Governo Central políticas públicas agressivas de recuperação dos 
centros urbanos, porque, apesar de estar a defender isto, eu sei o quão injusto é exigir a 
cada uma das Câmaras Municipais que consiga salvar o respetivo Centro Histórico, 
porque a decadência dos Centros Históricos é resultado de dinâmicas que estão muito 
para lá dos nossos poderes em cada uma das cidades.  Dito isto, também por causa destas 
dinâmicas que a meu ver são superiores e se calhar imparáveis neste momento é que eu 
acho que aquela escolha arquitetónica e urbanística que aqui está em causa, não vai 
resolver os problemas e só vai trazer muitos mais inconvenientes. Muito obrigado. ----------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Filomena Pires. ---------------------------------------------------------------------
----- TREZE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES 
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(CDU): Muito obrigada Senhor Presidente, e procurarei ser o mais breve possível. Antes 
de mais agradecer ao Senhor Deputado do CDS a citação que fez relativa ao PCP. ----------
E, dizer que de facto oportunismo? Não! Isso poderá acontecer com outras forças políticas 
e elas dirão naturalmente, mas à CDU isso não encaixa de forma nenhuma, exatamente 
porque desde o início deste processo fomos absolutamente coerentes na contestação da 
intervenção daquele espaço, apresentando propostas alternativas e que poderão 
eventualmente ser enriquecidas se efetivamente houver azo a isso. É uma opção política? 
Pois é! Obviamente que é uma opção política à qual subjaz espero eu, uma conceção de 
cidade para Viseu, e podemos não estar todos de acordo com isso como não estamos 
efetivamente. Desde logo dizer que a prioridade política de investimento para a CDU era o 
21 de Agosto, não é o 2 de Maio, ainda que reconhecendo que uma boa parte das obras 
que vão ser feitas no 2 de Maio são pertinentes, necessárias e talvez também urgentes. 
Mas, há prioridades que têm que ser estabelecidas, e em nosso entendimento, mesmo 
dentro, como já aqui disse, mesmo dentro daquilo que são os objetivos para esta 
requalificação do 2 de Maio, para esta cobertura do 2 de Maio, esses objetivos poderiam 
ser cumpridos no 21 de Agosto uma vez requalificado. Relativamente à alusão de que foi 
feito um longo caminho de discussão pública, a verdade é que nunca conhecemos os 
resultados dessa discussão. Relativamente à questão de que Siza Vieira foi ouvido, insisto, 
a proposta que ele fez de cobertura a um pedido feito pelo executivo camarário à época 
porque alegava que … --------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Câmara manifesta-se não concordando com o que foi dito. -------
- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires prossegue a sua intervenção 
dizendo: … não foi dado a conhecer Senhor Presidente, pode-o ter na gaveta, pode-o 
trazer para aqui, os viseenses não o conhecem … -----------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Agradecia que não houvesse diálogo. ---
- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires retoma a sua intervenção dizendo: 
… os viseenses não o conhecem, e de facto, há aqui uma falta de transparência que não 
podemos deixar de denunciar. Dizer ainda que, relativamente aquilo que é o parecer da 
Direção Regional da Cultura do Centro, não seria certamente a primeira vez que esta 
Direção entra em contradição perante um processo de classificação de património, e, 
sabemos que está em curso um pedido exatamente para o 2 de Maio como obra de 
interesse municipal, e como é que fica o executivo perante isto se efetivamente vier a ser 
considerada como obra de interesse municipal? E, digo mais, opções políticas? Sim! É por 
isso que hoje os viseenses têm uma nostalgia tão profunda relativamente aquilo que foi 
destruído e que existiu naquele espaço, porque era bonito, porque era bonito, e havia uma 
relação afetiva profunda com aquele espaço, e havia uma apropriação muito interessante 
daquele espaço, mas ele foi destruído por uma opção política. Que não sejamos nós 
julgados daqui a outros tantos anos por uma opção política que os viseenses também não 
vão perdoar. Muito obrigada. -----------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Deputado Pedro Alves? ------------------------------------------------------------------------
----- CATORZE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Cumprimentar mais uma vez a Mesa e a Câmara Municipal. Eu queria 
agradecer as palavras do Francisco, fundamentalmente, que me permitem aqui esclarecer 
algumas coisas. Quanto ao oportunismo não deixa de existir, ele é mais do que evidente, 
porque como houve tanta oportunidade, esta não é uma oportunidade, isto é oportunismo. 
Houve tanta oportunidade para falar sobre isto, para discutir e para apresentar 
propostas, e se alguém o fez, fez muito bem, e as decisões tomaram-se também certamente 
em função das propostas que foram feitas. É uma decisão é uma opção, como disse, 
escolhe-se o que se quer fazer e escolhe-se o que não se quer fazer. Escolheu-se querer 
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fazer esta requalificação. Quanto a isto, as divergências podem existir, o trabalho de quem 
teve que o fazer no momento, que o fez, agora, a maior parte não o fez no tempo em que o 
devia ter feito. E, quando vêm aqui dizer que não é rigorosamente nada igual com o 
Mercado da Ribeira, com o Mercado de Campo de Ourique e com Mercado do Bom 
Sucesso, eu compreendo perfeitamente do ponto de vista de cobertura, mas não é disso que 
estamos a falar, estamos a falar da âncora que são esses mercados naqueles locais, e essa 
oportunidade só a conseguimos ter, ou essa condição só a conseguimos ter se cobrirmos o 
Mercado, de resto não há hipóteses, não conseguimos. Nós somos uma cidade, ou uma 
região onde infelizmente há muito desconforto, na maior parte do ano há desconforto em 
termos da praça pública, e aquela é uma forma também de a podermos usar para um 
conjunto de coisas, e não tem a ver com sala de espetáculos, com multiusos, coisíssima 
nenhuma, mas a verdade também, se nós fizéssemos aqui grandes espetáculos e grandes 
eventos em Viseu também já não tínhamos que ir para Lisboa, e é isso que nós estamos a 
falar. Ou nós conseguimos marcar aqui uma diferença em termos de capacidade de 
atração e as pessoas deslocam-se a Viseu para nos visitar e têm condições para ter 
qualidade de vida ou então as pessoas continuarão a ir ao Mercado do Bom Sucesso, ao 
Mercado da Ribeira e ao Mercado de Campo de Ourique, e nós queremos que as pessoas 
venham ao Mercado de Viseu, e para virem ao Mercado de Viseu temos quem criar 
condições para que eles venham e temos que ajudar também quem vive no Centro 
Histórico e os comerciantes do Centro Histórico. Depois, também já percebemos, e 
respeitando tudo que afinal o problema não é nem de uma decisão política, nem uma 
questão arquitetónica, o problema é da incompetência da Direção Regional de Cultura, 
afinal o problema foi este, foi a Direção Regional da Cultura ter aprovado. Agora vamos 
então aqui passar a uma avaliação da competência dos técnicos da Direção Regional de 
Cultura, aqui já percebi, e eu isso também posso então alinhar pelas mesmas… eu respeito 
as questões técnicas, se tecnicamente está validado, se não há nenhum atentado 
paisagístico, arquitetónico, ambiental ou de outra natureza, então trata-se só de uma 
opção política, e essa opção política, penso que é devolver o Mercado aos viseenses, 
devolver o Mercado à cidade. O Mercado neste momento não conta para a cidade, está de 
costas voltadas para a cidade, e até um bocadinho no lusco-fusco, é preciso dar luz aquele 
Mercado e devolver às pessoas… ------------------------------------------------------------------------- 
Um dos Senhores Deputados manifesta-se do seu lugar, não sendo percetível o que foi dito. --
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves prossegue a sua intervenção dizendo: … 
sim luz, sim luz, eu sei que esta parte das metáforas é difícil. --------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Agradecia que não houvesse diálogo. ------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves finaliza a sua intervenção dizendo: É 
preciso dar luz ao Mercado e devolver o Mercado aos Viseenses. Muito obrigado. ----------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Antes 
de dar a palavra final ao subscritor da Moção, o Senhor Presidente da Câmara pediu a 
palavra e dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------
----- QUINZE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados. Queria nesta primeira intervenção, e vou fazer algo que 
não gosto de fazer que é falar sentado, mas por respeito aos presentes, por respeito aqueles 
que estão em casa a acompanhar esta Assembleia Municipal neste modelo tão sui generis 
mas a verdade é que a democracia não pode parar, e portanto, vou fazê-lo sentado com 
não é meu hábito. --------------------------------------------------------------------------------------------
Queria saudar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e a Mesa, queria saudar 
também a Senhora Vice-Presidente, os Senhores Vereadores, quer os presentes quer os 
que estão a acompanhar à distância, quero saudar todos os Membros da Assembleia 
Municipal e ao mesmo tempo também quero saudar os Senhores Presidentes de Junta que 
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estão também connosco, aqui representados também pelo Senhor Presidente da Junta de 
Viseu, e os cidadãos de Viseu. Queria antes mesmo de entrar nesta questão do Mercado 2 
de Maio assinalar o local onde estamos. Estamos num edifício do século XVIII que 
seguramente na configuração que tem hoje, não tem nada a ver com a sua configuração da 
sua construção no século XVIII, a verdade é que foi um edifício que fomos reabilitando, 
ainda recentemente sofreu uma obra grande de reabilitação e hoje está cá a Assembleia 
Municipal, está cá a Junta de Freguesia de Viseu a funcionar, é assim que se preserva o 
património, é assim que evoluímos do ponto de vista da nossa história coletiva. Deixem-me 
também que dê aqui uma palavra que não podia deixar de a fazer nesta fase inicial ainda 
antes de entrar neste assunto. Quero deixar aqui uma palavra para as vítimas da Covid. --
Nós não nos podemos esquecer que se estamos nestas circunstâncias foi porque estamos 
perante uma guerra que seguramente iremos ganhar, mas a verdade é que já temos a 
lamentar neste momento mais de 119 vítimas no nosso concelho, temos a lamentar as 
vítimas todas no nosso distrito, no país, no mundo, e não queria deixar hoje de ser 
solidário, e deixar aqui também uma palavra de grande solidariedade para com as 
famílias daqueles que já foram vitimas desta guerra sem quartel que temos vindo a 
desenvolver, e permitam-me também que deixe uma palavra ao meu querido amigo, e fico 
emocionado, Luís Filipe, que de facto o Senhor Presidente da Junta de Ranhados está a 
recuperar, já lhe fiz várias referências e fico feliz que isso possa estar a acontecer. Não 
podia deixar de fazer estas referências Caras e Caros Membros desta Assembleia, e peço 
de facto, ao Senhor Presidente que tenha tido a benevolência de me permitir que o faça. ---
Vamos ao Mercado 2 de Maio, e vamos ao seguinte: Eu tenho muito respeito pela opinião 
de todos, acho que o tenho demonstrado ao longo da minha vida democrática. Eu comecei 
a minha vida democrática aos 14 anos no Liceu Alves Martins. Portanto, nunca aceito 
lições de moral do ponto de vista quer dos valores que tenho quer do percurso que fiz. Não 
aceito. Mesmo a questão da lona, não é um argumento, a lona foi retirada para poder 
fazer a abertura para entrarem os camiões dentro da obra e estar a ser colocada noutra 
parte. Nós não escondemos nada, aliás, quando eu fiz a opção com base nas artes finais 
que me foram apresentadas, optei exatamente por pôr uma lona no Mercado 2 de Maio 
que faça o histórico e que dê uma informação fidedigna sobre aquilo que se vai fazer, e 
gostava de deixar de uma vez por todas bem claro, eu vou dividir a minha intervenção em 
5 partes. Provavelmente Senhor Presidente da Assembleia serei um bocadinho mais longo, 
mas é bom clarificar de uma vez por todas o processo. Eu vou falar sobre a história, vou 
falar sobre o processo, sobre a obra, sobre a dinâmica, sobre as posições, a coerência e até 
a incoerência de alguns. Respeito todas as posições, mas há uma questão de princípio. Eu 
acho que uma carta aberta merece por uma questão de cortesia, de pessoas que eu até 
prezo e que continuarei a prezar independentemente de terem uma opinião diferente da 
minha, merecia que fosse enviada para a Câmara Municipal. Nunca foi! Eu acho que era 
uma atitude de cortesia, de bom relacionamento democrático. Por outro lado, também 
seria normal que essa carta aberta até fosse entregue em mão e que 3 ou 4 signatários 
dessa carta aberta fossem à Câmara Municipal entregá-la. E, portanto, isso é já para 
mostrar a diferença de comportamentos de uns e doutros, isso era o que o cidadão 
Almeida Henriques faria num movimento cívico que estivesse a liderar. ------------------------
Agora vamos à história. O Mercado 2 de Maio não é uma realidade estática, ele não 
nasceu agora, ele nasceu há 142 anos, e em 1879 ele nascia com uma determinada 
configuração. Depois teve uma intervenção em 1914, voltou a ter uma intervenção nos 
anos 20, uma intervenção nos anos 40, uma intervenção nos anos 70, uma intervenção nos 
anos 90 e é fechado nessa altura, quando os viseenses levaram um soco no estomago, e 
quando efetivamente é escolhido o Senhor Arquiteto Siza Vieira por o qual eu tenho uma 
enorme admiração e apreço, já tive oportunidade de estar com ele algumas vezes, mas não 
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está em causa essa questão, está em causa efetivamente que, se há um momento em que a 
história do Mercado é posta em causa é exatamente na intervenção que é feita entre 2000 e 
2002 é exatamente aí, e já agora para além desta evolução histórica do Mercado fazer já a 
ponte para o processo que é bem claro, eu fui sempre transparente. Eu quando me 
candidatei em 2013, uma das ideias que sempre coloquei no meu programa foi revitalizar 
o Mercado 2 de Maio e fazer a sua cobertura, e ninguém pode dizer o contrário, está em 
todos os jornais, está em todo o lado, e também ninguém pode desdizer e é bom que isso 
fique claro porque os processos são o que são, que há todo um processo. Reparem, há 
Presidentes de Câmara, e aliás, até vi-a com mágoa uma afirmação de uma pessoa que até 
prezo, eu não sou o dono de Viseu nem quero ser. Os Presidentes de Câmara não são 
donos das cidades, como algumas pessoas também não são donas dos museus onde estão, 
ou dos museus onde estiveram. Eu não sou dono da cidade! E, se fosse essa a minha atitude 
na altura tinha convidado um arquiteto e tinha-lhe encomendado um projeto. Não o fiz, 
quis um processo participado, e quero dizer que logo à partida para que não fiquem 
dúvidas, está aqui a declaração escrita, o original está na Câmara, esta é a declaração 
escrita da autorização do Arquiteto Siza Vieira, para que não restem dúvidas. O Arquiteto 
Siza Vieira no dia 31 de outubro de 2014 assinou uma declaração expressa em que diz que 
“declara para os devidos efeitos que autoriza a utilização dos desenhos disponibilizados à 
Viseu Novo SRU Sociedade de Reabilitação Urbana no âmbito do processo de concurso 
público de conceção do Concurso de Ideias para revitalização da Praça 2 de Maio em 
Viseu”. Portanto, para que não fiquem dúvidas em relação a algumas questões que têm 
sido levantadas, e este é já um facto que fica aqui provado, espero que não se volte a falar 
mais nisso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
Depois, segundo aspeto, nós avançámos para um Concurso de Ideias. Quem coordenou o 
Concurso de Ideias? Convidámos a Ordem dos Arquitetos. É bom que se diga que todo o 
Concurso de Ideias, na sua conceção, na sua tramitação, na sua avaliação foi feita pela 
Ordem dos Arquitetos da qual faz parte também o Arquiteto Siza Vieira. E, já agora um 
parenteses, também não aceito que se esteja a denegrir o arquiteto que ganhou depois a 
obra, acho também que não é de bom-tom até do ponto de vista da convivência entre 
instituições. Esse concurso existiu, como já disse aqui o Senhor Presidente da Junta de 
Viseu, com 37 processos ou 36 se não estou em erro, apresentados, o júri exclui 2 ou 3, fez-
se uma exposição pública, dois debates públicos onde eu estive, um na Rua do Comércio, 
ao cimo da Rua do Comércio, outro também e durante vários momentos, muito tempo se 
discutiu publicamente. Depois da discussão pública, porque reparem, já a abertura do 
Concurso de Ideias foram meses de abertura para a discussão pública. Eu nunca ouvi uma 
voz durante esse momento a pôr em causa a cobertura, a voz era, eu gosto mais deste 
projeto e eu gosto menos daquele projeto, e, portanto, que fique bem claro que foi a 
Ordem dos Arquitetos que conduziu este processo a nosso pedido porque nós queríamos 
que fosse um processo isento. Ora, se eu fosse um Presidente da Câmara que não queria 
ouvir a comunidade nunca o tinha feito desta maneira, e mais do que isso, constitui-se um 
júri, um júri que tinha a Ordem dos Arquitetos, tinha a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão, a Área da Engenharia Civil, tinha a Universidade Católica através do seu Curso 
de Arquitetura que felizmente na altura tínhamos em Viseu, a Arquiteta Ana Pinho que 
até foi recentemente Secretária de Estado da Habitação, tinha um representante do 
CERV, dos empresários e tinha um representante da SRU. Este foi o júri constituído para 
fazer a avaliação das várias propostas. O próprio concurso o que é que previa? Que 
seriam apurados três premiados. Três premiados que depois poderiam por convite ir à 
segunda fase, que era a fase de serem consultados para apresentarem o projeto final para 
podermos ir à sua construção. E, assim foi feito. Foi feito um concurso de ideias foi feito, 
debateu-se, foram decididas quais eram os três projetos vencedores, e depois houve um 
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segundo concurso, mais um momento de discussão. Há mais um concurso de convite direto 
a esses Arquitetos para que apresentassem as suas propostas, e mais uma vez há uma 
deliberação sobre a matéria. E, para que também não fiquem dúvidas, há depois todo um 
processo que a seguir decorre, há uma candidatura ao PEDU, Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano, que é de facto considerado, como lembrou bem o Dr. 
Diamantino Santos, foi considerado o melhor Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Região Centro, e já estamos a falar do processo, pela forma como efetivamente 
ele estava construído e a dinâmica que previa para o próprio Centro Histórico, porque ele 
tinha as várias componentes, e portanto, passa também pelo crivo da avaliação do Centro 
2020, que o avalia na sua plenitude e lá estava presente também mais uma vez a lógica da 
cobertura do Mercado 2 de Maio e da revitalização. Revitalização e cobertura do Mercado 
2 de Maio. Depois desta avaliação, nós obviamente que tínhamos que ir buscar fundos 
para o efeito, e fomos, a partir do PEDU e do Centro 2020, abrimos de facto um concurso 
para a obra, mais um momento público. Há um concurso, porque até essa opacidade 
procuram querer pôr causa. Foi um Concurso Público Internacional, como também foi 
um Concurso Público Internacional o Concurso de Ideias, sempre Concursos Públicos 
Internacionais, portanto, para que não restem dúvidas. Não há aqui nenhuma opacidade, 
não vale a pena estarem agora a procurar chamar nomes às coisas que elas não têm. Foi 
selecionado o construtor, portanto, a empresa que iria fazer a obra, e mais uma vez temos 
mais outro processo, que é o visto do Tribunal de Contas. O processo foi enviado para o 
Tribunal de Contas. Avaliou, fez perguntas, vários meses que esteve em processo de 
avaliação, ao mesmo tempo colhíamos o parecer da Direção Regional de Cultura, que veio 
cá ao local, foi acompanhada, avaliou, e a única reserva que colocou é a que está no 
parecer. Este é o parecer da Direção Regional de Cultura. Para que não fiquem dúvidas, 
ele está aqui, também é mais uma peça do processo, em que a única coisa que diz é, a 
reserva é: façam-se as escavações arqueológicas para verificar se existe algum achado 
arqueológico nesta Praça. É isto que está aqui no parecer da Direção Regional de Cultura, 
para que não fiquem dúvidas sobre o processo. Percorridos estes momentos todos, há 
adjudicação e há a consignação, e estamos em obra, há um mês e meio que estamos em 
obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Há um momento para pensar e refletir, há um momento para decidir, e há um momento 
para agir, estamos exatamente no momento de agir. E, deixem-me que vos diga, eu na 
altura tive até a preocupação de procurar ver o que é que os Viseenses pensavam, e 
fizemos um inquérito de opinião, e 97% dos Viseenses estavam a favor da revitalização e 
da cobertura do Mercado 2 de Maio, e, portanto, nós temos a convicção respeitando todas 
as opiniões, todas as opiniões são legítimas, umas mais outras menos, e já explicarei à 
frente. Agora vamos à obra, vamos à obra, e vamos também ao processo, já agora deixem 
que vos diga, em 18/09/2014 por voto unânime da Câmara Municipal, do Executivo da 
Câmara Municipal era votada a abertura deste processo, um concurso público de 
conceção com vista à revitalização do Mercado 2 de Maio já com os requisitos todos, aliás, 
não é por acaso e mandaram-me há bocadinho que eu nem sabia, o Dr. José Junqueiro diz 
hoje no Jornal do Centro: considera que 8 anos depois continuar a discutir o que se quer 
para o Mercado 2 de Maio em Viseu já vem tarde. Depois do debate público o antigo 
Deputado e Vereador da Câmara de Viseu considera que chegou a hora de avançar com a 
obra. Esta é a posição do Dr. José Junqueiro hoje, que de facto participou no debate na 
altura. Olhe, a atual Secretária de Estado da Igualdade também participou do debate, e a 
Dra. Odete também, que votou favoravelmente, votou favoravelmente e quero vos dizer, 
acho lamentável que alguém que durante 4 anos nunca teve uma posição contra, possa 
agora estar contra, venha até falar do desvirtuamento do projeto. Qual desvirtuamento do 
projeto? Ele sempre foi este! Uma central fotovoltaica? Ninguém quer montar uma central 
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fotovoltaica no Mercado 2 de Maio, aliás, a única coisa é que efetivamente no Mercado 2 
de Maio estava previsto vidro duplo e agora está previsto um vidro fotovoltaico que se ele 
foi bem aplicado, por exemplo, num monumento que eu ainda há dias fui ver que fica 
exatamente no norte, onde efetivamente foi utilizado, esta tecnologia tem vindo a ser 
utilizada noutros lados, portanto, basta ir à internet e verem exatamente este tipo de 
situações e vão verificar que efetivamente trata-se de uma cobertura exatamente em vidro, 
só que é um vidro fotovoltaico que faz produzir energia. Do ponto de vista da 
transparência, da luminosidade da Praça nada está em causa meus caros amigos e 
portanto, que fique bem claro que foi a única opção diferente, e, portanto, aceito a posição 
da Senhora Deputada Filomena Pires que sempre foi coerente, honra lhe seja feita, desde o 
inicio esteve sempre contra, esteve sempre contra e explicou as suas razões e honra lhe seja 
feita, há outros que hoje se estão a pronunciar que não os ouvi, aliás, duas intervenções 
aqui, com toda a amizade meu caro Francisco Mendes da Silva, nunca te ouvi pronunciar 
sobre este assunto, e o Senhor Deputado do Partido Socialista que aqui veio também 
nunca o ouvi pronunciar-se sobre este assunto, foi hoje a primeira vez, com 7 anos de 
atraso, com 7 anos de atraso não é, porque neste momento já passaram 7 anos sobre o 
início da discussão. Em relação à obra estamos conversados, e em relação ao processo 
como é que ele foi desenvolvido. Já agora também para que não fiquem dúvidas, o tal 
projeto do Arquiteto Siza Vieira eu vou desvendá-lo. É este o projeto do Arquiteto Siza 
Vieira, é esta folha, é esta folha, e querem saber o que ele contém? Querem saber? Eu vou 
vos dizer. O que o projeto do Arquiteto Siza Vieira tem é tão simples como isto: Alteração 
da plataforma, foi aquela alteração que acabou por ser feita da substituição do saibro que 
na primeira vez que choveu veio tudo para a Rua Formosa, porque o saibro não era uma 
boa solução, e a sua substituição por lajetas de granito 20 por 20 que lá estão hoje de má 
memória porque não passa lá uma criança, não consegue passar lá um deficiente, não 
consegue passar uma pessoa com mobilidade reduzida, de facto a mobilidade daquela 
Praça é lamentável ninguém a pode usar, temos que pôr uma alcatifa quando a vamos 
usar para que as pessoas possam ter algum conforto. Depois as magnólias. Que azar 
Senhora Deputada, sabe quanto é que previa este projeto? Retirar 12 magnólias do atual 
Mercado, era o próprio Arquiteto Siza Vieira ou a sua equipa que previam que as tais 
magnólias que nós tratamos tão mal, até porque quando chegam à idade adulta deixa de 
haver gota a gota, não é, eu não sou um especialista, mas até isso eu sei, quer dizer, eu sei 
que uma árvore quando chega à idade adulta já não precisa do gota a gota Senhora 
Deputada. Olhe, o Arquiteto Siza Vieira previa retirar 12 magnólias do Mercado 2 de 
Maio, e nós vamos preservá-las. Só vão sair duas que vão ser replantadas exatamente no 
nosso Parque Aquilino Ribeiro. E sabe o que é que previa mais? Vinte e quatro bancadas 
de betão armado projetado com estrutura metálica, betão armado projetado com 
estrutura metálica, era isto que previa o projeto, portanto, o tal projeto fantástico que iria 
resolver o problema do Mercado 2 de Maio resume-se a isto: lajetas, retirar 12 magnólias 
e 24 bancadas de betão armado projetado com cobertura metálica em duas águas, 
cobertura metálica em duas águas, era isto que estava previsto. Portanto, também está 
desvendado o segredo sobre a questão da cobertura do Mercado 2 de Maio, e custaria 450 
mil euros mais Iva há 11 anos, era quanto iria custar que iria somar aos 2 milhões e muito 
que custou a obra que desvirtuou o Mercado 2 de Maio. --------------------------------------------
Vamos agora à obra, vamos agora à obra. Indevidamente esta obra chama-se cobertura do 
Mercado 2 de Maio. A ínfima parte que ela tem é a cobertura, porque ela tem desde logo a 
parte da arquitetura, tem desde logo a parte das estruturas, 480 mil euros são para a 
requalificação interior das lojas e das coberturas que têm infiltração de águas, de facto 
havia problemas estruturais naquelas lojas que vão ser resolvidos, desde a cobertura à 
revitalização das lojas. Cerca de 220 mil euros são para o sistema de climatização das 
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atuais lojas, exatamente para terem ar condicionado no verão e para terem aquecimento 
no inverno. Cerca de 400 mil euros são para instalações elétricas, telecomunicações, 
videovigilância e sistema de som. 550 mil euros são para a execução das questões 
arquitetónicas que se prendem com a melhoria de WC’s porque passaremos a ter ali em 
dois pisos diferentes WC’s de uso público que são extremamente importantes para o uso 
do nosso Centro Histórico, a facilitação de acessos ou a construção de espaços de 
restauração no piso intermédio, um palco e um elevador para pessoas com mobilidade 
reduzida que têm grande dificuldade em se deslocar. Aquela rampa é muito ingreme para 
pessoas com cadeiras de rodas a poderem ultrapassar. E, eu pergunto: Que Praça é esta 
que nunca ninguém a atravessa? Eu pergunto: quantos dos senhores para irem do Rossio 
ao Centro Histórico já atravessaram o Mercado 2 de Maio? És exceção, há sempre 
exceções, normalmente aquilo que as pessoas fazem é contornar a Praça, é ir à esquina e 
subirem a Rua do Comércio. Depois, há ainda gastos com a estrutura de betão armado, 
com as redes de esgotos, com o saneamento, com a rede de gás, com a rede de 
telecomunicações e por aí fora. Na realidade, com a cobertura são feitos dois 
investimentos. 470 mil euros com a estrutura metálica, e 1,78 milhões de euros com o 
sistema solar fotovoltaico. E, porquê esta opção do sistema solar fotovoltaico? Porque nós 
somos uma cidade verde. Este ano é o ano que dedicamos à Cidade Jardim, só podíamos 
fazer opções que fossem autossustentáveis, estes painéis fotovoltaicos que eram vidro 
passam a ser produtores de energia que tornam esta infraestrutura autossustentável e 
mais do que isso, até permitem que outras infraestruturas da autarquia possam vir buscar 
aqui energia para a sua sustentabilidade. -------------------------------------------------------------- 
Por fim, vamos ao financiamento. O financiamento é feito por fundos comunitários, e é 
preciso que se note o seguinte, aliás eu irei dizer isso a seguir quando falarmos nos pontos 
que vamos ter sobre as obras que estão em curso na área dos fundos comunitários. Há dois 
tipos de fundos comunitários: Há fundos comunitários a fundo perdido, e há fundos 
comunitários reembolsáveis. No fundo esta obra é coberta a quase 100% por fundos 
comunitários, uns fundos comunitários a fundo perdido, e outros reembolsáveis. Por outro 
lado, todos nós sabemos que neste momento, todas as obras que estamos a fazer no âmbito 
dos fundos comunitários estão a ser comparticipadas a 100%. Todas as faturas estão a ser 
entregues, por causa da execução da aceleração e fruto da pandemia, tudo que são faturas 
que nós estamos a entregar ao PO Centro essencialmente que é onde nós temos projetos, 
estão a ser pagas a 100%. Ainda não começaram a ser pagas, mas vão ser, e eu acredito 
que vão ser, pelo menos a Senhora Presidente da CCDR assim me prometeu, e por outro 
lado isso vai fazer o quê? Todas estas faturas pagas a 100% vão ter um reflexo no valor 
final da comparticipação das obras, por outro lado ainda vai haver um ajuste em junho, 
que é um ajuste porque há obras que não estão a ser executadas noutros municípios, nós 
fomos ambiciosos, pusemos obras que aceitámos que fossem comparticipadas abaixo dos 
85%, já tinha essa convicção, eu tenho muita experiência de fundos comunitários, e 
portanto, eu já sabia que iria haver no final do quadro comunitário de apoio dinheiro 
disponível para cobrir mais, e acordei na altura com a Senhora Professora Ana 
Abrunhosa e agora com a Senhora Presidente da CCDR, e disse assim, eu prefiro aprovar 
estas candidaturas com uma comparticipação mais baixa porque depois terei 
oportunidade de reforçar a sua comparticipação, enfim, é um exercício que se faz. ----------
Por fim, vamos falar também para que fique bem claro das várias posições. Todas as 
posições são legítimas, agora, esta posição desta carta aberta vem com 7 anos de atraso. 
Houve muitos momentos de debate, porque houve o debate público, houve um momento 
em que se lançou o concurso que também foi um momento de debate, houve um momento 
em que se aprovou a candidatura ganhadora que foi também outro momento de debate, 
portanto, não faltaram ao longo destes 7 anos momentos de debate, e por outro lado, eu 
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não engano ninguém. Eu quando me candidatei à Câmara há 7 anos disse que queria 
cobrir o Mercado 2 de Maio, e portanto, não estou a enganar ninguém, antes pelo 
contrário, mais transparência do que esta não é possível. Agora a coerência dos 
procedimentos é que deixa muito a desejar, porque se eu respeito a posição da Senhora 
Deputada Filomena Pires, se respeito até a posição da Dra. Dalila, porque até foi ao meu 
gabinete, pediu-me uma reunião para me dizer que estava contra, e disse-mo olhos nos 
olhos, discutimos etc. muito bem, já não respeito quando a Dra. Dalila diz que há 
Presidentes de Câmara que se julgam donos das cidades. Eu não sou dono da cidade. Eu 
sou um cidadão que neste momento tem a responsabilidade de ser eleito e estar aqui com o 
voto do povo, eu não estou aqui nomeado, nem fui agora recentemente nomeado, eu estou 
aqui com o voto do povo, e, portanto, é o povo que me vai julgar daqui a uns meses do 
ponto de vista do trabalho quem fazemos e portanto, povo esse que eu sei que está de 
acordo com esta obra. Portanto, meus caros, penso que ficou muito claro aqui todo o 
processo, desde a história do Mercado que é dinâmica. As coisas não são estáticas. O 
Louvre foi a obra mais polémica que se fez em Paris, toda a gente estava contra, hoje já 
ninguém consegue olhar para o Louvre sem a pirâmide, essa é que é a verdade. Foram 
referidos aqui mercados nacionais, foi referido aqui o Mercado do Bolhão, da Ribeira, 
Campo de Ourique, Bom Sucesso, são de facto mercados e nós também merecemos ter um, 
nós também merecemos ter em Viseu o Mercado 2 de Maio com uma vocação de ser uma 
Praça de restauração e eventos dentro de uma estratégia global, porque esta Praça, com a 
configuração que tem, com as 18 lojas que lá tem, aliás, os lojistas já estão todos 
reinstalados, já não estão lá, vai interagir com a Rua do Comércio, vai interagir com a 
Rua Formosa, vai interagir com a Rua Direita, com a Rua da Vitória, criando um 
autêntico Centro Comercial de ar livre que tem no seu centro a Praça 2 de Maio como a 
grande âncora desse centro comercial de ar livre, é preciso olhar para o todo e as âncoras 
que estamos a criar. E, portanto, minhas caras e caros amigos, com toda a transparência 
foi assim que o processo se passou, e, portanto, respeito muito todas as opiniões, mas 
sinceramente este é o momento de agir. Já adjudicámos, consignámos a obra, a obra está 
em curso, quando chegarmos ao fim verão qual foi o valor de comparticipação da obra, e 
aí vão meter a viola no saco como é habitual porque falam antes do tempo. Eu sei o que 
estou a fazer juntamente com as minhas equipas sabemos o que estamos a fazer. Agora, 
respeito todas as posições, já não respeito a incoerência, não respeito é pessoas que 
tiveram uma posição durante 4 anos e não abriram a boca, e que agora vêm dar a cara a 
dizer que estão contra o projeto porque ele foi desvirtuado. Desvirtuado o projeto? Este é 
exatamente o projeto que já estava na altura aprovado, a única questão é que em vez de 
ter vidro normal passou a ter um vidro fotovoltaico. Não são painéis fotovoltaicos. Para 
que fique claro, nós não vamos criar nenhuma central fotovoltaica no Mercado 2 de Maio, 
nós estamos a cobrir exatamente com painéis que são painéis fotovoltaicos, eu até estava à 
procura aqui nas minhas notas, porque acho para fechar era muito importante também 
dar-vos nota disto, de uma cobertura, vale a pena irem ao Google e procurar, que é o 
Mosteiro da Madre de Deus de Monchique, eu peço-vos, vão ao Google, vão ver como é 
que foi coberto o Mosteiro da Madre de Deus de Monchique que é um Mosteiro do século 
XVIII, final do século XVIII inicio do século XIX que foi exatamente coberto com estes 
painéis fotovoltaicos, e vão verificar se há falta de luminosidade neste monumento, vão 
verificar se há falta seja do que for, e vejam outras obras, já agora, vão ao facebook ou às 
redes sociais, enfim, sobretudo ao Google e procurem outras soluções de coberturas iguais 
a estas que estão a ser feitas pelo mundo, e portanto, enfim, eu sei que ser inovador 
também traz estas questões, agora, não vamos ficar amarrados, não vamos ficar 
amarrados só porque esta obra tem uma assinatura. Vai ter uma assinatura, até porque, 
em bom rigor aquilo a que nós nos limitamos é fazer toda a requalificação do Mercado e a 
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pôr-lhe também uma cobertura para ele ser usado durante todo o ano, e, portanto, a 
assinatura de Siza Vieira nunca se perderá, porque ela está lá e vai continuar naquilo que 
era a sua estrutura. As magnólias vão se manter, a estrutura vai-se manter, aliás, foi ele 
próprio que no seu projeto, retirou as lojas que estavam viradas para a Rua Formosa e 
colocou aqueles gradeamentos que também os vamos manter, portanto, digamos que, a 
estrutura, a marca de Siza Vieira não se vai perder como não se perderam as marcas de 
1910, como não se perderam as de 40, as de 60, de 80 e como não se irá perder esta. 
Portanto, estou convicto de que estamos a fazer o melhor pela nossa cidade, o melhor pela 
dinâmica do nosso Centro Histórico e é com essa convicção que vamos continuar. A obra 
está consignada e vai até ao fim. Muito obrigado. ---------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente da 
Câmara. Tem a palavra o subscritor da Moção o Deputado Cristofe Pedrinho. ---------------
----- DEZASSEIS – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Reitero os 
cumprimentos. A questão do oportunismo que o Senhor Deputado Pedro Alves apontou 
aqui e o Senhor Presidente da Câmara é uma questão falsa, completamente falsa. O PS, e 
eu próprio nesta Assembleia pedi várias vezes vários documentos sobre o Mercado 2 de 
Maio, pedi um cronograma nas primeiras intervenções que fiz aqui nesta Assembleia e 
que até à data esse cronograma não apareceu, pedi o tal estudo de opinião em que o 
Senhor Presidente da Câmara fala nos 97% dos viseenses, e até hoje esse estudo de opinião 
não é conhecido e também não foi entregue ao Partido Socialista e, portanto, o 
oportunismo não é nosso, de certeza absoluta, e muito menos do PS. E, depois para lhe dar 
aqui outra nota, o Senhor Presidente da Câmara disse que o PS, que os anteriores 
Vereadores votaram a favor, estiveram sempre a favor deste processo, mas em 2015 o que 
eles votaram a favor foi uma consulta pública, e até pediram ao Senhor Presidente da 
Câmara para que o assunto fosse levado a um referendo municipal. O Senhor não 
concordou, e, portanto, não é o PS que está agora com oportunismo político, e 
oportunismo de última hora, ou em ano de campanha como vocês queiram dar a entender. 
E, discussão pública? Que discussão pública? Onde é que está a discussão pública dos 3 
projetos? E, do anterior aos 3 projetos? Não houve! O senhor decidiu que eram aqueles 
projetos e foi aquilo que foi feito, ponto. E, a questão do debate, também falado aqui, a tal 
discussão pública que não existiu, e depois vem-me falar das redes sociais. Quer dizer, a 
carta não chega ao Senhor Presidente e depois fala das redes sociais que há movimentos 
positivos, que há comentários positivos, mas não viu a carta que estava nas redes sociais, 
não viu a carta que estava amplamente publicada nos órgãos nacionais de comunicação 
social, não viu nada. -----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à luz solar, à exposição solar. Pelos pareceres técnicos e pelo que lá está 
aquilo vai ter 20% de radiação solar, portanto, vai entrar 20% de sol, ou de luz para 
aquele projeto. Os painéis fotovoltaicos vão ser vidros fumados, e, portanto, vai haver ali 
uma cobertura, ponto, ponto final. -----------------------------------------------------------------------
E, sobre a questão do Siza Vieira, do envolvimento. Essa carta, ou esse parecer é sobre os 
desenhos, é sobre a autorização de ceder os desenhos, não é uma carta resposta a um 
convite do município a dizer, envolva-se no projeto, venha-nos ajudar e esteja presente do 
início até ao fim. Álvaro Siza Vieira deu essa carta e até ao momento não sabe mais nada. 
Ponto. Autorizou a cedência dos desenhos, foi o que aconteceu. Portanto, nós, o Partido 
Socialista e os subscritores da Moção estão muito tranquilos relativamente às suas 
posições. Olhe, eu até estou à vontade. Eu fui eleito em 2017. Nas minhas primeiras 
intervenções vim falar contra a obra do Mercado 2 de Maio. O Senhor Presidente tem 
tempo, à noite, pegue nas Atas da Assembleia Municipal e leia a nossa intervenção, e veja 
aquilo que nós fizemos, votámos sempre contra este projeto, desde o início, não venham 
agora dizer que é uma questão de oportunidade. E, se há um movimento nacional é óbvio 
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que nos vamos juntar a esse movimento nacional, faz todo o sentido, ao contrário o Senhor 
Presidente que já disse que é irrevogável, mas eu também conheço muita gente que disse 
que a questão era irrevogável e depois passou a ser revogável. Tenho dito. Obrigado. -------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. O 
Senhor Presidente da Câmara quer fazer um esclarecimento. Tem a palavra.  ----------------
----- DEZASSETE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Presidente, é só 
para, enfim, eu não gosto nada que as pessoas vão ali aquele parlatório dizer coisas que 
não sabem, não é. Eu vou aqui buscar o cronograma: ----------------------------------------------- 
Em 18/09/2014 com o voto favorável de todos os intervenientes era aberto um concurso 
público de conceção com vista à revitalização da Praça 2 de Maio, eram na altura 
Vereadores do PS o Dr. José Junqueiro, a Dra. Rosa, e a Dra. Andreia, portanto, eu não 
sei se há dois PS, mas pelos vistos há, porque há um PS que votou favoravelmente e agora 
pelos vistos há outro PS que não. ------------------------------------------------------------------------- 
Em 12/12/2015 foi discutido em Reunião de Câmara o programa preliminar dos termos de 
referência e das demais informações do Concurso de Ideias para a revitalização do 
Mercado 2 de Maio. -----------------------------------------------------------------------------------------
Em 08/10/2015 também foi discutido o relatório final e a Ata do concurso público que 
tinha deliberado fazer ao abrigo do contrato programa de 2014. ---------------------------------
Logo a seguir é aprovado exatamente o vencedor, e a verdade é que em todos os 
momentos, nunca foi o Presidente da Câmara, há um concurso quem tem um júri, ora, se 
há um júri… olhe, o Presidente da Câmara há uma coisa que lhe diz: nem eu nem os 
elementos da câmara participamos em júris, nem de concursos públicos nem de concursos 
de admissão de pessoal e, portanto, estamos conversados. ------------------------------------------
Em 24/08 a câmara deliberou por unanimidade, como todas as deliberações no mandato 
anterior adjudicar o projeto à Empresa Machado + Braga de Macedo, Arquitectos, Lda. 
Há mais dúvidas? Há mais dúvidas sobre isto? Por amor de Deus, sejamos honestos, e, 
sejamos honestos intelectualmente e politicamente. É uma desonestidade intelectual e 
política vir pôr em causa estes factos. Já agora, eu vou-vos mostrar fotografias deste 
Convento de que falei agora. Olhem, até para ver se conseguem ver quem está também a 
assistir a partir de casa, estes painéis que foram utilizados neste Convento até só têm 10% 
os que nós vamos aplicar têm 20%, eu pergunto se há falta de luz aqui? Há falta de luz 
aqui Senhores Deputados? Já agora, lá para casa, eu pergunto se há falta de luz nestes 
projetos? Este é o sistema que vai ser utilizado no nosso Mercado 2 de Maio, portanto, se 
quiserem depois façam o favor até para rebater aquilo que estava a ser aqui dito à minha 
direita, porque efetivamente é assim que as coisas estão a ser feitas. Portanto, mais 
transparência do que isto meus caros é impossível. E, por outro lado dizer que não foi o 
Presidente da Câmara que decidiu, foram os júris por unanimidade, e estes júris tiveram 
sempre, a Ordem dos Arquitetos, a Escola Superior de Tecnologia, a Universidade 
Católica através da Arquiteta Ana Pinho, tiveram o CERV a representar os empresários e 
teve o Arquiteto Marques em representação da SRU, portanto, não foi o Presidente da 
Câmara, foi um júri autónomo, aliás, nem podia ser de outra maneira. Por outro lado, eu 
acho estranho até porque sei que o Senhor Vereador aqui à minha direita tem andado lá a 
ver. Todos os processos são públicos. Olhem, passou pelo crivo da CCDR para avaliação, 
passou pelo crivo do Tribunal de Contas para o visto do Tribunal de Contas, passou pelo 
crivo da Direção Regional da Cultura para dar o parecer positivo, enfim, eu não conheço 
processo que passasse por tantos crivos como este, e só em Reuniões e Câmara este 
processo foi uma, duas, três, até à sua deliberação da adjudicação foi 5 vezes à Reunião de 
Câmara, portanto, estamos conversados sobre este assunto. Respeito muito a opinião de 
todos, mas há um momento para discutir, há um momento para tomar decisões, há um 
momento para fazer, estamos no momento do fazer e a obra está em curso. Muito 
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obrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos 
proceder à votação … ---------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Deputado Cristofe Pedrinho solicita a palavra. ---------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Foram feitos 
esclarecimentos, se é um protesto … se é contrariar esclarecimentos tem a palavra. Se é 
para contrariar o que foi dito. Tem a palavra então. -------------------------------------------------
----- DEZOITO – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Dizer apenas 
ao Senhor Presidente da Câmara que é pena que esse cronograma não nos tivesse chegado 
quando foi pedido em 2017, e dizer-lhe também que a consulta pública, que a primeira 
autorização em 2015 teve a votação para a consulta pública, quando votaram os 
Vereadores todos por unanimidade. Foi para uma consulta pública. ----------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Então 
íamos proceder à votação. ---------------------------------------------------------------------------------
- Senhor Presidente da Câmara intervém dizendo: Senhor Presidente eu não posso deixar de 
responder, é que isto é mentira, isto é mentira o que está a dizer o Senhor Deputado. 
Houve de facto uma deliberação unânime para a consulta. Este cronograma para já é 
público porque todas as Atas são públicas, e, portanto, os senhores só têm que ir ao site da 
Câmara que está lá tudo, procurem. --------------------------------------------------------------------- 
Portanto, 18/09/2014 voto favorável para a abertura do concurso de ideias. ------------------- 
12/02 discussão do programa preliminar. -------------------------------------------------------------- 
08/10/2015 relatório final e Ata do concurso público. ----------------------------------------------- 
E, em 24/08/2017 deliberação por unanimidade como todas as deliberações neste processo 
de adjudicar o projeto à empresa. Adjudicação. Adjudicação em 2017. Portanto, quem 
está aqui errado é o senhor, para a próxima vez prepare-se melhor antes vir para estes 
debates. Em 2014 começámos o processo e termina em 2017 com uma deliberação 
unanime de adjudicação do projeto, portanto, é assim que as coisas se passam, agora, não 
é pelo o senhor tentar sobrepor a sua voz à minha que vai fazer valer os seus pontos de 
vista. Está errado. Reconheça que está errado. O seu partido, o Partido Socialista não só 
votou o concurso de ideias como votou adjudicação do projeto ao Senhor Arquiteto Braga 
de Macedo, Arquitetos, Lda., portanto, o Partido Socialista esteve neste processo em todo 
o processo, e não é por acaso que o Dr. Junqueiro vem hoje dizer que não é tempo de 
discutir, é tempo de fazer. Pronto. -----------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa retoma a sua intervenção dizendo: Agradecia que não 
houvesse comentários. --------------------------------------------------------------------------------------
Íamos então entrar no processo de votação está bem? Não vamos fazer por Grupos 
Municipais. Pediram-me porque está a ser um bocadinho… porque tem que haver 3 
momentos, e por isso eles têm que passar o painel em três momentos não é. -------------------
O que está em causa eu passo a ler: ----------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Viseu, reunida a vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e 
um, junta-se à Petição e Carta Aberta. Esta proposta é subscrita pelo Partido Socialista, 
CDS, Bloco de Esquerda e CDU. ------------------------------------------------------------------------- 
Quem vota contra? Quem vota contra a Moção? Algumas pessoas estão a fazer sinais que 
não estão a ouvir. Quem vota conta a Moção? Quem vota contra a Moção apresentada? 
Deputado Gonçalo Ginestal não percebemos qual é o seu sentido de voto porque está com 
luz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Ginestal intervém dizendo: É contra Senhor Presidente. É 
contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue o processo de votação dizendo: Está bem. Ok. -----
- O Presidente de Junta de Coutos é? Ouvimos a voz mas está sem cartão. É contra? 
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Presidente de Junta de Coutos pedia voz para ele. ---------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Ginestal intervém dizendo: Ó Senhor Presidente, eu peço 
desculpa, eu enganei-me na minha Votação. -----------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa questiona: Quem? Quem? Quem? --------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Ginestal intervém dizendo: Gonçalo Ginestal. --------------------
- O Senhor Presidente da Mesa responde: Está bem. Ok. --------------------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Ginestal intervém novamente dizendo: Está bem? É a favor. -
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: ok. Retificamos isso. Certo. Ainda 
estamos em processo de votação é possível retificar. -------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Ginestal intervém novamente dizendo: Peço desculpa. ---------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Deputado João Caiado gostaria de 
saber qual é o sentido de voto. Já está. ------------------------------------------------------------------ 
- O Senhor Deputado João Caiado intervém novamente dizendo: Eu já tinha mostrado. ------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue o processo de votação dizendo: Ok. Já está. ---------
Quem vota a favor da Moção? ---------------------------------------------------------------------------- 
Em relação à abstenção, quem se abstém? -------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de S. João de Lourosa Manuel Armando Ferreira Fernandes 
intervém dizendo: Peço desculpa mas o Manuel Fernandes é abstenção. -------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue o processo de votação dizendo: Certo, certo. 
Abstenção? Vão desculpar, pedia silêncio, mas atendendo, por um lado à pertinência e 
importância do tema, foi a primeira experiência, vamos fazer uma votação rápida 
nominal, e por isso, atendendo à pertinência do tema eu ia perguntar o sentido de voto 
para vermos alguma situação. ---------------------------------------------------------------------------- 
(Senhor Presidente da Mesa procedeu à chamada de todos os Membros presentes na 
Sessão). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação à votação: A Moção foi rejeitada com uma (1) abstenção, treze (13) votos a favor e 

trinta e dois (32) votos contra. Por isso foi rejeitada. --------------------------------------------------- 
Tem a palavra a Deputada Filomena Pires. Agradecia silêncio a todos. Tem a palavra a 
Senhora Deputada. ------------------------------------------------------------------------------------------
----- DEZANOVE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES 
(CDU): Obrigada Senhor Presidente. Reiterar os cumprimentos e pôr à discussão e 
votação uma Moção designada: Dia Internacional da Mulher 2021. -----------------------------
Este Dia foi instituído em 1910 por proposta de Clara Zetkin e permanece como símbolo 
da luta emancipadora das mulheres. --------------------------------------------------------------------  
O Dia Internacional da Mulher não pode ser apenas uma data para comemorar. É 
necessário que as instituições públicas e privadas criem plataformas de entendimento que 
reforcem a importância da valorização da mulher, promovam o seu envolvimento na 
organização social e política, nos diversos setores da sociedade. ----------------------------------- 
Vivemos um tempo atravessado por uma pandemia que arrasta consigo uma crise 
sanitária de repercussões sociais e económicas já visíveis e de incertezas futuras. As 
desigualdades e discriminações acentuam-se, vemos acontecer retrocessos na fruição de 
direitos conquistados. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Com a pandemia agravaram-se dramaticamente as condições de vida das mulheres no 
trabalho e na família. Aumentou a precariedade e a perda de rendimentos. Muitas 
mulheres e famílias ficaram privadas de rendimento com o encerramento de milhares de 
micro e pequenas empresas. Muitas perderam 1/3 do salário para ficar em casa a 
acompanhar os filhos porque as creches e escolas estão encerradas. ----------------------------- 
Com a pandemia são redobradas as exigências para as mulheres que vão trabalhar todos 
os dias como para aquelas que estando em teletrabalho se confrontam com a 
impossibilidade de compatibilizar o trabalho e a assistência aos filhos e à família. ------------ 



 
  35 

  
  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021,  

 

Neste quadro, todas sentem uma maior sobrecarga com a organização da vida familiar e 
doméstica e crescentes dificuldades para organizar o tempo de trabalho e descanso, com 
riscos para a sua própria saúde. -------------------------------------------------------------------------- 
Assim, conforme legislação em vigor, a CDU propõe que a Assembleia Municipal de Viseu, 
na sua Sessão Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2021, delibere: -------------------------------- 
1. Saudar as mulheres das mais variadas expressões culturais, económicas, sociais e 
etárias, particularmente, todas as mulheres do concelho de Viseu; ------------------------------- 
2. Expressar a sua solidariedade com as mulheres que em Portugal e no mundo lutam 
contra as consequências da pandemia nas suas vidas, contra as desigualdades, 
discriminações e violências, pela igualdade, o progresso e a paz; ---------------------------------- 
3. Remeter a presente Saudação para a Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e 
Garantias, Movimento Democrático de Mulheres, Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género e Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Comissão 
de Igualdade entre Mulheres e Homens e outras entidades e organizações representativas 
da defesa dos direitos das mulheres. --------------------------------------------------------------------- 
 ----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Está 
aberta a discussão. Está aberta a discussão sobre Dia Internacional da Mulher 2021. 
Alguém quer intervir? Tem a palavra a Senhora Deputada Ana Paula Santana. -------------
----- VINTE – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA FIGUEIREDO SIMÕES 
GOMES SANTANA (PPD/PSD): Bom dia a todos. Senhor Presidente da Mesa da 
Assembleia, restantes Membros, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, 
Senhores Membros da Assembleia presentes e em casa ou nos seus postos de trabalho, 
Comunicação Social e todos os demais presentes. -----------------------------------------------------
Ouvi com atenção a Moção apresentada pela colega da Assembleia Filomena Pires. De 
facto o Dia Internacional da Mulher é um dia que se comemora com grande regozijo de 
todos nós, porque todos nós vamos reconhecendo felizmente que a mulher tem um papel 
super importante na sociedade naquilo que contribui para o desenvolvimento na mesma, 
quer no núcleo familiar, quer no núcleo societário, quer em termos empresariais, 
profissionais e todas as demais vertentes que contribuem para o crescimento de uma 
sociedade em igualdade, em fraternidade e sobretudo em igualdade de direitos que é 
aquilo que se pretende com a Moção apresentada. A Saudação às Mulheres merece a nossa 
adesão, a solidariedade para com a luta constante no desenvolvimento de legislação e 
condições que permitam salvaguardar a sua igualdade no reconhecimento em todas as 
vertentes da sociedade atingindo assim o tal progresso e a tal paz social que se ambiciona, 
também tem a nossa adesão, e continuarmos em conjunto na construção de um mundo 
melhor onde o papel desta mulher essencial ao desenvolvimento se alcance, é também 
merecedor da nossa anuência. Consequentemente em plena solidariedade com toda a 
argumentação aqui trazida nós votaremos favoravelmente. ----------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra a Senhora Deputada Catarina Vieira. --------------------------------------------------------
----- VINTE E UM – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
CASTRO RODRIGUES (BE): Muito bom dia novamente a todos. Obrigada Senhor 
Presidente. O Bloco de Esquerda traz também uma Moção de Saudação ao Dia 
Internacional das Mulheres que passaria então a ler: ----------------------------------------------- 
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Invocar o dia 8 de março é imperativo! Traz à luz do dia o peso associado ao papel da 
mulher e coloca a nu a sua importância para a engrenagem que faz com que a sociedade 
não pare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A chamada linha da frente é composta, na sua maioria, por mulheres auxiliares de saúde 
(92%), enfermeiras (82%), médicas (55%) e cuidadoras (80%). No entanto, o trabalho das 
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mulheres continua a ser menos reconhecido, comparativamente ao dos homens. Em 
média, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 52 dias de trabalho pago, o que 
significa que as mulheres trabalham aproximadamente 2 meses de graça. São também as 
mulheres a maior categoria a ganhar o salário mínimo. Nestes tempos de pandemia, vários 
dos sectores mais afetados pelas restrições são compostos maioritariamente por mulheres, 
como o sector das limpezas, os cabeleireiros e as esteticistas (composto em 90% por 
mulheres), e o atendimento ao balcão e comércio (composto em 64% por mulheres). -------- 
Para além desta diferença no emprego formal, as mulheres gastam em média, 
aproximadamente, mais duas horas diárias do que os homens em tarefas domésticas e do 
cuidado, um trabalho não remunerado e ainda invisibilizado. -------------------------------------
Em cima de tudo isto, 85% das famílias monoparentais são compostas por mulheres, o que 
numa altura de confinamento, vem agravar toda a dinâmica doméstica e laboral, 
obrigando a uma gestão quase impossível entre o tempo dedicado ao apoio às crianças em 
ensino online e o horário de trabalho (para quem o tem). -------------------------------------------
As violências são muitas, complexas e distintas, e os problemas são estruturais. --------------
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Viseu, reunida em 26 de Fevereiro de 2021, 
Delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Saudar todas as Mulheres, a sua luta, bem como todas as suas conquistas e dos 
movimentos feministas; ------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Remeter este voto à Assembleia da República (Comissão Parlamentar de Direitos, 
Liberdades e Garantias), à CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, à 
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e às associações e 
movimentos de mulheres da cidade de Viseu. ----------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra a Senhora Deputada Fátima Lopes. ----------------------------------------------------------- 
----- VINTE E DOIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA DE FÁTIMA FERNANDES 
LOPES (PS): Obrigada. Cumprimento Senhor Presidente da Mesa, Senhoras Secretárias, 
Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vice-Presidente, os Vereadores presentes 
fisicamente e quem está também online e todos os Deputados que estão aqui fisicamente e 
online nesta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às duas Moções que foram apresentadas apenas para manifestar que vamos 
votar favoravelmente. Enquanto mulher, não podia deixar de concordar em pleno com 
aquilo que aqui foi dito e fazer um apelo a que também não basta só legislarmos porque no 
nosso país temos feito muito em prol da igualdade das mulheres em vários campos, mas, 
não basta só legislar, é necessário cumprir de facto de forma efetiva aquilo que está na 
nossa legislação. Portanto, não podia deixar de me associar a estas duas Moções e dizer 
que estou em plena sintonia enquanto mulher e enquanto ser humano. -------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra a Deputada Ana Paula Santana. ---------------------------------------------------------------
----- VINTE E TRÊS – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA FIGUEIREDO SIMÕES 
GOMES SANTANA (PPD/PSD): É só um pedido de esclarecimento. Vamos votar uma ou 
as duas? Eu só me pronunciei quanto à primeira. ----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Certo. Em relação às duas Moções, 
se me permitem, o ponto substantivo é praticamente igual. Eu vou ler porque não me 
parece que haja diferença. ---------------------------------------------------------------------------------
Vou ler a primeira Moção que entrou, e acho que a segunda encaixa perfeitamente nesta e 
eu tentava aqui conciliar a situação. ---------------------------------------------------------------------
A apresentada pela CDU: A Assembleia Municipal reunida em Sessão Ordinária no dia 26-
02-2021 delibera: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Saudar as mulheres das mais variadas expressões culturais, económicas, sociais e 
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etárias, particularmente, todas as mulheres do concelho de Viseu. ------------------------------- 
A Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda no fundo é complementar: ---------------------
1. Saudar todas as Mulheres, a sua luta, bem como todas as suas conquistas e dos 
movimentos feministas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
A da CDU tem mais dois pontos: -------------------------------------------------------------------------
2. Expressar a sua solidariedade com as mulheres que em Portugal e no mundo lutam 
contra as consequências da pandemia nas suas vidas, contra as desigualdades, 
discriminações e violências, pela igualdade, o progresso e a paz; ---------------------------------- 
3. Remeter … e aí conciliávamos as duas situações. --------------------------------------------------
Tem a palavra a Deputada Ana Paula Santana. -------------------------------------------------------
----- VINTE E QUATRO – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA FIGUEIREDO 
SIMÕES GOMES SANTANA (PPD/PSD): Bom dia de novo. Reitero os cumprimentos. ----
Apenas um pormenor. Subscrevendo todos os considerandos, da CDU em pleno, 
relativamente à Moção apresentada pelo Bloco o termo feminista não é um termo que nós 
entendemos como consensual, porque os direitos das mulheres, a mulher enquanto ser 
humano deve ter igualdade de direitos para com os homens, e estamos nessa luta da 
igualdade e da equidade, mas somos fisiologicamente diferentes, e não apreciamos o termo 
feminista. Votaremos favoravelmente, mas com essa ressalva. -------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Eu colocaria à votação a proposta 
da CDU ou então colocaria as duas propostas em separado. É melhor pôr as duas 
propostas em separado, e então há mais liberdade com este aspeto colocado pela Senhora 
Deputada Ana Paula Santana. ----------------------------------------------------------------------------
Proposta da CDU: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Saudar as mulheres das mais variadas expressões culturais, económicas, sociais e 
etárias, particularmente, todas as mulheres do concelho de Viseu; ------------------------------- 
2. Expressar a sua solidariedade com as mulheres que em Portugal e no mundo lutam 
contra as consequências da pandemia nas suas vidas, contra as desigualdades, 
discriminações e violências, pela igualdade, o progresso e a paz; ---------------------------------- 
3. Remeter a presente Saudação para todas as entidades que já foram aqui expostas. -------
Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso foi aprovado por unanimidade. ------------------
Em relação à proposta do Bloco de Esquerda: -------------------------------------------------------- 
1. Saudar todas as Mulheres, a sua luta, bem como todas as suas conquistas e dos 
movimentos feministas; ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Remeter também para as entidades todas que aqui estão. -------------------------------------- 
Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso aprovado também por unanimidade. ------------
É uma Hora, propúnhamos a suspensão desta Sessão e desde já um agradecimento da 
Mesa a todos pela colaboração e também que desculpem eventualmente alguns problemas 
que tenham surgido. Retomávamos esta Assembleia às duas e meia, só com um alerta, 
quem quiser vir um bocadinho mais cedo porque esta Sessão é fechada, tem que ser assim, 
e por isso é reaberta e tem que haver novos registos às duas e meia, por isso pedíamos que 
tivessem isso em consideração. Então até às duas e meia. ------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Já temos quórum, podemos então 
reiniciar os nossos trabalhos, e por isso dava a palavra à Deputada Catarina Vieira. --------
Aproveito também para transmitir o seguinte: Houve de manhã alguns problemas técnicos 
nomeadamente com a Comunicação Social mas que foram ultrapassados. Penso que a 
situação hoje à tarde já está toda resposta. Mas, foi a primeira vez, acontece a todos, 
houve alguns problemas técnicos com a Comunicação Social, eles tiveram razão em 
demonstrarem até algum desagrado com a situação. ------------------------------------------------
Tem a palavra a Deputada Catarina Vieira. -----------------------------------------------------------
----- VINTE E CINCO – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA 
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E CASTRO RODRIGUES (BE): Ora, então boa tarde a todos e a todas. O Bloco de 
Esquerda traz uma Recomendação da Proteção dos Direitos dos Trabalhadores da 
Cultura em Crise Pandémica e Económica em 2021. ------------------------------------------------
Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O sector cultural foi dos primeiros a ser afectado pela pandemia de Covid-19. ---------------- 
Neste sector a precariedade laboral é a regra, as estruturas de produção são tipicamente 
de micro e pequena dimensão e a desprotecção dos trabalhadores é total. A inexistência de 
um regime de trabalho e proteção social específicos para o sector revela-se 
particularmente penalizadora neste momento de crise. ---------------------------------------------
Temos uma crise social dos trabalhadores da cultura que se agrava exponencialmente em 
2021, depois de 10 meses de empobrecimento e apoios sociais que não evitam a pobreza, 
quando existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deve ser garantido o acesso aos equipamentos culturais municipais por parte dos 
profissionais da cultura que, devido às especificidades da sua actividade, não possam 
deixar de aceder aos equipamentos para ensaio ou investigação, evitando perdas 
potenciais de capacidade física e artística, ou mesmo o trabalho de produção ou arquivo 
que poderá ser necessário, garantindo as regras e indicações de distanciamento social 
definidas pela Direção-Geral da Saúde. -----------------------------------------------------------------
Portanto, o Bloco de Esquerda recomenda à Câmara Municipal para que se elimine 
liminarmente os comodatos no sector cultural que tem sido feito de forma discricionária. 
Recomendamos que a cedência de espaços, em regime de comodato, a agentes culturais, 
individuais ou associativos, só sejam permitidos ao abrigo de concurso público à 
semelhança da forma como se atribuem os apoios financeiros a este sector de actividade. 
Este concurso deve ter júri e presidente externo à Câmara Municipal de Viseu, o que não 
ocorre no programa Viseu Cultura, o que inibe a isenção política do próprio concurso. 
Entendemos que todos os criadores e agentes culturais de Viseu devem ter igual 
oportunidade de acesso a espaços e a financiamentos através de concursos nos termos 
referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além desta Recomendação à Câmara Municipal temos também uma Moção Pelo 
Direito à Reposição das Freguesias Extintas. ---------------------------------------------------------- 
No sentido que esta Assembleia Municipal delibere então: ----------------------------------------- 
Recomendar à Assembleia da República que desenvolva rápida e eficazmente o processo 
legislativo, de forma a estabelecer um novo regime jurídico de criação, modificação e 
extinção de freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Instar os órgãos da República para que se avance com o processo legislativo de modo a 
permitir a reposição das freguesias que manifestem vontade de se desagregarem das 
actuais Uniões de Freguesia, a tempo das próximas eleições autárquicas. Em caso de 
aprovação esta moção será enviada aos Grupos Parlamentares, Deputados Únicos e 
Deputadas Não Inscritas da Assembleia da República. Disse. --------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Está em discussão esta Moção sobre 
a Reposição das Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------
Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. ----------------------------------------------------------------
----- VINTE E SEIS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Reiterar os cumprimentos a todos, à Mesa, à Câmara Municipal e aos 
Membros da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Moção que está neste momento em discussão sobre o processo de 
desagregação das freguesias, é um processo legislativo que já se encontra no Parlamento a 
decorrer, e por essa mesma razão vamos ter que aguardar para que nos prazos permitidos 
e devidos à Lei, com as audiências que se vão realizar, se consiga um resultado final de 
acordo com aquilo que são as expectativas de todos. As expectativas do PSD, é bom que se 



 
  39 

  
  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021,  

 

compreenda, o PSD, na Lei que aprovou em 2014 previa que se fizesse a avaliação deste 
processo de agregação que foi um compromisso assumido pelo Governo Socialista de 
reduzir significativamente o número de Autarquias Locais aquando do memorando da 
troika. Foi um processo que não foi na maior parte dos casos por vontade própria das 
populações, no entanto, também sabemos que há processos de agregação que decorreram 
de forma tranquila e a agregação do território funciona hoje de uma forma mais 
articulada e com benefícios dos ganhos de escala e dos serviços prestados à população. 
Nesse sentido vamos também em função daquilo que for a vontade das populações dessas 
das freguesias agregadas aceitar também a avaliação que estão a fazer nos critérios 
também que lhes são propostos pelo Governo, e aqui, se o prazo está neste momento a 
coincidir, a ter que andar à pressa a mata cavalos com o processo eleitoral, entenda-se que 
a iniciativa foi do Governo e se o fez agora e não o fez mais cedo foi porque também não 
quis, não é? Por isso, ao dar este calendário ao Parlamento há certamente um objetivo 
político que nós ainda não percebemos. De repente começou-se a acelerar todo processo, 
mas julgo que também, fazer as coisas à pressa sem termos a possibilidade de refletir 
conjuntamente com as populações não me parece que seja avisado. No entanto, o PSD está 
sempre ao lado daquilo que for a vontade proveniente das populações que integrem estes 
territórios, e naturalmente também indo ao encontro da aspiração também de alguns 
autarcas nomeadamente aqui do Município de Viseu, e nesse sentido aprovaremos 
favoravelmente a Moção que aqui é apresentada. ----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há 
mais alguma intervenção? Tem a palavra a Deputada Filomena Pires. --------------------------
----- VINTE E SETE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS 
PIRES (CDU): Reiterar os cumprimentos, muito boa tarde. Apenas para dizer que 
votaremos favoravelmente a Moção, em coerência com aquilo que tem sido a nossa 
intervenção nomeadamente nesta Assembleia Municipal onde já apresentámos também 
uma Moção neste sentido, e, exactamente porque há processos de reflexão em torno disto, 
há processos que já cumpriram inclusivamente aquilo que neste momento está a ser 
exigido, demos contributos para que de facto a Lei existisse e portanto, esta é uma 
bandeira da CDU, e tendo em conta também como aqui já foi dito, que há processos no 
concelho já em forte andamento, eu creio que sim, que faz todo o sentido a votação desta 
Moção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. 
Ficámos com a noção de que havia alguém que estava a pedir a palavra. -----------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa Rui Manuel dos Santos Ferreira 
intervém dizendo: Rui Ferreira de Bodiosa. ------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Nós não tínhamos aqui 
nenhuma indicação. Então é o Senhor Rui Ferreira Presidente da Junta de Bodiosa, 
Certo? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa Rui Manuel dos Santos Ferreira 
responde: Exatamente. --------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Nós não temos aqui nenhuma 
indicação mas de qualquer maneira, se se confirmar o pedido dávamos-lhe o uso da 
palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa Rui Manuel dos Santos Ferreira 
volta a intervir dizendo: Sim, confirmo o pedido. ------------------------------------------------------
----- VINTE E OITO – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
BODIOSA RUI MANUEL DOS SANTOS FERREIRA (PPD/PSD): Pronto. A minha 
intervenção vem no sentido de: as freguesias neste processo de desagregação já foram 
ouvidas e já deram o seu contributo, portanto, em meados e 2020, portanto, este processo 
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está-se a arrastar mais uma vez para uma altura eleitoral, não por culpa das freguesias, 
mas talvez por falta de vontade do Governo em resolver de uma vez por todas aquilo que 
sempre foi acusado de ser um processo feito a regra e esquadro. As freguesias já deram o 
seu contributo, a Associação Nacional de Freguesias também, agora, portanto, todo o 
processo depende do Governo que está a atrasar isto, como eu já disse, para uma altura 
em que se vai desenvolver um processo eleitoral, e por aquilo que a gente entende mais 
uma vez vai tudo ser tudo feito à pressa e em cima do joelho conforme é hábito neste 
Governo. Estamos esperançosos que assim não aconteça para bem das nossas freguesias e 
dos nossos munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Há mais alguma intervenção? Tem 
a palavra o Deputado Alberto Ascensão. ---------------------------------------------------------------
----- VINTE E NOVE – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhoras Secretárias, Senhor Presidente 
da Câmara, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Membros 
da Assembleia incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação 
Social e Público presente. ----------------------------------------------------------------------------------
Muito rapidamente para dizer que efetivamente as freguesias foram ouvidas, mas só um 
dos seus órgãos que foi as Juntas de Freguesia e nalguns casos percebemos bem, até só os 
Senhores Presidentes de Junta. Penso que importante será, uma vez conseguida a 
legislação que há-de digamos, regulamentar esta, digo eu, desagregação das freguesias, 
que sejam ouvidos os órgãos principalmente representativos das freguesias que são as 
Assembleias, como já algumas se pronunciaram e que trouxeram até Moções que 
aprovaram nas respetivas Assembleias de Freguesia, que as trouxeram a esta Assembleia 
Municipal, por conseguinte a partir daí sim, teremos um processo mais alargado com a 
pronúncia dos maiores e mais significativos representantes das freguesias que são de facto 
as Assembleias onde estão presentes todas as tendências de uma freguesia. Só queria dizer 
isto, de resto concordo, concordo que se calhar as coisas não andaram até determinada 
altura com a celeridade que deviam andar, não tenho nenhum problema em dizê-lo, 
interessa é que de facto isso aconteça e que as populações sejam ouvidas através dos seus 
órgãos já que diretamente talvez não seja possível, mas acima de tudo que seja respeitada 
a vontade das freguesias que não se reveem nesta agregação, neste, enfim, neste regime 
que foi adotado em 2013 e não em 2014. Foi em 2013 que aconteceu esta agregação. 
Portanto, daí certamente o nosso voto favorável relativamente à Moção que é apresentada. 
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há 
mais alguma intervenção? Não havendo iriamos então dar inicio à votação. -------------------
A Assembleia Municipal de Viseu, reunida em sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 
2021, delibera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Recomendar à Assembleia da República que desenvolva rápida e eficazmente o processo 
legislativo, de forma a estabelecer um novo regime jurídico de criação, modificação e 
extinção de freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Instar os órgãos da República para que se avance com o processo legislativo de modo a 
permitir a reposição das freguesias que manifestem vontade de se desagregarem das 
actuais Uniões de Freguesia, a tempo das próximas eleições autárquicas. Em caso de 
aprovação esta moção será enviada aos Grupos Parlamentares, Deputados Únicos e 
Deputadas Não Inscritas da Assembleia da República. ------------------------------------ 
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso aprovada com duas (2) 

abstenções. Só confirmar, o Senhor Presidente de Junta de Coutos absteve-se certo? Só 
confirmar a votação. Confirmar, o Senhor Presidente de Junta de Coutos absteve-se certo? 
Certo! Pronto. Por isso foi aprovada com duas (2) abstenções. --------------------------------------
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Tem a palavra a Deputada Sofia Mesquita. ------------------------------------------------------------
----- TRINTA – A SENHORA DEPUTADA SOFIA DANIELA PEREIRA MESQUITA 
(PPD/PSD): Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa e 
restantes Membros da Mesa, o Senhor Presidente de Câmara, os Senhoras Vereadores e as 
Senhores Vereadoras, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados e Senhoras e Senhores 
Presidentes de Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Todos nós estamos conscientes que esta pandemia tem testado e esticado diariamente todos 
os limites das instituições de saúde e continua a comportar uma pressão brutal sobre o 
nosso Sistema Nacional de Saúde. Desta forma, nunca é demais deixar aqui de referenciar 
e de valorizar o trabalho feito por todos os profissionais de saúde hospitalares, centros de 
saúde, saúde pública e outras instituições de cuidados a doentes assim como todos os 
profissionais que têm permanecido na linha da frente num combate que dura já há 1 ano. 
Localmente é também necessário e justo fazer um reconhecimento pelo trabalho levado a 
cabo pela Câmara Municipal. Pela sua “teimosia” em fazer uma estrutura de retaguarda 
operacional como prevenção e pronta a ser utilizada a qualquer momento e que foi de 
facto um balão de oxigénio para o Hospital de Viseu num momento de crise. Mas também 
pelo centro de vacinação no Pavilhão Multiusos, assim como a disponibilização de carros e 
motoristas do município para a vacinação em lares, de telemóveis e comunicações para 
que os médicos de família contactassem com os doentes. Tem sido um trabalho extenso e 
diário no acompanhamento e gestão de proximidade feita pela autarquia que merece 
também aqui este reconhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
Não só os Hospitais, mas também os Cuidados de Saúde primários têm assegurado uma 
enorme responsabilidade e volume de trabalho, tendo os médicos de família de gerir 
diariamente doentes positivos em isolamento obrigatório, contactos em isolamento 
profilático ao mesmo tempo que acompanham doentes crónicos alguns com múltiplas 
comorbilidades que necessitam de avaliações mais periódicas para gestão de terapêutica e 
controlo da doença de base assim como doentes agudos que carecem de uma resposta 
rápida. Ora, sabendo que um médico de família tem em média 1600 utentes inscritos na 
sua lista, conseguir chegar a toda a gente em tempo útil torna-se um cenário quase 
impossível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O que podemos aqui concluir é que esta pandemia trouxe à superfície as fragilidades que 
eram já crónicas do Sistema Nacional de Saúde. E, como tal, nós temos aqui também o 
dever de novamente trazer para a discussão a necessidade de pensar a médio e longo prazo 
os cuidados de saúde primários também no nosso concelho. -------------------------------------- 
A transferência de competências na área da saúde para as autarquias, sabemos que é uma 
obrigatoriedade para 2022 e assim ao abrigo deste diploma as câmaras municipais 
assumem competências de manutenção e conservação das instalações das unidades de 
cuidados de saúde primários, de gestão dos serviços de apoio logístico e também de gestão 
dos trabalhadores inseridos na carreira de assistente operacional. Esta descentralização de 
competências acarreta alguns constrangimentos: desde já a obrigatoriedade de os 
municípios garantirem os adequados níveis de prestação de serviços, entendendo-se por 
adequados os níveis de prestação verificados à data da respetiva transferência, ou seja, ao 
ser aceite a transferência de competências, a câmara aceita tacitamente que os níveis de 
prestação à data são os mais adequados. ---------------------------------------------------------------- 
Sabemos também que relativamente ao financiamento, a regra é de que o valor a 
transferir anualmente corresponderá ao valor que o Estado despendeu em anos anteriores. 
Esta proposta funcionaria se os edifícios e equipamentos estivessem todos em bom estado 
de conservação e adequados às necessidades da população e se o número de assistentes 
operacionais fosse de facto o desejado. Ora, como é do conhecimento público, isto não 
corresponde à realidade. O caso que temos assim mais gritante é o do Centro de Saúde I, 
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vulgarmente denominado por prédio alto que não tem as condições, em termos de 
infraestrutura, para ter alojadas tantas USF. Já como foi referido publicamente pelo 
Senhor Diretor do ACES Dão Lafões a solução ideal passaria pela construção de uma nova 
USF. Podemos mesmo questionar porque havemos de ter ali centralizadas tantas unidades 
quando temos outras instalações com melhores condições que podem ser recuperadas para 
esse efeito, tal como a escola Jean Piaget, uma sugestão já aqui deixada pelo Senhor 
Presidente de Câmara na última Assembleia Municipal. Esta solução permitiria não só 
uma melhor qualidade em termos de estrutura, mas também uma melhor cobertura ao 
nível das USF no nosso concelho proporcionando a mesma igualdade de oportunidades 
para todos os cidadãos quer sejam eles residentes no norte, centro ou no sul do concelho. 
Pois, já que falamos em descentralização porque não falarmos também de 
descentralização dentro do próprio concelho? No centro com a unidade a ser instalada na 
antiga Casa das Bocas que seria de grande interesse ser uma USF que viesse acrescer às 
unidades já existentes e não fosse só feita a transferência de uma USF já existente. 
Também mais uma estrutura renovada no sul e norte do concelho de modo a fazer uma 
cobertura uniforme do nosso território, uma vez que os cuidados de saúde primários têm 
na sua essência a necessidade de uma estreita proximidade com a população. -----------------
Não podia deixar também de terminar esta minha intervenção que toca também em alguns 
pontos da área da saúde sem recordar, e também já foi falado aqui isto hoje dia 26 de 
fevereiro de 2021 e continuamos à espera do projeto do Centro Oncológico para Viseu 
sendo também de destacar que não é feita qualquer referência a este no plano de 
recuperação e resiliência. Muito obrigada. -------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra Presidente da Junta de Abraveses Rui Pedro. -----------------------------------------------
----- TRINTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
ABRAVESES RUI PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA (PPD/PSD): Boa tarde a todos. 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Excelentíssima Mesa, Senhor 
Presidente da Câmara, Senhora Vice-Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores 
Vereadores, Senhores Deputados da Assembleia Municipal, Senhoras Presidentes de 
Junta, Senhores Presidentes de Junta, Minhas Senhoras e Meus Senhores. --------------------
Considerando que, as condições precárias das instalações do Departamento de Psiquiatria 
e Saúde Mental do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, são conhecidas por todos os 
Viseenses e por toda esta Assembleia; -------------------------------------------------------------------
Sabemos, neste momento, todos temos que estar envolvidos na solução que se impõe há 
vários anos, que é a criação de um novo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental 
junto do edifício do Hospital de São Teotónio; --------------------------------------------------------- 
Sabemos também que há anos que este projeto existe e não tem qualquer 
desenvolvimento; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, em outubro de 2020, em visita ao 
Departamento de Psiquiatria, deixou claro que as atuais instalações comprometem a saúde 
e a segurança dos doentes e dos profissionais, apesar da elevada qualidade técnica e 
científica dos profissionais de saúde que aí trabalham; ---------------------------------------------- 
Neste departamento trabalham quinze Psiquiatras e oito internos de formação 
complementar em Psiquiatria, equipas de Enfermagem especializadas na doença mental 
que respondem à população de todo o distrito; -------------------------------------------------------- 
Aliás, a par com Faro, Viseu tem o serviço de psiquiatria com menor ratio de psiquiatras 
por habitante, de acordo com o censo que o colégio de psiquiatria realizou no ano de 2019;   
A equipa multidisciplinar comporta também dois Pedopsiquiatras, cinco Psicólogas no 
departamento, mais três no polo central do Centro Hospitalar Tondela Viseu e, em 
conjunto, dá resposta ao internamento, (sendo 22 camas de homens mais 22 camas de 
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mulheres), às consultas de psiquiatria geral e várias consultas de subespecialidade, 
nomeadamente: Unidade de intervenção precoce no 1º surto psicótico; Equipa de 
Tratamento de Perturbações do Comportamento Alimentar; Unidade de Psiquiatria de 
ligação que observa doentes com patologia orgânica que desenvolve doença psiquiátrica 
em várias unidades como a de Diabetes, Hemato-oncologia, dor crónica, diálise, doenças 
autoimunes, Medicina física e reabilitação e Unidade de Cuidados Intensivos; ---------------- 
Existe também uma equipa de cuidados comunitários que visita diariamente doentes 
numa área geográfica que vai desde Cinfães até Santa Comba Dão e que presta cuidados 
no domicílio a mais de 500 doentes do foro de psiquiatria; ----------------------------------------- 
A equipa de profissionais, sediada neste departamento também presta apoio clínico às 
IPSS`s que recebem doentes do foro psiquiátrico, como sejam a ASSOL de S. Pedro do Sul 
e Oliveira de Frades. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Estudos recentes mostram que 49,2% dos portugueses reportaram impacto psicológico 
moderado ou grave, variando os níveis de depressão, ansiedade e stress, perante 
o atual estado de pandemia e os Especialistas da área já alertaram que "os efeitos 
da pandemia covid-19 serão múltiplos e profundos e as consequências para a saúde 
psicológica dos cidadãos ocuparão um lugar de destaque"; ---------------------------------------- 
O Plano de Recuperação e Resiliência proposto pelo Governo a Bruxelas enumera a 
Resiliência como uma das 3 dimensões estratégicas e prevê a Reforma para a Saúde 
Mental como um dos 9 roteiros para a retoma do crescimento sustentável e inclusivo; ------ 
Como é do conhecimento público, a Senhora Ministra da Saúde admitiu que o 
Departamento de Saúde Mental do Centro Hospitalar Tondela-Viseu não tem nenhum 
investimento previsto no Orçamento do Estado para 2021, mas reconheceu que estaria 
atenta à necessidade desta intervenção; ----------------------------------------------------------------- 
É chegado o momento de encarar este problema como uma prioridade e dar à Região de 
Viseu aquilo que os cidadãos que dependem desta área necessitam; ----------------------------- 
Neste sentido, e considerando que se encontra em discussão, o PSD propõe à Assembleia 
Municipal de Viseu que, em nome dos Viseenses, aprove esta Moção, para que a 
construção da Unidade de Saúde Mental no Campus do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, 
seja considerada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência; ----------------------------- 
Propõe-se também que a Assembleia Municipal de Viseu, faça chegar esta Moção ao 
conhecimento do Governo e da Assembleia da República. Tenho dito. Obrigado. ------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Então, 
dávamos início à discussão desta proposta. Há algum dos Senhores Deputados que queira 
usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Carlos Portugal. ------------------------------------
----- TRINTA E DOIS – O SENHOR CARLOS MARTINS DOS SANTOS PORTUGAL 
(PS): Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, Mesa, 
Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Caros Deputados, Presidentes de 
Junta presentes e em videoconferência. Sim, o Partido Socialista com certeza que estará de 
acordo com esta Moção. Efetivamente as condições do Centro Psiquiátrico em Abraveses, 
é um edifício com muito tempo já de uso, com uma estrutura que não estava bem 
adaptada para a situação atual e para as necessidades que estes doentes têm sob o ponto 
de vista de um cuidado mais humanizado e adequado ao seu estado, pese embora  muitos 
investimentos que têm sido levado a cabo durante os últimos anos e desde sempre, é difícil 
com a realidade atual, e já no passado relativamente recente, com a desinstitucionalização 
da maior parte dos doentes, nós temos como foi referido, uma equipa domiciliária que dá o 
acompanhamento a cerca de 500 utentes a nível do distrito e que dificilmente se 
conseguem integrar nos cuidados de saúde primários porque são pessoas com 
características muito próprias e que dependem diretamente do cuidador, do profissional 
que está habituado de há muitos anos que vem sendo a referência do cuidado. É evidente 
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que faz todo o sentido fazer-se um serviço agregado ao polo do Centro Hospitalar, do 
Hospital de São Teotónio e isso é uma aspiração já de há muito tempo e recente e faz todo 
o sentido, e penso que haverá, enfim, um acordo, sob o ponto de vista das instituições 
responsáveis quer da ARS quer a nível do Ministério. De facto, foi dito que havia um 
projeto, mas, não há um projeto, há uma ideia e o reconhecimento de que existe essa 
necessidade, mas, com certeza que estamos perfeitamente de acordo e que votaremos a 
favor para que de facto se for possível, e esperamos que sim, com esta possibilidade de 
investimento e de recuperação da economia que haja também para esta situação, portanto, 
verba para que se possa pôr em prática uma necessidade muito premente para a saúde 
mental na região. Tenho dito. -----------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Isabel Fernandes. ------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E TRÊS – A SENHORA DEPUTADA ISABEL CRISTINA BENTO 
FERNANDES (PPD/PSD): Boa tarde a todos. Senhor Presidente Mota Faria, Senhora 
Secretária, Senhores Deputados Municipais, ainda não tinha tido o gosto de os 
cumprimentar a todos, Senhores Presidentes de Junta. Em nome do PSD não poderia 
deixar de estar mais de acordo com os argumentos e com a Moção apresentada aqui pelo 
Senhor Presidente de Junta de Abraveses. Congratulamo-nos com o facto de ter sido 
inclusive o Senhor Presidente de Junta de Abraveses a trazer para cima da Mesa da 
Assembleia esta questão. Aquilo que disse também o Senhor Deputado Carlos Portugal é 
um esclarecimento aquilo que é de todo a noção que todos temos acerca do nosso 
Departamento de Psiquiatria, para além de todas as necessidades associadas aquelas que 
são as falhas de atenção, de cuidado no foro do doente mental e da psiquiatria que é 
transversal a toda a política do país, nós deparamo-nos ainda com uma situação precária 
de instalações degradadas, sem o mínimo de dignidade, e portanto, isto é conhecido depois 
é preciso chegar ao momento do fazer e a esse momento ainda não temos chegado. De 
facto, se a Ministra da Saúde na Assembleia da República disse apenas que estaria atenta 
ao problema, conheceu o problema, mas houve qualquer abertura no sentido de haver 
uma solução e enquadramento orçamental para este problema que é premente. Este é o 
momento de facto de o fazermos, Viseu, não é um brio, não é um luxo, é uma necessidade 
fundamental, o fundo de coesão, o programa de resiliência e de recuperação tem dois eixos 
onde podem ser enquadrados estes … a resiliência e a forma da saúde mental e a coesão 
territorial, portanto, não faz sentido que haja investimento noutras zonas do país e não 
numa zona onde há uma necessidade tão básica e essencial, portanto, o PSD congratula-se 
com esta Moção e votará a favor. -------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Não havendo mais nenhuma 
intervenção, eu dava a palavra ao Senhor Presidente de Junta de Abraveses no sentido de 
explicitar a Moção proposta para a seguir entrarmos em votação. -------------------------------
----- TRINTA E QUATRO – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE ABRAVESES RUI PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA (PPD/PSD): Obrigado Senhor 
Presidente. Portanto, aquilo que eu queria propor tem a ver com, por exemplo, a 
Assembleia Municipal de Viseu, reunida em sessão ordinária de 26/02, deliberou aprovar:  
Que a construção da Unidade de Saúde Mental no Campus do Centro Hospitalar Tondela-
Viseu, seja considerada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência; --------------------
E, portanto, que esta Moção depois de aprovada seja remetida ao Governo e à Assembleia 
da República. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Por isso, está em votação esta Moção. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem 
vota a favor? Por isso foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
Tem a palavra a Senhora Deputada Fátima Lopes. --------------------------------------------------
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----- TRINTA E CINCO – A SENHORA DEPUTADA MARIA DE FÁTIMA 
FERNANDES LOPES (PS): Reitero os cumprimentos a todos. A bancada do Partido 
Socialista vem apresentar a seguinte Moção: ---------------------------------------------------------- 
A Estrada Nacional 16, principal via rodoviária que faz ligação entre as cidades de Viseu e 
S. Pedro do Sul foi construída na década de 1930. Esta via apresenta diariamente, um 
trafego rodoviário intenso, na qual circulam um elevado número de automóveis ligeiros, 
pesados de mercadorias e/ou passageiros. -------------------------------------------------------------- 
A via supracitada, resultado de um projeto com cerca de 100 anos, tem um traçado 
bastante sinuoso que se caracteriza por declives e curvas acentuadas, podendo 
comprometer a segurança de pessoas e bens. ---------------------------------------------------------- 
Desde outubro de 1995 que esta via deixou de estar sob tutela do Estado passando para o 
domínio das autarquias, nomeadamente, Viseu, S. Pedro do Sul e Vouzela. -------------------- 
A Moção que se apresenta, reivindica a requalificação urgente, da Estrada Nacional 16 
entre Viseu e S. Pedro do Sul, por parte dos senhores Presidentes das Câmaras das 
referidas autarquias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, propomos que esta Assembleia proceda à nomeação de uma comissão 
paritária, para dialogar com os membros das Assembleias Municipais de S. Pedro do Sul 
e, eventualmente, Vouzela, com o objetivo de se criar uma solução conjunta que vise a 
requalificação do referido traçado rodoviário, permitindo projetos e estudos para uma 
candidatura conjunta a fundos Europeus. --------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Está 
em discussão essa proposta. Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. ----------------------------
----- TRINTA E SEIS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS 
ALVES (PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Membros da Assembleia. Efetivamente é uma necessidade há muito identificada 
a intervenção que é preciso fazer na via, o problema é sempre o financiamento, não é? E, 
gostávamos de saber, não apenas a vontade da requalificação, mas que identificasse 
também aqui as fontes de financiamento da mesma. Como é que nós vamos arranjar uma 
fonte de financiamento sem ser através do orçamento municipal já que a intervenção é 
profundíssima, e se não há fundos comunitários para o efeito, e no plano de resiliência não 
me parece que tenha lá aparecido como prioridade, e algumas estradas estão lá como 
prioridade. Não me parece que esta tenha sido. Podia ter aproveitado a oportunidade, 
para de acordo com a influência que o Partido Socialista tem junto do Governo, para que 
o Governo aproveitasse para financiar a ligação destas duas cidades. E mais, se perguntar 
ao Presidente da Câmara de S. Pedro do Sul, pergunte-lhe se ele tem dinheiro sequer para 
o projeto? Se consegue financiar o projeto? É que nós antes de virmos para aqui 
perguntar…  nós estamos à vontade, mas eu também sei como é que os outros funcionam, 
e, se é só para fazer aqui mais um momento de oportunismo em termos de calendário 
eleitoral, esqueçam. Têm que vir aqui de forma séria. Quando se apresenta uma proposta 
temos que apresentar também, se é despesa, tem que haver fonte de financiamento. O que 
a senhora veio aqui fazer foi falar de boas intenções. Temos todos boas intenções, até 
fazíamos se calhar em simultâneo o alargamento do aeródromo, criar ali um aeroporto, 
podemos dizer tudo o que quisermos, agora, tem que haver é uma fonte de financiamento, 
o que não foi aqui identificada, por isso, essa comissão é mais uma forma de andar aqui a 
“encanar a perna à rã” porque enquanto não houver há financiamento, não há estrada, 
não há requalificação. ---------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há 
mais alguma intervenção? Tem a palavra a Deputada Fátima Lopes. ---------------------------
----- TRINTA E SETE – A SENHORA DEPUTADA MARIA DE FÁTIMA FERNANDES 
LOPES (PS): Eu fui clara na proposta. O objetivo é fazer uma candidatura conjunta ao 
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Fundo Social Europeu. Portanto, no fundo é um assunto que eu acho que merece a atenção 
dos três municípios e em conjunto fazermos uma análise e vermos qual é a possibilidade de 
fazer uma candidatura a fundos europeus, não disse em momento algum que tinha que ser 
o município a financiar, ou os três municípios, no fundo, o objetivo da proposta está lá 
escrito, que é nomear-se uma comissão com o objetivo de se encontrar uma solução, e, 
partido do princípio que o financiamento será do Fundo Social Europeu. ----------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra o Senhor Presidente 
da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E OITO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Saúdo o Senhor 
Presidente, as Senhoras e os Senhores Deputados, todos os presentes e os que não estão 
aqui. Há que haver algum realismo na forma como se apresentam as propostas. Para já o 
Fundo Social Europeu só financia formação. Formação e coisas conexas, não financia 
obras. Por outro lado já no último quadro comunitário de apoio não houve nenhuma linha 
de financiamento a obras, e aparentemente, aparentemente no PRR Programa de 
Recuperação e Resiliência está lá enunciado um conjunto daquilo que chamam Last Mile 
que são no fundo pequenos troços que poderão vir a permitir financiamento comunitário, 
e diga-se em abono da verdade, saúdo que esteja lá o troço da variante entre o Parque 
Empresarial de Mundão e o IP5, é a única questão concreta aqui da região que está lá 
específica, e já agora esperar se efetivamente Bruxelas aceitar integrar este tipo de obras 
que lá estão das Infraestruturas de Portugal, e porque é uma obra das Infraestruturas de 
Portugal, que se efetivamente os 1,4 milhões de euros que temos que dar de contrapartida 
venham a ser reduzidos, porque se efetivamente houver um financiamento a 100% da 
variante que vai do Parque Empresarial de Mundão até ao IP5, obviamente que a 
contrapartida que está a ser dada pela Câmara de Viseu e pela Câmara de Sátão deverá 
deixar de existir, e portanto, eu acho que era preferível concentrar para já esforços 
naquilo que é a qualificação da 229, e que apesar de já termos dado o aval aqui ao 
protocolo com as Infraestruturas de Portugal ainda continuamos à espera do protocolo 
nos seja enviado na versão definitiva e dizer, vamos lançar a obra, portanto, isso ainda 
está. Agora, em relação à M16 há claramente uma articulação com os meus colegas de que 
é necessário fazer a qualificação daquela estrada, mas nenhum dos 3 municípios estará em 
condições de o fazer, aliás, quero-vos dizer que ainda recentemente qualificámos uma 
ponte em conjunto com o Município de S. Pedro de Sul, mas quem fez o projeto, quem 
lançou a obra e quem a pagou até agora foi a Câmara de Viseu, obviamente que o meu 
colega vai seguramente honrar os seus compromissos. O meu colega disse-me: não tenho 
orçamento para o efeito. E, eu disse: está descansado que eu avanço com a obra do nosso 
lado e depois havemos de fazer as nossas contas como está previsto. Portanto, Senhora 
Deputada, eu acho que faz pouco sentido, e, para já, não precisamos de nenhuma comissão 
de acompanhamento desta Assembleia Municipal, até porque os Presidentes de Câmara 
articulam-se bem uns com os outros não é, sobretudo quando estamos a falar de obras 
intermunicipais. Ao Fundo Social Europeu seguramente que não candidataremos nada 
porque não existem verbas para este efeito, e por outro lado também não conhecemos 
neste momento no PRR, a única abertura que é dada são para obras definidas pelas 
Infraestruturas e Portugal, não há lá nenhum ponto que diga que qualquer Câmara pode 
apresentar, ou quaisquer câmaras, portanto, eu acho que esta proposta, desculpe que lho 
diga, mas, é nada, é um individuo tratar de um assunto que não é assunto. Ele está 
identificado, obviamente que os municípios não têm possibilidade de o fazer, seria mais 
importante vir aqui reforçar que é necessário que rapidamente as Infraestruturas de 
Portugal nos enviem o protocolo para assinarmos, que o Senhor Ministro das 
Infraestruturas venha a Viseu por via virtual como assinou há dias a Estratégia Local de 
Habitação ou por via física assinar connosco o protocolo e sobretudo lançar a obra, lançar 
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a obra da ligação Viseu/Sátão e ao mesmo tempo também dessa variante, isso é que faz 
sentido, agora, isto não vai levar a lado nenhum, é daquelas tais propostas que mesmo que 
se aprovasse, estamos todos de acordo que aquela estrada tem que ser melhorada, mas de 
que vale estar a aprovar uma proposta destas quando não se em uma solução. Não diz 
onde vamos buscar o dinheiro, não diz para que é que serve essa comissão, enfim, 
sinceramente enquanto Presidente da Câmara de Viseu dou-me muito bem quer com o 
meu colega de S. Pedro do Sul quer com o meu colega de Vouzela, não preciso de nenhuma 
comissão que vá intermediar com estes meus colegas a negociação deste melhoramento, e 
se houver alguma oportunidade que seja dada, cá estaremos nós, portanto, não vejo 
utilidade nenhuma na aprovação desta proposta. ----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Há 
mais alguma intervenção? Não havendo procedíamos à votação. --------------------------------- 
Quem vota contra esta Moção? Pronto, nós íamos então rapidamente à votação nominal, 
penso que é mais rápido. ----------------------------------------------------------------------------------- 
(Senhor Presidente da Mesa procedeu à chamada de todos os Membros presentes na 
Sessão). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação à votação: Foi rejeitada por vinte e oito (28) votos contra, doze (12) votos a favor 

e cinco (5) abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves solicita a palavra para fazer uma 
Declaração de Voto. ------------------------------------------------------------------------------------------

- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Tem a palavra o 
Senhor Deputado Pedro Alves para uma Declaração de Voto. -------------------------------------
----- TRINTA E NOVE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS 
ALVES (PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Muito rápido para que fique claro que 
o sentido de voto contra da maioria dos Deputados da Assembleia do PSD, não é contra a 
requalificação da obra, somos favoráveis, é um problema há muito identificado, é um 
constrangimento entre os 3 concelhos mas que, não sendo no nosso entender uma 
competência específica desta Assembleia e porque não temos qualificação técnica 
suficiente  para o efeito, não deveria ser um assunto reservado à Assembleia, mas sim, 
concordamos que se faça o estudo, e nesse sentido recomendar às Câmaras Municipais 
através dos seus serviços técnicos que trabalhem no sentido de encontrar uma solução 
para a requalificação da obra, não no âmbito da Assembleia que não nos parece que seja a 
forma mais adequada, e por outro lado, como disse também, não temos o financiamento 
garantido por qualquer fundo comunitário e por essa razão acho que seria um trabalho 
inócuo, sem frutos, e não é isso que se pretende desta Assembleia. Muito obrigado. ----------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Senhor Presidente da Junta de Côta Joaquim Polónio. ---------------------------------
----- QUARENTA – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CÔTA 
JOAQUIM POLÓNIO LOPES (PPD/PSD): Cumprimento o Senhor Presidente da 
Assembleia, a Senhoras Secretárias, o Senhor Presidente da Câmara, Senhores 
Vereadores e Vereadoras, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Senhoras e 
Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social, Funcionários desta Assembleia, 
desejo a todos uma boa saúde. ---------------------------------------------------------------------------- 
A situação de pandemia que vivemos e os constrangimentos que dela advêm têm 
condicionado as nossas vidas. ----------------------------------------------------------------------------- 
Se no primeiro impacto, se compreendeu que o País foi apanhado de surpresa, o mesmo 
não se pode dizer um ano depois! O que fez o governo durante um ano, para preparar o 
País e evitar muitos dos constrangimentos? Muito pouco! Nem os computadores que 
prometeu chegaram às escolas! Não fosse a Câmara e quase tudo estava por solucionar. --- 
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Ainda que tivessem chegado, em muitos casos, de pouco tinham servido, porque o 
computador sem uma boa cobertura de internet não resulta. -------------------------------------- 
Além do ensino à distância, também muitas empresas e organismos públicos se viram 
obrigados a colocar os seus funcionários em teletrabalho. Se isso na faixa litoral do País se 
faz sem problemas, o mesmo não acontece em muitas zonas do interior. ------------------------ 
Nos tempos que vivemos uma fluente rede de internet é tão importante como a melhor das 
autoestradas. É neste contexto que se tem reivindicado a cobertura do nosso território com 
fibra-ótica. A nível do concelho já tem vindo a ser feito algum trabalho na distribuição da 
fibra, no entanto, este não contempla a totalidade do concelho e, como quase sempre, o 
norte do concelho, onde se insere a freguesia de Côta, Calde, Barreiros/Cepões e outras, 
ficam para último. Mais uma vez, onde ficou a apregoada equidade territorial? Onde está 
o esforço do Governo para puxar pelas zonas mais desfavorecidas? Como podem as 
pessoas fixarem-se onde os seus filhos não tem ao dispor os meios para aprender? Como 
podem as pessoas residirem onde não conseguem trabalhar a partir de casa? Como pode 
uma empresa sediar-se numa freguesia onde não consegue comunicar? No entanto, os 
fracos serviços são pagos ao preço dos de Lisboa e Porto! Temos direitos à igualdade e o 
Governo tem o dever de nos proteger, obrigando as operadoras a tratarem-nos por igual! 
Ou não somos todos Portugueses? ----------------------------------------------------------------------- 
Que os números que aí vem, através dos censos, não sirvam, uma vez mais, de pretexto 
para desertificar ainda mais as regiões e as freguesias de baixa densidade, negando-lhes os 
serviços a que têm direito, porque são sempre os números que contam e não as pessoas ou 
os territórios. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avizinha-se o tempo de tudo prometer, mas depois nada cumprir! Tenham coragem de 
implementar políticas capazes de travar a desertificação com uma rápida e eficaz política 
para reversão do abandono das freguesias e zonas mais desfavorecidas. Facultem os meios 
porque, com eles, vive-se melhor nas aldeias do que nas grandes urbes. Disse! ----------------  
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Tem a palavra o Senhor Presidente de Junta do Campo Carlos Lima. -----------------
----- QUARENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO 
CAMPO CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LIMA (PPD/PSD): Boa tarde a todos. 
Senhor Presidente desta Assembleia, Digníssima Mesa, Senhor Presidente da Câmara, 
Senhora Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Caros e Caras Colegas Presidentes de 
Junta, Senhores Deputados, Comunicação Social e restante Público. ---------------------------- 
É inegável que vivemos tempos difíceis, onde as incertezas abundam e nos mantêm com 
elevados níveis de preocupação. Contudo, há sinais de esperança que nos levam a crer que 
o nosso concelho continuará a afirmar-se como uma referência incontornável no interior 
do país no que toca à atração de investimento e como região de interesse estratégico, no 
centro do país. Sonegar ou branquear o incremento do tecido económico a que assistimos 
nos últimos anos não é justo nem sério. Todos sabemos que Viseu tem sido de forma 
crescente a primeira escolha de muitos investidores que entendem bem ser cada vez mais 
um centro nevrálgico em toda uma vasta região que não pode descurar outras cidades 
vizinhas de menor dimensão e onde também vemos crescer investimentos que não 
ofuscam, bem pelo contrário, a importância de Viseu. Afinal de contas Viseu não deve ter 
como missão secar os concelhos vizinhos, manietando o seu crescimento ou empreendendo 
o despovoamento acelerado. Os sucessos de toda esta região têm necessariamente eco no 
nosso concelho que tem outras respostas e dinâmicas que atraem e fixam muitas famílias, e 
inúmeros empreendedores que apreciam a qualidade de vida que temos para oferecer. -----
Poderia enumerar muitos outros fatores que convencem e estimulam os investidores a 
escolher Viseu, mas todos temos obrigação de os reconhecer, não fossem eles umas das 
grandes prioridades do município. ----------------------------------------------------------------------- 



 
  49 

  
  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021,  

 

Certamente são inúmeros os exemplos de áreas de expansão empresarial que viram 
crescer de forma clara o número de novas implantações. ------------------------------------------- 
Certamente vários pontos do concelho assistem no concreto ao arranque de novos parques 
industriais tão importantes para a afirmação e consolidação de territórios mais afastados 
do centro da cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Certamente que todos sentimos que a procura de mais respostas aumentou de forma 
consistente nos últimos anos. ------------------------------------------------------------------------------ 
Certamente queremos mais e melhor emprego em todo o concelho, que vê crescer como 
que um cerco de investimentos fundamentais para esbater desequilíbrios que afastam as 
pessoas das suas raízes, procurando estancar uma sangria para os grandes centros e 
mesmo outros países da europa, facto sempre muito desmotivante para quem foi 
mandatado para gerir os seus territórios. -------------------------------------------------------------- 
Do ponto vista da minha área de influência, trago-vos alguns números que dizem muito do 
que até defendi: A Zona Empresarial do Campo, que como sabem ladeia o principal 
acesso ao novo e renovado e proeminente Aeródromo de Viseu, não é de todo um grande 
polo industrial, mas encerra em si uma importância capital para o norte do concelho, 
contando atualmente com cerca de 40 empresas na sua maioria de dimensão económica 
assinalável e muito interessantes níveis de criação de emprego para estes territórios. 
Destas 40 empresas cerca de 15 instalaram-se só nos últimos 7 anos, o que corresponde a 
um aumento de quase de 40% em número de investimentos. Estes dados agradam-nos e 
dizem muito da atratividade que cada vez mais reconhecem ao norte do concelho, onde há 
condições e ligações privilegiadas ao resto do país, assumindo também como âncora o 
Aeródromo que é também naturalmente muito culpado pelo crescimento deste polo 
económico. Continuamos em tempo real a ver crescer mais estruturas, como é o caso de 
um investidor que está a construir mais 5 novos pavilhões que não tardarão a estar 
concluídos e em condições receber novos empresários. ---------------------------------------------- 
Não poderia deixar de realçar a interessante diversidade de áreas de negócio ali 
implantadas, em muitos casos sendo fornecedores entre si promovendo uma espécie de 
economia circular sempre vantajosa do ponto de vista económico e de proximidade. Está 
ali sediado muito provavelmente o maior cluster empresarial industrial e empresarial de 
alumínios do centro do país, sendo já uma referência nacional do setor. ------------------------ 
Agradado sim, mas não totalmente satisfeito porque o norte precisa de mais, muito mais 
para equilibrar o concelho tornando-o mais homogéneo atrativo no seu todo. ----------------- 
Em conjunto com o município temos discutido com toda abertura sobre a premência da 
melhoria da principal via que serve este espaço, tendo em conta o fluxo muito intenso de 
tráfego e a segurança de quem ali circula diariamente em viatura ou não, até porque, além 
disso, trata-se também da mais importante ligação do aeródromo à porta de entrada da 
cidade. Sabemos e estamos todos empenhados em operar os melhoramentos necessários 
em breve contamos que aconteçam, conferindo dignidade, justificando e fazendo jus 
também ao contributo fiscal destes empresários no contexto do concelho. ---------------------- 
Pode não ser tudo perfeito, mas importa o caminho e as evidências que estamos a 
concretizar, mantendo a certeza que a camisola do investimento… Viseu veste, porque 
Viseu Invest. Disse! Obrigado ----------------------------------------------------------------------------- 
 ----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente da 
Junta do Campo. Não havendo mais nenhum Senhor Deputado inscrito tem a palavra o 
Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E DOIS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado Senhor 
Presidente. De facto, não serei muito logo nesta intervenção, muitas questões já foram 
tratadas. Não queria deixar de começar por realçar a intervenção do Senhor Deputado 
Pero Alves e também depois as intervenções que foram feitas designadamente pela 
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Senhora Deputada Sofia Mesquita, pelo Senhor Presidente da Junta de Abraveses Rui 
Pedro e até da Deputada Isabel Fernandes que muito têm a ver com aquilo que é a opção 
deste PRR. Nós temos uma posição pública tomada sobre ele e achamos um bocado 
estranho que se lance um debate público sobre algo em que 48% dos recursos financeiros 
têm uma utilização já predeterminada. Achamos também e esperava-se que num período 
tão complexo como este, nós vivemos um período de pandemia muito complicado, com 3 
fases distintas, então no nosso concelho isso foi bem notório. Uma primeira fase onde 
efetivamente até tivemos poucos casos, uma segunda fase moderada, ali junto ao verão, e 
esta fase em que de facto as coisas cresceram de uma forma exponencial. Esperávamos 
quase um Plano Marshall para a recuperação da economia, para o apoio social, e aquilo 
que encontramos é de facto uma falta de ambição, e por outro lado verificamos que 
naquilo que deveriam ser os sectores centrais, não encontramos o enfoque. Por exemplo, 
achamos que é débil aquilo que se aloca à Saúde, e deveria ser importante porque mesmo 
do ponto de vista daquilo que foram as prioridades da Região Centro, foi aprovado quase 
por unanimidade, só houve uma abstenção de um sindicalista, foi aprovado no Conselho 
da Região que de facto o nosso Centro Oncológico era prioritário, a questão do Hospital 
Psiquiátrico seria também prioritário, pelo menos estas duas infraestruturas seriam 
prioritárias do ponto de vista do avanço no nosso concelho, inseridas no contexto da 
estratégia da região, e portanto, esperava-se mais do ponto de vista da resposta social, e 
esperava-se mais do ponto de vista da resposta da saúde, mas, a verdade é que se nós 
olharmos neste 16,6 mil milhões de euros que Portugal poderá vir a receber, 72% são 
destinados para Estado Central, isto é, para as suas atividades correntes que vão desde 
sistemas de informação para a Autoridade Tributária ou cadastro da Propriedade Rústica 
o que não deixa de ser um pouco estranho. Por outro lado, quando se olha para a 
economia e se vê o dinheiro que é destinado por exemplo ao Banco do Fomento para 
capitalização das empresas, 1.250 milhões, aquilo que nos vem à cabeça é, mas afinal de 
contas qual foi o dinheiro que já foi colocado na TAP, qual foi o dinheiro que foi colocado 
no Novo Banco, na Caixa Geral de Depósitos, e chega-se à conclusão que é muito menos o 
valor que está a ser alocado para a recapitalização de empresas do que o que já foi 
entregue neste mesmo processo. Por outro lado se olharmos também aquilo a que poderão 
aceder as autarquias, prevê apenas a possibilidade de nós podermos ir a cerca de 18% do 
valor das medidas previstas, e portanto, é claramente um PRR muito focalizado nas zonas 
de Lisboa e Porto, o que vai seguramente agravar ainda mais assimetrias existentes, e 
portanto, fez muito bem o Senhor Deputado Pedro Alves e os outros Deputados 
levantarem estas questões, este centralismo excessivo, e por outro lado por também não se 
estar a olhar para uma nova realidade. Depois da pandemia que estamos a atravessar e 
que ainda não está ultrapassada, nós temos que olhar cada vez com mais cuidado para as 
questões da saúde e para as questões sociais, e para as questões da saúde foram bem 
apontadas aqui por alguns dos Senhores Deputados algumas questões. Por exemplo, 
devemos ter só as Unidades de Saúde Familiar existentes em Viseu ou temos que aumentar 
o número de Unidades de Saúde Familiar para haver uma resposta de proximidade? E, 
lanço já aqui uma questão. A Unidade de Saúde Familiar que está a ser construída pela 
Câmara no edifício da Rua das Bocas não deverá ser para substituir deve ser para 
acrescer, e, por outro lado, porque não avançar já também para uma Unidade de Saúde 
Familiar mais a norte do concelho designadamente na localização do Campo até 
aproveitando as instalações do Instituto Piaget existentes, será uma forma também de na 
proximidade poder criar mais uma valência. É preciso pensar nesta resposta de 
proximidade, e também no papel central do nosso Hospital de São Teotónio do ponto de 
vista da resposta a esta vasta região. Têm sido feitos autênticos milagres do ponto de vista 
desta infraestrutura. Por outro lado não deixar de refletir para onde é que queremos ir do 
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ponto de vista do ponto de vista do apoio social, isto é, as nossas 53 IPSS’s do nosso 
concelho também têm feito autênticos milagres, mas é preciso repensar e cada vez mais 
estimular a lógica do envelhecimento em casa dentro das possibilidades, cada vez mais as 
pessoas poderem envelhecer em casa, a lógica dos Centros Dia, enfim, a lógica do apoio 
domiciliário, tentar o mais possível que seja por esse caminho e efetivamente não 
encontramos neste PRR. Como eu já realcei, e volto outra vez a realçar, a única medida 
especifica, concreta que lá está é a variante entre o Parque Empresarial de Mundão e o 
IP5, vamos ver se em Bruxelas passa, não é liquido ainda que Bruxelas vá aprovar se quer 
aquelas infraestruturas rodoviárias que estão previstas, em que o exclusivo é para as 
Infraestruturas de Portugal, isto é, só as Infraestruturas de Portugal é que poderão 
apresentar candidaturas no âmbito destas e já lá estão devidamente definidas. ---------------
Obviamente que não podia deixar de me associar às questões que têm a ver com o Dia 
Internacional da Mulher. Quem diria que enfim, que a 20 de fevereiro de 1999 quando em 
Nova Iorque se fazia a manifestação que se fazia, que estávamos a dar um passo tão 
importante de facto para a emancipação da mulher e para que o mundo olhasse para as 
mulheres do ponto de vista da igualdade. Já se percorreu um longo caminho, mas de facto 
há um muito caminho para percorrer, de facto ainda não é uma realidade hoje, seja no 
acesso ao emprego, seja na forma como se olha e valoriza o trabalho da mulher, do ponto 
de vista até da discriminação do ponto de vista salarial, seja até do ponto de vista da 
violência doméstica e noutras dimensões, portanto, penso que não podia estar mais de 
acordo com esta questão. -----------------------------------------------------------------------------------
Da Deputada Catarina Vieira eu esperava que tivesse tido uma palavra simpática para 
com o município. Não custa nada. Eu acho que o Município de Viseu é visto neste 
momento nos apoios à cultura como um dos municípios que não escamoteou um único 
cêntimo de apoio à cultura. No ano passado mantivemos todos os apoios à cultura que 
estavam predeterminados e todos os agentes propuseram reprogramar, aliás, dissemos 
mesmo, mantenha os programas nem que sejam digitais para garantir os postos de 
trabalho para garantir a dinâmica e toda a envolvente que tivemos. Por outro lado, 
praticamente, nós estamos já a concluir a aprovação, só falta ainda uma das linhas e irá à 
próxima Reunião de Câmara para já estar aprovado tudo o que tem a ver com o Viseu 
Cultura deste ano, ora, essa é uma realidade que podia ter sido realçada porque somos dos 
poucos municípios que efetivamente têm mantido todos os apoios à Área Cultural e até 
reforçando. Repare que lançámos ainda recentemente o Viseu Cultura+ virado para as 
pequenas coletividades. Para os Ranchos Folclóricos, para os Grupos de Cantares, para 
este tipo de coletividades que estavam mais desprotegidas ainda e das quais apareceram 
cento e tal candidaturas a este programa, portanto, era bom que o tivesse aqui enfatizado. 
Quando vem falar das questões do comodato está a falar de uma falsa questão. Os 
comodatos que têm sido feitos são para efeitos da execução do Viseu Cultura. Nunca 
nenhuma instituição chegou junto da câmara a solicitar uma instalação que fosse que não 
fosse autorizada do ponto de vista da sua execução e de que não fosse isenta do ponto de 
vista do pagamento, portanto, essa é claramente uma falsa questão, aliás, o próprio Cubo 
Mágico foi um exemplo de resiliência, é hoje apresentado como um case study do ponto de 
vista nacional de como um concelho, uma cidade soube reagir à situação de pandemia 
mantendo a atividade cultural. --------------------------------------------------------------------------
Em relação às freguesias, aquilo que é a posição do município, e enfim, até agora só houve 
duas manifestações concretas, Boa Aldeia e Farminhão, a perspetiva que temos tido é 
sempre a mesma, é, aprove-se a Lei e depois avance-se com o processo. Não será 
seguramente o Município de Viseu que irá obstaculizar qualquer criação de nova 
freguesia desse que isso seja da vontade das suas populações e que reúna os requisitos. O 
problema que temos neste momento é que não podemos continuar a tê-lo. Há neste 
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momento uma inconstitucionalidade, porque é uma ausência de Lei que permite criar 
freguesias, isso é que é inadmissível, estamos há muitos anos há espera que exista uma Lei 
que permita extinguir e criar freguesias. Há uma vacatio legis, existe até uma 
inconstitucionalidade porque a questão das freguesias está prevista na própria 
Constituição, e neste momento se houver um grupo de cidadãos que queira criar uma 
freguesia está impedido de o fazer, e portanto, espero que sinceramente … não acredito 
nada que se consiga chegar às próximas eleições com as freguesias criadas, não acredito 
minimamente, está aqui o Senhor Presidente da Junta de Viseu que faz parte da ANAFRE 
e que tem acompanhado este processo como eu o tenho acompanhado do ponto de vista da 
Associação Nacional de Municípios, nós atempadamente discutimos o assunto, achamos 
estranho como é que este processo resvalou tanto ao ponto de estarmos neste momento, e 
sinceramente, para que as coisas sejam feitas sem ser à pressão e com pés e cabeça, não 
estou sinceramente a ver que haja qualquer possibilidade deste processo poder avançar 
até às eleições autárquicas que estão no fundo a 6 meses. -------------------------------------------
Gostava também, até porque isso foi levantado quer pela Senhora Deputada Sofia 
Mesquita, quer também por outros Deputados, falar no momento que vivemos. Queria 
aqui mais uma vez realçar o momento do combate à pandemia, queria mais uma vez 
realçar o esforço imenso que tem sido feito por todas as entidades, e por outro lado 
também, o espirito de colaboração que tem existido entre as várias entidades, e o 
município tem-se substituído muitas vezes, aliás, fazemos e depois… em primeiro lugar 
estão as pessoas. Primeiro faz-se depois logo se vê quem é que pagará a conta. Para já é o 
município, nós já ultrapassámos os 3 milhões e 200 mil euros de despesa com covid, mas 
fazemo-lo com convicção porque não se pode estar à espera. Se nós temos que apoiar do 
ponto de vista do Viseu Ajuda pessoas que precisam de alimentação e a Segurança Social 
não lhes está a dar resposta porque essas pessoas não estão lá, porque são emigrantes que 
chegaram e que não estão inscritos, nós temos que nos substituir, nós em articulação com 
outras entidades até do sector social que temos. Se é preciso levar a alimentação às pessoas 
designadamente durante os fins-de-semana e agora todo o mês, não deixámos de criar o 
Viseu Entrega. Estamos a apoiar por um lado a restauração, estamos a apoiar as famílias e 
estamos a apoiar os taxistas que de outra maneira não estariam neste momento a faturar o 
que quer que fosse. Se foi necessário estimular, o Viseu Compr’Aqui, já hoje são 45 
empresas que estão no Viseu Compr’Aqui, e algumas delas com quem eu tenho falado, 
onde tenho até comprado coisas, dizem que o que os tem safado é exatamente essa 
possibilidade das entregas, que aliás, são gratuitas até ao final do mês, porque os CTT 
resolveram estender essa situação até ao final do mês. Não nos furtámos a esforços e até 
fomos teimosos quando montámos o Hospital de Campanha. Queriam que nós 
desmontássemos o Hospital de Campanha, a verdade é que ele foi muito útil para ajudar 
enquanto Hospital de retaguarda para que não entrasse em rutura o nosso Hospital de São 
Teotónio, e, portanto, foi extremamente útil, assim como quando fomos desafiados a ir 
para a criação de um Centro de Vacinação, de imediato o criámos também lá em baixo no 
multiusos a expensas da própria autarquia, não tivemos um único cêntimo. Se no centro lá 
em cima depois passou para o âmbito da Proteção Civil Distrital, e pelo menos a água e a 
luz estão a ser pagas pela Proteção Civil Distrital, mas por exemplo, todo o investimento 
que foi necessário fazer em ar condicionado, para climatizar, os custos do ar condicionado 
tem sido a autarquia, mas, como eu costumo dizer é: no final havemos de juntamente com 
o Governo encontrar uma plataforma de entendimento que permita ou sermos ressarcidos 
ou haver programas comunitários onde nós possamos, enfim, apresentar, e até, cheguei a 
apresentar uma outra ideia, que era de poder aqui haver um financiamento à taxa zero a 5 
anos, nem é tanto a pensar no Município de Viseu, mas é a pensar em municípios mais 
pequenos que estão a ter muita dificuldade em enquadrar a despesa no âmbito da covid, e 
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portanto, para referir que efetivamente tem havido aqui uma grande preocupação do 
ponto de vista do trabalho conjunto no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil. 
Realçar aqui muito trabalho do ACES que é um trabalho invisível, muitas vezes só se tem 
dado destaque aquilo que é o trabalho do Hospital de São Teotónio que é de facto 
relevante, fantástico, as pessoas têm sido incríveis, têm-se ultrapassado todos os limites, 
aliás, em alguns momentos chegámos a ter o Hospital de São Teotónio com mais pessoas 
internadas do que o São João ou o Santa Maria, e não encontrámos na rua os Médicos a 
virem dizer que estavam em rutura e nunca chegámos a ver as ambulâncias em fila de 
espera à porta, há que realçar isto, são aspetos positivos dos nossos profissionais de saúde, 
mas este é o aspeto mais visível, e felizmente a reduzir, ainda na quarta-feira, hoje não 
presidi a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil porque estava aqui, foi 
presidida pela Senhora Vereadora Cristina Brasete, mas na verdade é que na passada 
quarta-feira havia uma clara redução, aliás, o índice, ainda agora perguntava ao Dr. Mota 
Faria, o índice do Concelho de Viseu no boletim de ontem estava em 144 e no dia 31/01 
estava em 1946.5 portanto, há aqui de facto um esforço a que não foi alheio o trabalho que 
também os autarcas fizeram em conjunto com os pais e com as escolas, que foi exigir que 
se suspendessem as aulas presenciais, e a verdade é que foi a partir desse momento que 
efetivamente as coisas melhoraram de alguma maneira, e atenção, em articulação com os 
nossos agrupamentos de escolas e com as nossas escolas, não temos deixado de estar 
atentos a todas as situações, nenhuma criança no nosso concelho tem ficado sem refeição, 
sem o apoio necessário, abrimos as escolas para quem não tinha computadores, aliás, o 
Senhor Presidente da Junta de Côta trouxe aqui uma questão muito importante porque 
nós minorámos o facto de o Governo não ter chegado a tempo de cumprir a sua obrigação 
que era de ter dotado de mais computadores as escolas para que eles pudessem ser 
utilizados pelos jovens, pelos nossos estudantes, mas os nossos 500 tablets que tanto foram 
criticados por alguns, na verdade é que deram um jeitão nesta fase, os mais 350 que 
comprámos também deram um jeitão e com o lançamento desta campanha do SOS 
Educação já vamos em quase 100 computadores angariados através dessa campanha, o 
que significa que a solidariedade da sociedade é muito forte e aparece em cada um dos 
momentos. Agora, a verdade é que, mesmo que se dê computadores ou que se arranjem 
computadores para os nossos jovens e para as nossas crianças há uma coisa que é sempre 
muito complicada, é quando não existe cobertura, e a verdade é que existem ainda várias 
freguesias, Côta é um exemplo, S. Pedro de France melhorou um bocadinho, 
Barreiros/Cepões, Calde, Ribafeita, até um bocadinho de Santos Evos, um bocadinho de 
Povolide, há ainda de facto várias freguesias no Concelho de Viseu que não têm 
acessibilidade digital. Eu diria que se o 25 de Abril trouxe várias conquistas uma delas foi 
a eletrificação do país. Os mais novos já se esqueceram, mas o chegar a eletricidade a cada 
casa foi o resultado de uma política pública nacional que levou a eletricidade a todas as 
casas. Tem de haver uma mesma política pública para a digitalização. A fibra ótica tem 
que chegar a cada casa das pessoas, a casa de cada um more onde morar porque se não 
obviamente, como diz o Senhor Presidente da Junta de Côta e que sei que é corroborado 
por outros Presidentes de Junta da baixa densidade, quem é que se vai fixar hoje numa 
freguesia que não tenha acesso à internet? Como é que os filhos podem aceder, e as 
pessoas, aos conteúdos? Ou como é que se pode fixar a atividade económica? Nós temos 
feito aqui um grande esforço, até de facilitação dos operadores designadamente com a 
MEO, com quem celebrámos na altura um acordo, temos vindo também a prestar uma 
colaboração muito próxima com a NOS, temos agora um terceiro operador com quem 
estamos quase a fechar também um processo de uma antena que vai ficar instalada em 
Cepões, uma antena que vai permitir cobrir várias freguesias que não estão cobertas, são 
cerca de 8 mil casas que poderão vir a ser cobertas por este operador, mas obviamente que 
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isto não é da competência da autarquia, é da competência dos operadores, e eu diria que aí 
a ANACOM em parceria com o Governo deviam lançar um programa nacional para que 
estas questões se levantem. Nós ainda recentemente assistimos ao lançamento do 5G e o 5G 
quais são as obrigatoriedades que queria porque há mais dois operadores que virão? É 
60% de cobertura da população. Ora, onde é que vão investir estes operadores? Vão 
investir no litoral mais uma vez, e mais uma vez vamos ficar com o interior descoberto. 
Ora, quando se lança um concurso destes não deveria logo haver uma cláusula que diz, 
tem que haver x% de cobertura nos territórios de baixa densidade? Isso é que era um bom 
serviço ao país. Mais uma vez não vamos aproveitar, o país não está a aproveitar, e não foi 
por falta de chamadas de atenção designadamente da Associação Nacional de Municípios 
que tem vários documentos que fez chegar quer ao Governo, quer à ANACOM sobre esta 
matéria, e, portanto, a questão das acessibilidade digital que foi aqui levantada e muito 
bem pelo meu amigo Polónio é de facto fundamental, até nestas simples coisas, é que 
quando se vai identificar uma luminária que está fundida, quando se chega à aplicação da 
própria EDP não se consegue entrar dentro da aplicação porque não tem cobertura, 
chega-se a estas questões tão caricatas.------------------------------------------------------------------
Por fim gostava também de saudar a intervenção do Senhor Presidente da Junta do 
Campo, meu estimado amigo Carlos, porque efetivamente veio aqui mostrar à evidência 
que efetivamente tem havido investimento, aliás, ainda agora saíram as Premier Leader e 
orgulhosamente, mais de 100, ou melhor 100, exatamente um número redondo, 100 das 
empresas Leaders deste distrito estão sediadas em Viseu, portanto, mais de um terço, o que 
significa que a riqueza tem-se vindo a criar cá. Quando se vai ao VAB Valor Acrescentado 
Bruto, 40% do VAB é criado é criado cá. Quando vamos ver estes novos sectores de 
atividade que temos vindo a trazer, tecnologias de informação, a saúde, ainda 
recentemente a inauguração da Orpea e por aí fora, são de facto investimentos que têm 
vindo, e é bem notório, até porque tenho acompanhado esses vários projetos, enfim, este 
reforço dos últimos tempos de 15% projetos instalados nos últimos 7 anos na freguesia, 
são muito o resultado deste acompanhamento do Viseu Investe, também da sensibilidade 
que os Senhores Presidentes de Junta cada vez mais têm para isto, e a verdade é que 
estamos em vias de inaugurar, só ainda não inaugurámos porque a pandemia não 
permitiu, o Parque das Queimadas que vai servir Santos Evos, e ao que sei os lotes 
disponibilizados praticamente estão todos cheios, da compra dos terrenos do Parque 
Empresarial de Mundão que não eram da câmara e agora são, os 8 hectares, neste 
momento temos já vários projetos em curso lá, e também este lançamento que já é uma 
realidade, já estamos a comprar os terrenos para a sua construção do Parque Empresarial 
de Lordosa que era uma miragem e hoje deixou de ser uma miragem para passar a ser de 
facto uma realidade e que prova bem o quanto temos estado no terreno, portanto, a puxar 
pela economia nas suas diferentes dimensões. E, era basicamente isto Senhor Presidente 
que se me oferecia dizer neste período de comentários digamos assim, entretanto também 
já falei de outras coisas no meu próprio e, portanto, espero não me ter esquecido de 
nenhuma questão. Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. 
Terminámos assim o Período de Antes da Ordem do Dia e agradecemos mais uma vez a 
colaboração de todos. Íamos entrar no Período da Ordem do Dia e antes de iniciarmos 
cumpre recordar os Membros da Assembleia da obrigação de cumprimento do disposto na 
Resolução do Tribunal de Contas n.º 14/2011. ---------------------------------------------------------
Voltamos também a recordar todos os Senhores Deputados que deverão estar observáveis 
online em tempo real durante os trabalhos especialmente no período de votações. ----------
Por outro lado também recordamos que, antes de iniciarmos a apreciação dos pontos 
agendados recordamos que já aprovámos no início dos nossos trabalhos no período da 
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manhã que, para efeitos de execução imediata, as deliberações são aprovadas em minuta, 
conforme o preceituado nos nºs 3 e 4 do Artigo nº 57, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, consubstanciado também pelo nº 4 do art.º 58º do Regimento em 
vigor desta Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------
Por outro lado informava que independentemente do resumo que é sempre feito por parte 
do Senhor Presidente da Câmara, a informação já foi divulgada a todos os Senhores 
Deputados e constará integralmente da Ata da Sessão. Por isso, dava de imediata a 
palavra ao Senhor Presidente da Câmara para tratar do Ponto Um (1) da Ordem de 
Trabalhos. Informação Municipal. ----------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E TRÊS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado 
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados e todos os presentes. Em relação à 
parte das Informações, muitas já foram dadas, obviamente que como o documento está na 
posse de cada um dos Senhores Deputados vou-me dispensar de o ler, seria uma maçada, 
vou passar por cima de vários assuntos que aqui estão e obviamente sempre disponível 
para responder a outras questões que não constando aqui, estas são as questões que eu 
seleciono para trazer, mas obviamente que há muitos mais pontos que podemos abordar 
ou que poderíamos abordar. Sobre a questão da Covid e da Proteção Civil já falei, 
reforçar só este trabalho muito estreito que temos vindo a fazer com as várias instituições, 
não irei perder mais tempo, já falei suficientemente sobre o assunto e esperar que nós 
continuemos a fazer este trabalho conjunto e que o processo de desconfinamento que o 
Governo venha a apresentar nos permita com segurança retomarmos pelo menos alguma 
normalidade, e que a vacinação e enfim, toda a prevenção e a testagem assim nos permita. 
Esta é uma luta de todos, e devemos estar todos do mesmo lado. Não nos temos poupado a 
esforços para ajudar o Governo e os cidadãos no seu dia-a-dia. A verdade é que também 
durante esta pandemia que já dura há um ano, a verdade é que já há um ano que estamos 
nisto, nós não quisemos deixar de manter o nosso rumo, seja neste ano que nós dedicámos 
à vertente da Imagem e do Cinema em que várias coisas aconteceram o “The Way 2020” 
com mais de 300 fotógrafos e videógrafos de todo o país, o ART & TUR o Festival 
Internacional de Cinema de Turismo, até a esta exposição magnífica do Jornal Público 
que esteve em exposição na nossa recém reabilitada Casa da Calçada futuro Museu Keil 
do Amaral, até à exposição que neste momento temos na Quinta da Cruz que infelizmente 
não a podemos ver mas iremos seguramente vê-la, a “14/24” que está em articulação com 
a Altice, todo o trabalho que foi feito ao nível do Cubo Mágico, enfim, a própria Municipal 
“Imagoteca Municipal” que neste contexto tem sido extremamente importante, até enfim, 
às aprovações das 3 candidaturas que nós apresentámos, e posso dizer que duas já estão 
neste momento aprovadas designadamente no PO Centro. No âmbito do Viseu Cultura 
também neste momento praticamente já temos aprovado também, só falta neste momento 
uma linha para ficar tudo aprovado. Gostava de realçar também aqui até porque ainda há 
dias ouvia uma questão sobre, enfim, o Holocausto e a verdade é que nós ao longo do ano 
vamos fazendo várias iniciativas, ainda recentemente recebemos aqui a exposição de 
Aristides de Sousa Mendes da responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Carregal 
do Sal que tivemos no âmbito do Cubo Mágico na Rua Direita, e enfim, para também não 
falar da” Programação Cultural em Rede” que temos vindo a dinamizar. Gostava também 
de realçar a realização do Conselho Municipal de Juventude, ainda recentemente falámos 
e abordámos das diferentes vertentes transversais da nossa cidade, também no domínio do 
Ambiente da parte da Cidade Jardim no ano em que o nosso mote é a Cidade Jardim, 
obviamente que, esperamos que esta situação da pandemia nos permita retomar e pôr a 
funcionar todas as vertentes do nosso MUV, realçar também esta aposta que temos vindo 
a fazer da produção energética, 100% da produção da energia limpa que consumimos hoje 
nas nossas casas  já é uma produção de energia limpa feita no nosso concelho e 50% do 
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ponto de vista da totalidade e portanto, são percursos que nós temos vindo a fazer que são 
extremamente importantes e relevantes. ----------------------------------------------------------------
Realçar aqui também o trabalho que temos vindo a fazer na Mata do Fontelo, com a 
Senhora Vice-Presidente Conceição Azevedo, com um trabalho que estamos a fazer 
também com a criação da Escola de Jardineiros, enfim, várias vertentes que também estão 
na nossa programação neste ano dedicado à vertente da Cidade Jardim. No âmbito da 
Modernização Administrativa que temos vindo a desenvolver no Município gostava de 
realçar a entrada em funcionamento do novo portal do Município do Viseu que por si só 
também está preparado já para alicerçar e ser ele próprio depositário de muitas 
aplicações de diferentes domínios que estão neste momento, enfim, umas já preparadas e 
outras em fase de preparação, seja no domínio da relação com os cidadãos, como é o caso 
do Viseu Net e muito brevemente o Viseu Urbe, seja no MUV na Palma da Mão, seja na 
aplicação do Viseu Recicla, enfim, este de facto é um portal importante, também a 
abertura do nosso Contact Center que é também uma nova forma de abordagem que neste 
momento só ainda não foi inaugurado também por fruto da pandemia mas já está 
praticamente em funcionamento, diria que já está em funcionamento, e para já não falar 
que estamos praticamente a atingir o pleno neste momento de todas as nossas obras, o 
modelo de desmaterialização e também de modernização dos serviços passou por criar 
uma lógica de presença nas freguesias, não só através de 10 Espaços do Cidadão, um deles 
na cidade que até já está a funcionar ao fundo da Rua Direita, 9 em freguesias 
periurbanas mas também a criação de um serviço móvel que vai levar estas várias 
vertentes às várias freguesias em momentos concretos, e, portanto, é também algo que é 
muito importante para a nossa cidade e para o nosso concelho. Já agora referir que este 
portal que lançámos recentemente neste momento está em português, mas há um conjunto 
de conteúdos que dentro de muito pouco tempo estarão disponíveis em inglês. Gostava 
também de realçar este grande momento que tivemos recentemente, a primeira vez que 
tivemos um produto artesanal certificado, os Estanhos Artísticos de Bodiosa, dentro de um 
caminho que estamos a fazer está em curso a parte do Linho da Várzea de Calde, está em 
curso também as Flores de Namorados, são várias situações ligadas também à nossa 
gastronomia e a verdade é que neste caso dos Estanhos Artísticos de Bodiosa estamos a 
salvaguardar o nosso património, a nossa história, a nossa produção, estamos a viabilizar 
duas empresas importantes, como os Estanhos Grão Vasco e a Eurostano e ao mesmo 
tempo a possibilitar que esses produtos sejam valorizados, sejam reconhecidos do ponto de 
vista do mercado. --------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito também do investimento, algumas coisas também têm vindo a acontecer. 
Mesmo em período de pandemia inaugurei a Orpea, uma unidade que trouxemos para 
Viseu na área das residências assistidas com uma componente Alzheimer e também várias 
valências do ponto de vista da oferta, estamos a falar de 120 camas em 90 quartos, estamos 
a falar do ponto de vista de postos de trabalho, 80 postos de trabalho novos que estão neste 
momento a ser criados nesta vertente, e que vem de alguma maneira reforçar este cluster 
da Saúde e da Área Social. Gostava também de referir que nestes últimos meses o Grupo 
Melo investiu também no seu Contact Center, tive a oportunidade também de o inaugurar, 
com mais de 80 profissionais, e, portanto, é hoje já uma estrutura que dá emprego a cerca 
de 500 pessoas no concelho, o Grupo Melo, e que há bem pouco tempo não estava cá. 
Gostava também de destacar o percurso que  o Saliva Tec da Universidade Católica tem 
vindo a fazer também dentro deste cluster, este trabalho que temos vindo a fazer até 
experimental de testar os nossos trabalhadores da Câmara através desta metodologia 
inovadora que está em processo de certificação, é de facto um projeto que também nos 
deve orgulhar do ponto de vista do percurso que temos vindo a fazer em que valorizámos 
sobretudo os nossos trabalhadores que estão mais na proximidade dos cidadãos, e, 
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portanto, seguramente que pelas notícias têm vindo a acompanhar, além de que, estamos a 
falar de uma metodologia que poderá permitir testar mais com  custos muito mais baixos. 
A Câmara para já nesta parceria adquiriu mil testes por 750 euros e já nos permitiu até ao 
momento fazer 120 testes dos quais identificámos um caso positivo, obviamente depois 
canalisado para os canais normais da Saúde, e não queria deixar de realçar este aspeto. ---
Também no domínio das obras municipais e da coesão territorial são inúmeros os projetos 
e obras em curso, não parámos nenhuma obra, aliás, poderão ter atrasado uma ou outra 
por razões climatéricas, por razões também de Covid em trabalhadores destas mesmas 
obras, mas a verdade é que elas têm continuado, aliás, ainda há poucos dias, só no domínio 
das águas e saneamento lançávamos no terreno 3 novas empreitadas no valor de 800 mil 
euros da qual destaco este investimento que tem vindo a ser feito nos territórios de baixa 
densidade. Destaco aqui S. Pedro de France onde arrancou a obra de ligação do coletor de 
esgotos de Moimenta e Outeiro à Estação Elevatória de Águas Residuais de Povidal, e a 
rede de água de Povidal. Só na Freguesia de S. Pedro e France neste mandato lançámos a 
ligação do coletor de esgotos de Moimenta a Povidal, junta-se aqui o saneamento a 
Moimenta e Outeiro, o coletor de esgotos na Ribeira em Guimarães, o abastecimento de 
água a Casaldeiro, Carvalhal, Casainho e Covelo, o saneamento básico em Lamaçais e 
Bassim, o investimento global em 3 anos nesta freguesia de baixa densidade é de mais de 
874 mil euros num esforço total do orçamento municipal, enfim, é justo realçar o esforço 
que temos feito de levar também a água e saneamento a estas freguesias de baixa 
densidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gostava também de realçar que neste período concluímos o acesso da ligação da Avenida 
da Europa a Santo Estevão, também estamos a falar de um investimento de 1,3 milhões de 
euros totalmente suportado pelo orçamento da Câmara Municipal, e portanto, está lá, 
pode ser visitado, e de facto de grande utilidade para a cidade e para o complemento que 
era necessário fazer da nossa Avenida da Europa, e já agora também realçar que já está 
em curso a obra que foi estruturada entre nós e outros municípios da Ecopista do Vouga 
que vai complementar a nossa Ciclovia do Dão, que não são só duas pistas ou duas frentes 
para prática de desporto, também elas são vias cicláveis ou pedonais que são também vias 
do ponto de vista da mobilidade da cidade. ------------------------------------------------------------
Não vale a pena estar a falar também no Mercado 2 de Maio, já falámos hoje sobejamente 
sobre esta infraestrutura, também não irei perder tempo com isso. ------------------------------
Gostava também de realçar no âmbito social para além do acompanhamento permanente 
da linha Viseu Ajuda que já vai com um número muito elevado, para cima de 1400 
situações a que se respondeu no âmbito desta linha, mas gostava também de realçar o 
Viseu Habita com a sua componente também solidária, já chegou a 564 famílias e que já 
representa mais de 3,6 milhões de euros de investimento ao longo destes últimos 7 anos, 
que são de facto projetos extremamente importantes. ----------------------------------------------
Realçava também o esforço que está a ser feito pelas nossas IPSS’s nas candidaturas ao 
Programa PARES em todas elas, são 12 candidaturas, em todas elas a autarquia 
acompanhou numa lógica de proximidade, e em algumas como por exemplo o caso da 
Associação de Vila Chã de Sá e também no caso da Associação Hípica são desde já duas 
que já têm a garantia da parte do município de 100 mil euros de financiamento e outras 
também já o têm previsto. Estas duas pelo menos já estão aprovadas em Reunião de 
Câmara e enquanto o Programa PARES valia e não avalia, a verdade é que o município já 
está a assumir os seus compromissos e a ajudar estas instituições nesta rede tão 
importante quanto as que nós temos no nosso concelho. --------------------------------------------
Gostava também de realçar aqui este projeto que aprovámos da Associação de Paralisia 
Cerebral de Viseu, “Ria na Quinta”, apoiámos num montante global de 60 mil euros, 
estamos a falar de iniciativas de empreendedorismo social para o envolvimento de 
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cidadãos com necessidades especiais, e portanto, gostava de realçar este trabalho que 
estamos a fazer com a APCV, que aliás, também já foi bem visível noutros momentos e 
designadamente no contributo que a APCV deu para que o Orçamento Participativo 
passasse a ter também o voto inclusivo. Aliás, o Orçamento Participativo que na sua nova 
versão vai ser lançada agora na próxima semana, mais uma vez irá contar com o voto 
inclusivo que foi desenvolvido com o APCV em articulação com o Centro de Competências 
da IBM. Já agora realçar que o próprio município tem dado o exemplo. Neste momento 
são já 17 pessoas com necessidades especiais que trabalham no município, e mesmo do 
ponto de vista de, enfim, de estágios temos priorizado os estágios para pessoas com 
deficiência no sentido de sermos nós próprios a dar um sinal para a sociedade, para as 
empresas, para todas as entidades. -----------------------------------------------------------------------
Gostava também de realçar que no múltiplo apoio que temos vindo a fazer, aqui na 
informação eu falava em 2,7 milhões de euros gastos no ano de 2020, já vamos em quase 
3,3 milhões neste momento do ponto de vista Covid, e onde realço aqui o Viseu Ajuda, o 
Viseu Ajuda Psicológico, apoio psicológico, o Viseu Entrega que já ultrapassou os 5 mil 
pedidos só neste período e de facto, enfim, estamos até a avaliar com a AHRESP e com 
outras instituições se não valerá a pena pegar neste Know How que adquirimos para 
depois em fases posteriores podermos até ter um sistema mais competitivo que faça chegar 
numa perspetiva do delivering a casa das pessoas. Por outro lado, também não perdemos 
tempo neste período apesar de não podermos fazê-lo de uma forma presencial 
continuámos a desenvolver o Fórum Viseu 2030, ele está quase, quase a ser concluído, 
vamos ter agora uma sessão com jovens, e ainda nos falta uma sessão sobre a família e 
estará concluído, esta análise prospetiva onde queremos que Viseu esteja daqui a 10 anos, 
portanto, também este trabalho foi sendo desenvolvido, e depois a seguir falaria também 
aí do SOS Educação mas já me referi a esta situação, não vou agora ocupar o vosso tempo 
sobre esta matéria, assim como, iria falar sobre a necessidade da cobertura digital que 
também já me referi a ela no Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------------------
Gostava só também de realçar que também nestes dias houve a tomada de posse da nova 
Direção da AIRV, é importante termos Associações fortes que nos ajudem a desenvolver o 
nosso trabalho. Nunca foi tão importante até para o apoio de proximidade a tantos 
comerciantes e micro e pequenos comerciantes, a tantas pessoas que efetivamente vão 
precisar deste nosso apoio de proximidade para por um lado resistirem ou para iniciar 
novas dinâmicas. Não deixei também de ir acompanhando processos nacionais 
designadamente a questão do IP3 que neste período já leva 10 meses de atraso, e enfim, se 
nesta fase já leva 10 meses de atraso e não sendo a ora estrutural que é, como é que 
chegará ao final quando o projeto estiver pronto, e pondo em causa, que, não acredito 
sinceramente que nós tenhamos o IP3, a este ritmo, concluído no primeiro semestre de 
2024 conforme prometia o Governo, apesar do Senhor Ministro simpaticamente numa 
sessão que tivemos online em que assinámos a Estratégia Local de Habitação que vai dar 
resposta a 900 pessoas, a cerca de 400 famílias, e com esta perspetiva de dispersão de 
Habitação Social ou de apoio à reabilitação de habitação para pessoas com necessidades, 
apesar de nessa sessão, ainda assinámos a Estratégia Local de Habitação nesta primeira 
fase com o apoio de 4,7 milhões de euros para estes vários projetos que temos em curso, 
nos ter dito e me dava a garantia de que iriam concluir a obra dentro desse período. ----
Por fim também, gostava de dar nota do Viseu Cidade e Comunidade Inteligente, Eficiente 
e Sustentável, trata-se de uma candidatura que nós apresentámos ao Fundo Ambiental 
que já foi aprovada, tem 7 grandes eixos, aliás, ainda hoje iremos falar mais nela no 
Período da Ordem do Dia, e não deixar também de realçar a campanha que agora 
lançámos há poucos dias de sensibilização, apesar dos bons resultados que atingimos do 
ponto de vista do número de quilos por habitante na reciclagem, a verdade é que ainda 
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temos um longo percurso e agora que os instrumentos estão há disposição, com quase 800 
Ilhas Ecológicas instaladas no terreno, esta campanha que estamos a fazer com o Planalto 
Beirão, mais, enfim, a colocação de informação em todos estes ecopontos para que as 
pessoas possam utilizá-los de uma forma mais eficiente, esperamos que efetivamente 
possamos dar aqui mais um salto. ------------------------------------------------------------------------
E pronto Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eram estas algumas das 
informações, muito rápidas, mas obviamente disponível para responder a outras questões 
que me queiram colocar, e que com todo o gosto o farei, e se não souber reportarei para 
uma fase posterior as respostas a questões que me possam ser colocadas. Muito obrigado. - 
(Anexo 1 – páginas 103 a 123). ---------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Estão 
abertas então as intervenções. Tenho já aqui uma Senhora Deputada. Deputada Ana 
Paula Madeira tem a palavra. -----------------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E QUATRO – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA DOS REIS 
MADEIRA (PPD/PSD): Ora muito bem, eu vou começar por cumprimentar a Mesa, o 
Senhor Presidente e as Senhoras Secretarias, o Senhor Presidente da Câmara, a Senhora 
Vice-Presidente, os Senhores Vereadores, aso Senhores Presidentes de Junta, os Senhores 
Deputados da Assembleia Municipal, Senhores Funcionários da Assembleia Municipal e 
demais pessoas aqui presentes hoje nesta Assembleia virtual. -------------------------------------
No seguimento da intervenção do Senhor Presidente da Câmara e na senda da intervenção 
do Senhor Presidente da Junta de Côta, venho realçar o seguinte relativamente à Reforma 
Digital - Fibra Ótica. ----------------------------------------------------------------------------------------
Só para recordar que às vezes a memória é curta, no dia 7 de fevereiro de 2019, há 2 anos, o 
Senhor Presidente da Câmara de Viseu lançou uma petição pública para apelar à cobertura 
total de fibra ótica e GSM em todo o território do seu concelho e no país, que denominou 
Portugal 100% Digital. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Só para também dizer que o GSM, 'Global System for Mobile Communications' (Sistema 
Global para Comunicações Móveis) não chegava a todo o concelho, nem a todo o país, e que 
segundo o Senhor Presidente "havendo ainda muitos buracos negros espalhados ficarão 
cada vez mais negros com a falta de cobertura digital”. ---------------------------------------------- 
Defendia também o nosso Presidente Almeida Henriques, já em 7 de fevereiro que "não era 
viável economicamente" para as operadoras chegarem a sítios com baixa densidade 
populacional, e, neste sentido, haveria que encontrar uma solução estatal para que haja 
cobertura digital nestes locais. ------------------------------------------------------------------------------
Faz sentido haver quatro redes com os quatro operadores em todo o concelho? Não fazia 
nem faz! --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mas já faz sentido e faz atualmente sentido também passados 2 anos sobre esta petição, que 
um terço do país que não está coberto possa ter uma rede única. ---------------------------------- 
Isto realmente faz sentido! ----------------------------------------------------------------------------------  
Para o efeito, o Governo devia lançar uma política pública nacional comparticipada pelo 
Estado, através de fundos comunitários, que servem para estas matérias. -----------------------
Tudo para quê? Para fixar a população com condições "as novas gerações e empresas". ---- 
Pergunta-se o que é que é uma habitação e uma empresa que não tenha cobertura de 
internet hoje em dia? Não é nada! ------------------------------------------------------------------------- 
Assim, concluindo o maior fator de assimetria do nosso território é a cobertura digital. -----
A acessibilidade Digital através da Fibra Ótica é muito importante para o desenvolvimento 
de territórios e nomeadamente o nosso território, aqui Viseu. -------------------------------------
Operadoras, como a ALTICE, já até referido pelo Senhor Presidente, decidiram alargar 
em julho de 2020, a rede de fibra ótica, com investimento privado autónomo e totalmente 
voluntário com investimento na região norte e centro do país, para reforçar a expansão de 
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fibra ótica de ultima geração, e, para assegurar a proximidade, investimento, inovação, 
qualidade de serviço e responsabilidade social com o  país, com acordo de investimento em 
Viseu, também já referido pelo Senhor Presidente, e com a NOS,  mas sabemos que o 
Estado Central pouco ou nada fez por este território. ----------------------------------------------- 
Lamentavelmente, as assimetrias do país no que aos recursos digitais diz respeito, 
continuam a vigorar. O Estado Central, “pendurou-se” nos investimentos das operadoras 
que não podem chegar a todo o lado, e pensa que desta forma tem o problema resolvido. -- 
Mas não. Não há milagres! --------------------------------------------------------------------------------- 
Por desmazelo do Estado Central, que agora é mais notório desde o inicio da Pandemia e 
da necessidade do Confinamento há cerca de um ano, se veem bem as fragilidades com 
teletrabalho e com as aulas á distância, onde existem estudantes que por não terem acesso 
a internet não conseguem acompanhar as aulas. Ou têm acesso, mas a internet é fraca. Ou 
ela não existe mesmo, ou têm que ir com o progenitor para perto da torre GSM, no cimo 
do monte para apanhar a rede. Este é o país assimétrico que temos. A responsabilidade é 
apontada ao Estado Central. ------------------------------------------------------------------------------ 
Pelas palavras do Senhor Presidente constatámos também que há diversas freguesias em 
que os Senhores Presidentes se têm queixado da má cobertura da internet, inclusivamente 
um dos Membros da Assembleia, o Senhor Presidente de Calde acabou de ficar 
indisponível por causa desta situação e porquê? Porque não há cobertura da Fibra Ótica, 
ou ela é fraca, ou então desmontaram as torres instaladas das telecomunicações. -------------
Mas, o que eu quero reforçar aqui, e a tónica é esta, os Senhores Presidentes de Junta e o 
caríssimo publico também, para saberem que, não sendo esta uma responsabilidade da 
Câmara Municipal de Viseu, porque não é uma operadora, o Executivo, apesar disso, e 
porque quer servir bem as suas populações, tudo tem feito para solucionar estas questões, 
fazendo sucessivos acordos e lobbies com as operadoras, já que o Estado Central nada faz.  
É uma situação difícil, mas não é impossível de resolver. As nossas povoações estarão 
sempre apoiadas por este nosso Executivo. ------------------------------------------------------------- 
Por último, só para dizer que para além do mais e concluindo, e porque este executivo está 
no terreno, a Internet vais ser  grátis nas 80  escolas do concelho  Viseu, com ligação de 
fibra ótica, ao abrigo do programa Viseu 100% Digital, com um projeto que deve ser 
concluído no próximo ano letivo,  onde vai ser colocada fibra ótica em todas as escolas, 
utilizando designadamente a iluminação pública, para que estas passem a ter Wi-Fi de 
banda larga para que seja usado nas escolas e que também seja disponibilizado 
gratuitamente às comunidades fora das salas de aula. ----------------------------------------------- 
É basicamente isto que se me oferece dizer. Terminei. ----------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Deputado Gonçalo Ginestal. ------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E CINCO – O SENHOR GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL 
MACHADO MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Ora muito boa tarde a todos. Senhor 
Presidente, Senhoras Secretárias da Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e 
Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes 
de Junta, Funcionários desta Assembleia, Minhas Senhoras e Meus Senhores. ----------------
Li atentamente a sua informação e começo por lhe dizer que fiquei com um sentimento 
agridoce no final Senhor Presidente. Se analisarmos a substância da informação e a 
compararmos com o sentimento das populações ficamos com a clara sensação de que 
aquilo que é percecionado nos Paços do Concelho não corresponde ao que na realidade se 
vai passando no próprio concelho. ----------------------------------------------------------------------- 
Inicia as suas informações a esta Assembleia fazendo uma súmula daquilo que se tem feito 
no concelho no combate à Pandemia. Neste ponto, devo realçar, que há alguns aspetos 
positivos, no entanto poder-se-ia ter ido um pouco mais longe com a testagem gratuita em 
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massa de toda a população, a testagem de grupos específicos como o pessoal docente e não 
docente e de todos aqueles que estiveram nas mesas de voto nas eleições presidenciais, 
como muitas autarquias fizeram por esse país fora. Aproveitando, tal como disse, a 
tecnologia inovadora que a Universidade Católica desenvolveu, talvez fosse possível, ou 
talvez seja possível, testar a população ou grupos específicos mais expostos aos riscos. 
Soubemos, a partir dos jornais e o Senhor Presidente acabou de o confirmar, e realçou que 
dos 120 funcionários da Autarquia que fizeram parte do projeto piloto realizado pela 
Universidade Católica, um testou positivo. Pergunto ao Senhor Presidente, caso se 
verifique que esta tecnologia é realmente vantajosa como vai ser aplicada no território? O 
município poderia também criar pacotes financeiros sistematizados de apoio dirigidos a 
empresas, associações e outras entidades, pois têm tido dificuldades no pagamento de 
despesas correntes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Depois num segundo ponto cujo título é Educação, Cultura e Desporto referiu-se apenas à 
Cultura deixando a ideia de que na área da Educação e do Desporto nada se passou de 
relevante em Viseu nestes meses. Dei-me ao cuidado de ir ao novo site na Câmara 
Municipal e filtrar as notícias pela categoria Desporto e nada. Soubemos pelas notícias que 
finalmente o Estádio do Fontelo vai entrar em obras não a partir de 1 de março como 
estava previsto, mas sim, parece que, só partir de 15 de março a pedido do próprio 
Académico de Viseu. Pode-nos confirmar se será, conforme também vem nas notícias, será 
em meados de outubro que está prevista a conclusão desta obra Senhor Presidente? 
Quanto à Educação deixamos aqui uma palavra de conforto e de agradecimento a todos os 
docentes, não docentes e Direções Escolares que estão a realizar um trabalho notável e de 
grande mérito junto dos seus alunos, seja online seja em regime presencial. Não consta das 
suas informações, mas soubemos que o Município atribuiu bolsas de estudo a alunos que 
frequentem o ensino superior no valor de quase 50 mil euros. Como o Senhor Presidente, 
disse na altura e bem “Se, numa situação normal, apoios como este podem fazer a 
diferença e influenciar a decisão das famílias apostarem na formação superior dos seus 
filhos, numa altura de exceção como a que vivemos, tornam-se vitais”. Pois, fui comparar 
o valor do apoio dado em 2019 e foi praticamente o mesmo. Numa altura destas não 
deveria e executivo ter reforçado este apoio que tanta falta faz às famílias? -------------------- 
Mais a diante pretendia falar de investimento e medidas de apoio à economia. Senhor 
Presidente, li e reli e não encontrei praticamente nada de relevante no apoio à economia. 
Realço aqui a valorização do nosso artesanato com a certificação dos Estanhos de Bodiosa 
tal como referiu na sua informação. Deixo aqui também uma sugestão para que as 
entidades artesanais que valorizam o nosso território possam concorrer ao Prémio 
Nacional do Artesanato que visa promover as artes e ofícios, distinguindo artesãos que se 
afirmem pela excelência do seu percurso e dos resultados alcançados, seja na vertente das 
produções artesanais tradicionais, seja no chamado artesanato de matriz contemporânea.   
Quase no fim da sua informação a esta Assembleia, um tema que lhe é muito caro Senhor 
Presidente, é a sua relação com o Governo onde discorre sobre tudo aquilo que se lhe 
oferece dizer nesta matéria. Relativamente à ferrovia apenas e só uma nota. Foi o PSD que 
acabou e tirou o comboio de Viseu. Relativamente ao IP3, os senhores poderão dizer o que 
quiserem, mas foi com um Governo do Partido Socialista que houve uma decisão e a obra 
se iniciou. A primeira fase está praticamente concluída. Aliás, o Senhor Ministro das 
Infraestruturas garantiu na semana passada que o IP3 teria as suas obras concluídas em 
2024. Disse! ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Senhor Presidente da Junta de Santos Evos Carlos Santos. ---------------------------
----- QUARENTA E SEIS – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
SANTOS EVOS CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS (PPD/PSD): Ora, então boa 
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tarde. Quero cumprimentar todos os presentes, o Senhor Presidente da Mesa Dr. Mota 
Faria, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, também os Senhores 
Deputados, as Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e restante Público. Obrigado pela 
intervenção. Queria deixar aqui presente e dizer que a Freguesia de Santos Evos neste 
momento já conta com mais de 250 mil euros de investimento na criação de espaços de 
acolhimento empresarial, esta fazendo parte de uma política de coesão territorial na 
criação de âncoras de desenvolvimento das freguesias. Assim, temos a nosso Centro 
Empresarial das Queimadas na zona da Cernada que está implementado numa área de 15 
mil metros quadrados e conta com 7 lotes, estes com áreas compreendidas entre os 2 mil e 
2mil e 900 metros quadrados. Este loteamento já está em fase de acabamento, falta-lhe 
apenas a colocação de um PT por conta EDP e poderá receber desde já 7 empresas, 
embora neste momento já é maior a procura do que a oferta. Neste momento, se 
tivéssemos mais espaços mais empresários estariam interessados. Quero dizer com isto que 
Santos Evos ganha uma nova aceitabilidade em criação de empregos e população, e uma 
verdadeira política de coesão territorial, tudo isto num concelho dinâmico que acarinha 
empresas e os empresários, e desde já também quero agradecer ao município todo o apoio 
e financiamento que possibilitou uma obra desta dimensão numa freguesia rural, 
permitindo assim um maior desenvolvimento nas freguesias mais rurais. Era só para já. 
Muito obrigado pela atenção. Obrigado. --------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Tem a palavra o Senhor Presidente de Junta de Bodiosa. ----------------------------------
----- QUARENTA E SETE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE BODIOSA RUI MANUEL DOS SANTOS FERREIRA (PPD/PSD): Muito boa tarde a 
todos. Antes de mais pedir desculpa pela indelicadeza de há bocado por não ter 
cumprimentado os presentes, faço-o agora. ---------------------------------------------------------
Dr. Mota Faria, Senhor Presidente da Câmara, Caros Deputados, Colegas Presidentes de 
Junta e Comunicação Social presente. ------------------------------------------------------------------
Esta minha intervenção prende-se com dois pontos relacionados com a minha freguesia, 
nomeadamente a certificação dos estanhos de Bodiosa doravante oficialmente designados 
de Estanhos Artísticos de Bodiosa. ´É o reconhecimento de uma arte e de um produto 
intrinsecamente ligado à freguesia, não só pela mineração que se verificou na primeira 
metade do Século XX, mas também pela receção e tratamento nas separadoras então 
existentes, e também pela produção artística final que se mantém desde o encerramento 
destas indústrias. Uma arte que continua viva fruto da tenacidade de duas famílias que a 
desenvolvem há largas dezenas de anos e que agora veem o fruto do seu trabalho 
reconhecido. Estamos convictos que com a obtenção deste selo estes e outros artesãos que 
possam vir a abraçar a produção verão o seu trabalho devidamente reconhecido e 
valorizado, e certamente será um impulso para a criação de mais alguns postos de 
trabalho. Ver o nome da Freguesia de Bodiosa associado ao primeiro produto certificado 
do concelho enche-nos de orgulho independentemente da zona do concelho onde seja 
produzido a designação será sempre Estanhos Artísticos de Bodiosa, e isso é um fator de 
promoção muito forte deste território. Por todo o empenho no processo, agradecemos ao 
Senhor Presidente Dr. Almeida Henriques, ao Senhor Vereador Dr. Jorge Sobrado, à Dra. 
Fernanda Mendes e às empresas Estanel e Euroestano. Isto também é cultura!  --------------
Quanto ao tema da Ecopista do Vouga dizer apenas que as freguesias que irão ser 
atravessadas pela mesma anseiam pelo inicio efetivo dos trabalhos, porque os trabalhos já 
iniciaram, mas ainda a um ritmo do comboio do inicio do século passado, ainda só a 
carvão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao longo dos anos houve uma grande indefinição sobre o uso a dar ao troço da antiga 
Linha do Vale do Vouga, felizmente e em boa hora o Executivo Municipal em articulação 
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com a CIM e os municípios vizinhos, avançaram com o projeto e com a consignação de 
uma obra que ligará o litoral ao interior do país num percurso aprazível que dinamizará 
turística e culturalmente a região. Com esta infraestrutura será criado um corredor que 
em termos práticos liga a Ecopista do Dão desde Santa Comba a Aveiro e permitirá que os 
amantes dos desportos de natureza circulem em segurança num percurso repleto de beleza 
natural e história. Disse. ------------------------------------------------------------------------------------         
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Íamos ter mais uma intervenção e despois faríamos um intervalo só de 10 minutos. 
Está bem? Seria a intervenção o Deputado Rui Martins. -------------------------------------------
----- QUARENTA E OITO – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ 
MARTINS (PS): Boa tarde a todas e a todos. ---------------------------------------------------------- 
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Excelentíssimas Secretárias, 
Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Excelentíssimos Vereadores e 
Vereadoras, Excelentíssimos Deputados Municipais, Excelentíssimos Administrativos da 
Assembleia Municipal, Excelentíssimos Jornalistas e Excelentíssimos Público presente e à 
distância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Venho aqui falar sobre o SOS da Educação, já que a mesma, não consta da sua 
Informação, apenas foi referida no âmbito dos seus comentários de há pouco. Como pai e 
dirigente associativo de pais soube da mesma pelas redes sociais. Quando a estrutura 
Associativa a que pertenço questionou o Gabinete da Educação sobre o SOS Educação, 
não obteve resposta. Na sua intervenção de há pouco acabou por partilhar o facto deste 
programa já ter conseguido mais 100 equipamentos, com o qual fico satisfeito! ---------------  
Também sobre as suas ofertas ao ensino à distância, os nossos filhos e educandos 
beneficiados agradecem, mas como já ficou provado, ainda não satisfazem todas as 
necessidades. Digamos que fez quase o mesmo que o Governo, com a exceção da promessa. 
A Tutela ainda não conseguiu cumprir a sua promessa dada em abril pelo Primeiro-
Ministro, no entanto já justificou o atraso, através da tutela da Educação. ---------------------  
Ainda neste âmbito, pela manhã afirmou que domina os Fundos Comunitários. Porque 
razão a Autarquia de Viseu não apresentou qualquer candidatura aos fundos europeus 
dos programas regionais do Centro 2020 e do Programa Operacional do Capital Humano 
(POCH) com vista à urgente universalização da Escola Digital no Concelho de Viseu? 
Outras Autarquias, nomeadamente Câmaras limítrofes apresentaram candidaturas e 
neste momento todos os alunos já têm acesso ao ensino à distância, não estão à espera dos 
equipamentos prometidos pela Tutela. São prioridades e políticas educativas de futuro no 
concelho de cada um! --------------------------------------------------------------------------------------- 
Quero ainda aproveitar este momento para lhe dizer que ao abrigo da nova legislação 
vigente, nomeadamente a Descentralização da Educação à qual o senhor subscreveu, e, 
portanto, já está a decorrer, a sua estratégia de dividir para reinar não é a melhor! --------- 
A Federação de Pais de Viseu, existe há 32 anos e esteve sempre presente e a representar 
as estruturas representativas de Pais, nomeadamente tendo assento no Conselho 
Municipal de Educação. ------------------------------------------------------------------------------------  
Vossa Excelência desde o seu primeiro mandato tem procurado dividir os Pais. Estes, são 
autónomos e as suas Estruturas Associativas e Representativas. ---------------------------------- 
Assim, venho aqui dizer que no próximo dia 13 de março a Frapviseu vai realizar a sua 
Assembleia Magna e os Pais e suas Estruturas Associativas representativas de Pais devem 
lá marcar presença e garantir a sua representatividade. Antes não foi possível realizar a 
Assembleia Magna, porque a Frapviseu é composta por Pais voluntários que não 
conseguiram assegurar a realização de uma reunião magna antes, devido aos diversos 
Estados de Emergência. Disse! Muito obrigado. ------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Então 
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íamos fazer um intervalo só de 10 minutos mesmo. Está bem? Ok. Obrigado. -----------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos então reiniciar os nossos 
trabalhos. Tem a palavra a Deputada Filomena Pires. ----------------------------------------------
----- QUARENTA E NOVE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE 
MATOS PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. -------------------------------------- 
Mais uma vez, Senhor Presidente da Câmara, a Informação sobre a actividade do 
Município, vem servida em 20 densas páginas de encómios, panegíricos e insanáveis 
contradições. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Começa pela obsessão do Executivo em criar um “Viseu Isto um Viseu Aquilo” para tudo. 
Tantos, que se atropelam e duplicam nas funções e apoios, como acontece com o Viseu 
Habita o Viseu Ajuda, em várias versões, nomeadamente o de apoio psicológico, o Viseu 
Entrega, o Viseu Solidário e mais “viseus” que se criam e desaparecem ao sabor das 
circunstâncias e necessidades da propaganda municipal, como se fosse necessária a 
nomenclatura, para efectivar a resposta séria e eficaz às necessidades dos cidadãos. --------- 
É como aquela história plagiada dos temas anuais para Viseu, pretexto banal para 
convidar VIPs e amigos mediáticos associados aos temas. Para 2021, recupera o Município 
a assinatura de “Cidade Jardim”, que tem como objectivo central, e cito: “antes de mais a 
valorização e desenvolvimento local e só depois o fomento turístico e económico” (fim de 
citação). Feita a leitura literal do desiderato ficamos a perceber o original conceito de 
“desenvolvimento” do Executivo. Melhorar as condições económicas da população não é 
um objectivo. Pelas bandas do Rossio, “desenvolver” é fazer umas “flores mediáticas e 
caras” improcedentes na elevação social e material dos cidadãos do concelho. ---------------- 
“Cidade Jardim”, enfatiza, e cito de novo:” dá corpo a um conjunto robusto de acções…de 
valorização turística (ainda umas linhas atrás este era considerado um objectivo 
secundário) de recursos naturais locais”, fim de citação. Enumera de seguida a Mata do 
Fontelo, a “Escola de Jardineiros de Viseu”, a Ecopista do Vouga, como exemplos do 
projecto. Depois desta descrição instala-se a dúvida. Viseu Cidade-Jardim é pelo que é ou 
pelo que pretende vir a ser? Vejamos então alguns exemplos da realidade que temos: no 
Parque Aquilino Ribeiro desapareceu o Jardim Sensorial de Ervas Aromáticas. Como se 
pode constatar no local, o Viveiro Municipal do Fontelo está reduzido a nada e uma parte 
do jardim fronteiro ao Solar do Dão está completamente ao abandono, tal como os tanques 
de água ali existentes. “Escola de Jardineiros”? Só se for nas instalações dos viveiros 
avençados da Câmara e para os servir. Na Mata do Fontelo, tirando o despejo paulatino 
pelo espaço de umas quantas obras do projecto “Poldra”, que ficam por ali até à sua 
degradação total, está tudo na mesma. Quanto á Ecopista do Vouga, servir o 
desenvolvimento regional e o ambiente, era ter coragem e visão para defender não a 
Ecopista mas a construção de um Metro de Superfície no antigo corredor da Linha do 
Vouga, que servisse a mobilidade diária e pendular das populações de Viseu, S. Pedro do 
Sul, Vouzela e Oliveira de Frades, com ligação futura à Linha Ferroviária do Norte. Deve 
ser por que o ano é dedicado apenas à “Cidade Jardim” que o Parque paradisíaco da 
Mata de Vale de Cavalos não consta dos desígnios municipais para o ano. Preocupação 
séria com a “Valorização e Desenvolvimento Local” era ter um projecto arrojado e 
integrado para a Mata de Vale de Cavalos, que potenciasse o espaço, criasse postos de 
trabalho e atraísse turistas e visitantes a Côta, Cepões e localidades adjacentes, essas 
verdadeiramente zonas de baixa densidade populacional merecedoras de investimento nas 
suas potencialidades naturais. À falta de jardins públicos permanentes no Centro 
Histórico, “enxertou” a Câmara por vários sítios jardins temporários, que bom 
rendimento estarão a dar aos viveiros tutelares dos arranjos florais municipais. Em 
contrapartida, espaços no Centro Histórico arborizados, que custaram ao Município 
centenas de milhares de euros e poderiam constituir uma mais valia ambiental e um lugar 
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de lazer para as famílias, estão destinados pelo Executivo ao negócio dos Parques de 
estacionamento, exactamente no Centro Histórico, de onde se diz querer retirar os 
automóveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enaltecer os investimentos privados na área da saúde no concelho, são uma satisfação 
incontida para o Senhor Presidente, tal como transformar os trabalhadores municipais em 
“cobaias” das experiências científicas da Universidade Católica. Reclamar para o Hospital 
de S. Teotónio a construção do Centro Oncológico, isso não que pode trazer à memória o 
rocambolesco caso da não candidatura do Centro porque a administração hospitalar da 
altura chegou atrasada aos correios com o processo. ------------------------------------------------ 
Também se regozija com o investimento que está a fazer em S. Pedro de France em água e 
saneamento ao domicílio. Diz mesmo que, e cito”: o fornecimento de água e a instalação de 
saneamento contribuem para fixar populações”, fim de citação. Não podia estar mais de 
acordo. Lamentável é que, em pleno século XXI, existam aglomerados populacionais no 
nosso concelho sem esse direito humano que é ter na habitação água potável e saneamento 
público, enquanto o Município esbanja milhões de euros em festas e propaganda, 
mostrando que não é o bem-estar das populações a sua prioridade. ------------------------------ 
Enfatiza de novo a importância da ligação Avenida Europa/Santo Estevão. Não duvido 
que veio facilitar a circulação aos moradores. Só que a preocupação devia ser mais 
abrangente. Por exemplo com a falta de iluminação durante a noite nas passadeiras para 
peões, como acontece na Rotunda da Feira Semanal e na Rotunda de Nelas onde a 
iluminação intercalada deixou as passadeiras praticamente às escuras. Ou com as vias de 
comunicação nos meios rurais. Várias pessoas me fizeram chegar queixas sobre o estado 
deplorável, quase intransitável, da antiga estrada designada da lixeira, que é uma 
alternativa mais curta para milhares de pessoas das localidades essencialmente de Rio de 
Loba, Cavernães, Barbeita ou para quem vem de Fragosela em direcção à 229. --------------
Quanto ao Mercado 2 de Maio, de tudo o que dissemos já esta manhã, direi apenas: Ainda 
estamos a tempo de parar este crime. E, espero que isso venha a acontecer. -----------
Senhor Presidente, obrigada. ------------------------------------------------------------------------------ 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Senhor Deputado Alberto Ascensão. --------------------------------------------------------
----- CINQUENTA – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhoras Secretárias, Senhor Presidente 
da Câmara, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Membros 
desta Assembleia incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação 
Social e Público presente. ----------------------------------------------------------------------------------
Há muito que vimos assistindo a sinais que denunciam fragilidades no executivo PSD da 
Câmara Municipal, particularmente em alguns dos seus sectores. -------------------------------- 
Por inadvertência ou por incapacidade, o Senhor Presidente não tem dado mostras de 
procurar corrigir o rumo que, do nosso ponto de vista, tem deixado Viseu longe dos 
objectivos a que se propôs e prometeu aos Viseenses. ------------------------------------------------ 
As informações escritas, que em cada sessão da assembleia nos tem trazido, revelam que 
assim é. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com efeito, uma boa parte da informação que o Senhor Presidente nos tem fornecido nos 
últimos tempos, tem muito a ver com a pandemia que nos atormenta as vidas, aproveitada 
para camuflar debilidades na execução municipal e desviar as atenções, ao mesmo tempo 
que critica todas as instituições não municipais com responsabilidades no seu combate, 
particularmente o Governo Nacional. -------------------------------------------------------------------  
Para o Senhor Presidente da Câmara Municipal a oposição no seu município não devia 
existir, em contraponto com a sua oposição e a do seu partido ao Governo português, que 
deveria seguir o seu exemplo de governação, assim mantendo constante um conflito com a 
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democracia na sua dimensão de diversidade de opinião e da legitimidade de decisão de 
quem tem competência. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais importante que promessas, proclamações de ideias ou autoelogios, é o bem-estar que 
os cidadãos encontram com a acção de quem os governa e a obra útil e de qualidade que 
fica para os vindouros. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Mas compreende-se que assim seja. ---------------------------------------------------------------------- 
Quando não se tem obra que só por si diga do feito dos seus autores, há que lançar mão da 
propaganda e do marketing que disfarcem o insucesso e que continuem a alimentar a 
campanha das promessas, sempre tentando convencer que agora é que vai ser. --------------- 
De facto, este executivo municipal mostra-se incapaz de governar este concelho como ele 
merece e há muito que se encontra num processo progressivo de erosão. ----------------------- 
De toda a vereação PSD com que iniciou o seu primeiro mandato, restam o Senhor 
Presidente e o Vereador Senhor Eng. João Paulo Gouveia. ---------------------------------------- 
Só para falar do mandato que ainda decorre: ---------------------------------------------------------  
O Vice-Presidente, a segunda figura do executivo e, portanto, de relevante importância, 
Sr. Dr. Joaquim Seixas, renunciou ao cargo; ---------------------------------------------------------- 
O Chefe de Gabinete do Sr. Presidente, Dr. Nuno Nascimento, figura preponderante na 
definição de estratégias e da acção do executivo, demitiu-se; --------------------------------------- 
Mais recentemente, aquele que foi a figura notoriamente mais influente e com largos 
poderes, na acção do executivo, como Adjunto do Senhor Presidente durante o primeiro 
mandato e como super Vereador, com competências que até ultrapassaram os pelouros 
que lhe estavam atribuídos, da Cultura e Ciência, Património, Turismo e Marketing 
Territorial, deu-lhe mais um sério contributo para essa fragilidade ao apresentar a sua 
renúncia às funções executivas que detinha, passando a Vereador sem pelouro. -------------- 
É tempo de se tirarem conclusões e, do nosso ponto de vista, elas demonstram claramente 
que, para além de falta de visão estratégica e de uma política consequente para Viseu e 
para os Viseenses, de que este executivo municipal do PSD enferma, o Senhor Presidente 
mostrou incapacidade de conseguir manter uma equipa verdadeiramente mobilizada, 
empenhada e determinada. -------------------------------------------------------------------------------- 
Como alguém deste executivo dizia há uns dias, fecha-se um ciclo. Estamos perante um 
fim de ciclo, dizemos nós. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Outro terá que se iniciar, que proporcione a Viseu e aos Viseenses uma política de 
cumprimento de promessas e de estratégias traçadas, digamos que, uma política de 
experiência consolidada, de seriedade e de fazer. ----------------------------------------------------- 
É necessário, de facto, abrir um novo ciclo e acabar com uma política do faz de conta, de 
anúncios e mais anúncios, para uma outra que abra o município a uma política autárquica 
competitiva e que coloque Viseu no lugar que lhe pertence como cidade-região. Disse! ------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Catarina Vieira. --------------------------------------------------------------------
----- CINQUENTA E UM – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA 
VIEIRA E CASTRO RODRIGUES (BE): Mais uma vez boa tarde a todos e a todas. ------- 
Começo a minha intervenção dando os parabéns aos Artesãos de Bodiosa por verem os 
Estanhos Artísticos de Bodiosa certificados como produto artesanal tradicional! -------------  
Senhor Presidente, o seu antecessor, Fernando Ruas, terminou o mandato a destruir 
património da cidade como o Bairro Municipal que o Senhor Presidente evitou, e bem, 
dando seguimento à classificação de Património Municipal pela Direção Regional de 
Cultura do Centro, consequente ao pedido elaborado pela Associação Olho Vivo e com a 
estreita colaboração de moradores e amigos do Bairro para ser considerado património 
nacional, foi o pedido inicial. Agora é o Senhor Presidente que termina o seu mandato a 
destruir património da cidade. Querer deixar obra de regime não pode valer tudo. ----------  
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Ser necessário ameaçar com despejo um morador há mais de 30 anos do Bairro Municipal 
revela a falta de diálogo com moradores que foram abandonados durante décadas. É 
muito bom levar associações para os bairros, mas mais uma vez, não há consideração 
pelos moradores que são quem habita e dão vida às praças. É preciso dar garantia de área 
equivalente e não apenas tipologia equivalente, pois há anexos construídos com o apoio e 
aval da própria câmara municipal. É preciso criar habitação social para quem precisa. 
Investir em Paradinha, onde continuam a existir crianças em casas sem o mínimo de 
condições, devido a problemas estruturais. Ou disponibilizar casas a recuperar no Bairro 
Municipal para habitação social, a sua função original. Já agora, Senhor Presidente, o 
município candidatou-se ao concurso para Mediadores Culturais? ------------------------------ 
E mais uma vez a falta de transparência. Atribuição de espaço para grupos de teatro, mais 
uma vez, sem concurso. E noutros casos, há uma espécie de concurso, sem balizar os 
valores, pouco transparente, uma vez que os objectivos não têm enquadramento, levando a 
uma avaliação arbitrária. Os agentes culturais do concelho merecem melhor, daí a nossa 
recomendação ao executivo. ------------------------------------------------------------------------------- 
Fala, e bem, no atraso da entrega dos computadores aos alunos e alunas, mas não fala no 
atraso desde o anúncio até à entrega dos tablets. O BE já questionou o governo sobre o 
atraso da apresentação do decreto de implementação da Tarifa Social da Internet, mas há 
também incumprimento por parte das operadoras de obrigações de cobertura de rede. É 
necessário um serviço público universal de telecomunicações, pois a privatização da 
Portugal Telecom decorreu durante várias legislaturas. Fala também do atraso no IP3, 
mas não fala do atraso em quase todas as promessas, e a lista é tão grande, no próprio 
concelho. Não estará apenas a desviar a atenção da realidade vivida? Nós criticamos de 
forma igual os atrasos na ferrovia. Aliás, Senhor Presidente, o que é que já fez para 
cumprir o que ficou plasmado nas conclusões do debate promovido pela ProViseu, onde o 
Senhor Presidente concordou com a proposta há muito defendida pelo BE – a ligação por 
mini-shuttle entre Viseu e Mangualde? Criticamos também os atrasos no IP3, mas também 
dos edifícios 'âncora' da Rua do Comércio, por exemplo. ------------------------------------------- 
Por falar em promessas: outra vez as bicicletas. Será que é desta? Vêm com as paragens 
de autocarro inteligentes com horários ao minuto? Com a reposição da frequência? Como 
o aumento da oferta? Com as trotinetas também anunciadas? Haverá essa inteligência, ou 
Smart City é só marketing? ------------------------------------------------------------------------------- 
É que, Senhor Presidente, não serão os “ecobags” que farão a diferença na reciclagem se 
continuarem a existir zonas do concelho sem ecopontos ou se a recolha não se fizer mais 
amiúde, principalmente nesta fase em que as famílias passam tanto tempo em casa. É 
necessário o aumento do ponto de recolha de óleo, de pilhas, de rolhas, de lâmpadas, de 
eletrodomésticos. Nesta matéria, o Executivo não fez o que era necessário fazer: aumentar 
significativamente a recolha seletiva de resíduos (papel/cartão, embalagens de 
plástico/metal, vidro e resíduos biodegradáveis - restos de comida, verdes, etc). Os dados 
do INE mostram que em Viseu a proporção de recolhas seletivas no total dos resíduos é 
de 15%, um número muito baixo. E a proporção de resíduos urbanos depositados em 
aterro é de 81%, um número altíssimo, que dá uma má imagem de Viseu no conjunto dos 
territórios. É devido a esta falta de empenho do município de Viseu e de outros, que as 
metas nacionais para 2020 não foram cumpridas. Com uma tão baixa taxa de recolha 
seletiva é prejudicado o ambiente e os encargos do município com a gestão dos resíduos 
não descem, fazendo a população pagar montantes demasiado elevados relativos à gestão 
de resíduos na factura da água, porque os resíduos que vão para aterro pagam e os 
resíduos selectivos não têm custo para o município. Já agora, as novas ilhas têm o mesmo 
mal: é preciso usar as mãos para abrir em vez de ser uma pedaleira. ---------------------------- 
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E que Cidade Jardim é esta, quando se continua a espalhar veneno pelas ruas do concelho, 
pois o glifosato e outros herbicidas são a norma, quando a monda mecânica e térmica o 
deveriam ser? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mas também é a cidade dos jardins temporários, porque neste concelho as árvores são 
para deitar abaixo como aconteceu em todas as obras do Viso, onde só a intervenção dos 
habitantes e do Bloco de Esquerda parou a razia, sendo redefinido o projecto e tendo sido 
poupadas muitas dezenas de árvores. Na Quinta do Galo, irá o município repetir o erro de 
cortar todas as árvores existentes? ----------------------------------------------------------------------- 
Para terminar, é preciso testar toda a comunidade escolar, com regularidade, assim como 
outros grupos que precisam, para o bem de todas e de todos, de funcionar. --------------------  
Disse. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Senhor Presidente da Junta de Lordosa Carlos Correia. -------------------------------
----- CINQUENTA E DOIS – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE LORDOSA CARLOS MANUEL MARTINS CORREIA (PPD/PSD): Boa tarde 
Senhor Presidente. Começo por cumprimentá-lo, e cumprimentar as Senhoras Secretárias 
da Mesa, também o Senhor Presidente da Câmara, a Senhora Vice-Presidente, Senhoras 
Vereadoras e Senhores Vereadores, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Caros 
Colegas e demais presentes. -------------------------------------------------------------------------------
Não era para intervir mas, teve que ser. Eu venho reforçar realmente esta dinâmica e 
dizer que não é uma promessa. Ainda bem Senhor Presidente que não é uma promessa. O 
Parque Empresarial de Lordosa não é uma promessa. Já foi falado, já se falou em várias 
Assembleias, mas realmente não é uma promessa. Ainda bem para o Norte do Concelho e 
para a dinâmica que está a ser aqui implementada, e é real, é vir ao terreno, isto é real. 
Dizer que as pessoas estão super entusiasmadas com o Parque, aceitaram a proposta da 
Câmara, não houve uma única reclamação, acharam justos os valores apresentados pela 
própria Câmara e, portanto, vai ser realmente um projeto que já está em andamento, já 
está a andar e a seguir o seu caminho, associado ao Aeródromo. Eu estou a falar do norte 
porque é aquilo que eu conheço melhor mas de certeza que os meus colegas do sul terão 
outras… e eu não quero estar aqui a ser sulista nem nortista, não é essa a ideia, mas 
realmente o aeródromo, com todas as instituições ali instaladas, com a dinâmica que 
trouxe, só não vê quem não quiser, com a própria dinâmica ainda em crescimento para o 
aeródromo, e posso-vos dizer que é uma realidade é algo que eu constato. Eu neste 
momento sou capaz de trazer sem exagero umas 20 ou 30 moradias a serem construídas na 
minha freguesia, 20 ou 30, e posso-vos dizer que mais de 50% não são habitantes ou 
naturais daqui de Lordosa, e isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que realmente o 
Parque Empresarial, realmente a dinâmica colocada no Aeródromo e com outros projetos 
que estamos a fazer, com o Mercado de Produtos Locais, com mais um Centro 
Interpretativo que estamos a fazer, isto são dinâmicas que só com a Câmara, e só com a 
ajuda da Câmara conseguiríamos fazer. Não tenho dúvidas Senhor Presidente que o norte 
vai fixar pessoas e/ou aumentar população. Obrigado. ----------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta de Lordosa. Tem a palavra o Senhor Presidente de Junta de Orgens Mauro Esteves. 
----- CINQUENTA E TRÊS – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE ORGENS MAURO HENRIQUE ALEXANDRE DE FIGUEIREDO ESTEVES 
(INDEPENDENTE): Muito boa tarde Senhor Presidente, na sua pessoa cumprimentar 
todos os presentes para não me alongar mais. Eu gostaria de colocar a seguinte questão ao 
Senhor Presidente da Câmara e se fosse possível obter uma resposta relativa ao 
prolongamento da rede de água e esgoto na Rua do Santíssimo em Orgens, no topo da 
Teixugueira uma zona que neste momento está a ter elevada procura para que as pessoas 
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ali residam. Se é um facto que todos nós precisamos de indústria nas zonas em que a 
indústria está a ser estimulada, nós temos ali uma grande zona que também precisava de 
água e esgoto naquela rua com um potencial de instalação bastante elevado. Sabemos que 
tem um orçamento de um projeto que já está contemplado na ordem dos 70 mil euros e 
gostaríamos de saber se ainda será este ano que as pessoas que já lá habitam, outras que 
têm casa feita se está contemplado para ser executado. Depois, também algumas 
requalificações de algumas ruas da nossa freguesia que estão em péssimo e lastimável 
estado de circulação diária. Uma delas tem projeto também apresentado na câmara que é 
a Rua da Regadinha que liga Tondelinha a Chãos, e que face à obra que está agora a 
arrancar na 3371 a estrada que liga também a zona de Figueiró a Viseu seria, pois com 
certeza, uma forma de escoar trânsito que se estima que vá ser de alguma forma 
condicionado por força daquela obra que ali está a ser levada a cabo. É um projeto que 
tenho em parceria com o colega de Chãos, o colega Aurélio, e que teima em não sair dos 
calabouços dos escritórios onde se encontra. -----------------------------------------------------------
Outra requalificação de rua, é a Rua do Formigueiro em Orgens. É um lago autêntico 
sempre que chove. Sempre que há uma chuva um pouco mais abundante aquela estrada 
fica toda alagada com riscos de quedas de muros, etc., e também se espera que se 
encontrem lá mais moradores porque a zona também está propensa à construção. ----------
O terceiro ponto que lhe quero pôr à consideração é o Parque Infantil de Orgens. Fala-se 
em coesão, coesão, coesão, Orgens não vê coesão! Orgens é uma das poucas freguesias no 
concelho que não tem um Parque Infantil. O Parque Infantil está em projeto num gabinete 
desde março à espera de um projeto elétrico. Não acho que seja legítimo desde março 
estarmos a aguardar por um projeto elétrico e nós sem Parque Infantil numa zona em que 
com certeza as nossas crianças muito gostariam de ser acompanhadas pelos idosos, pelos 
avós e pelos pais, e junto à ciclovia para se promover também ali o conhecimento entre 
gerações. E, depois, fala-se também muito da segurança, o Senhor Presidente conhece com 
certeza a Rua Principal de Orgens que liga Santo Estevão até Vildemoinhos, e, aquela 
estrada só tem duas passadeiras. Duas passadeiras. Não há passadeiras, não há forma de 
as pessoas circularem de um lado para o outro da estrada sem que se encontre forma de se 
resolver este nosso desígnio. Nós já solicitamos isto em 2018, e ainda não estão realizadas, 
é uma simples pintura, penso eu. Há outras passadeiras, até se falou agora na obra de 
Santo Estevão em que foi inutilizada uma passadeira com tinta preta, com alcatrão preto 
por cima da passadeira e imediatamente se pintou outra. ------------------------------------------
Outro assunto que também se prende com a Freguesia de Orgens e outras freguesias que 
aceitaram a transferência de competências, é precisamente a transferência da competência 
relativa à ocupação de espaço público e a publicidade. Nós enviámos já alguma 
documentação para a câmara a solicitar qual o fluxo de procedimentos, fluxo 
procedimental pelo qual uma pessoa ou uma empresa que chegue até à câmara e que peça 
para que a publicidade seja licenciada, como é que se faz? Não é só um formulário que eu 
tenho de apresentar na câmara, há todo um trâmite procedimental que a Junta de 
Freguesia de Orgens neste momento gostaria de adotar e gostaria de equivaler à câmara. 
Nós não temos tantos fiscais, não temos tanto pessoal afeto, mas gostaríamos de tratar os 
munícipes de Orgens que têm as suas empresas e as suas sedes em Orgens da mesma 
forma que a câmara aceita os pedidos de outros elementos de outras freguesias, ou até 
mesmo de Viseu. Portanto, achamos que este fluxo documental e fluxo procedimental que 
é aquele que estipula o estudo económico que levou à taxa que nos fosse cedido de alguma 
forma, porque também não o encontramos no site. No site não está lá tudo. No site não está 
por exemplo o regulamento que caracteriza por exemplo a autorização da atividade de 
exploração de máquinas. Não há, não existe no site o regulamento que autoriza a 
colocação de recintos improvisados. Não está no site o regulamento que autoriza a 
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realização de espetáculos desportivos e de divertimentos na via pública. Se não existe 
regulamento nós teremos que criar um, mas gostaríamos que tivéssemos a ajuda que 
pensamos ser contributiva para esta descentralização que nos foi de certa forma imposta 
por este Decreto-Lei 57/2019. Muito obrigado. --------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------
----- CINQUENTA E QUATRO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito 
obrigado Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. Muito obrigado pelas 
questões colocadas. Desde logo reforçar a questão da fibra ótica que foi aqui levantada 
pela Senhora Deputada Ana Paula Madeira. De facto, há vários anos que tenho vindo a 
falar nesta matéria, o próprio Município de Viseu tem-se vindo a articular com os vários 
operadores para alargar a rede da cobertura ótica, e a verdade é que o nosso programa já 
desenhado Viseu 100% Digital pretende assegurar que até ao final do ano que vem todas 
as escolas do Concelho de Viseu passarão a ter WI-FI, WI-FI esse que fora do período 
escolar estará disponibilizado para as diferentes freguesias. Acho que isto é um grande 
salto que vamos dar, e no fundo vamos aproveitar aqui a poupança que vamos buscar do 
ponto de vista da energia através de Leds para fazer todos estes investimentos e 
designadamente também levar a segurança aos equipamentos escolares, às escolas, e a 
outros equipamentos do concelho. Quero também dizer, enfim, a questão que levantou aí o 
Senhor Presidente da Junta de Calde ter ficado sem internet e ter ficado impedido de 
participar nesta reunião é de facto algo que não devia acontecer não é, porque 
efetivamente já vimos tempo de olhar para o país como um todo, e quando digo, enfim, 
por aí fora a situação que existe de ainda um terço do Concelho de Viseu não ter cobertura 
de fibra ótica, as pessoas ficam muito espantadas mas esta é a realidade, e portanto, temos 
que continuar a fazer aqui um esforço, e a verdade é que o Governo colocou no seu 
Programa de Governo que iria digitalizar a totalidade do país, enfim, até agora ainda não 
vi nenhum sinal nesse sentido, e o único sinal público que tivemos foi o lançamento do 
concurso do 5G o que vimos foi um sinal contrário, foi a cobertura de 60% do território 
onde está mais população, o que significa que o 5G mais uma vez não vai chegar aos 
territórios de baixa densidade, mas falou, e fez muito bem em falar sobre essas matérias. --
O Senhor Deputado Gonçalo Ginestal, eu sei que vê sempre tudo pelo lado negativo, e 
acha sempre que nós não fazemos absolutamente nada, que fique bem claro, todas as 
testagens que são feitas no concelho foram sempre feitas em articulação com o ACES. 
Quem manda, quem comanda esta pandemia devem ser as autoridades de saúde, aliás, 
tem sido essa a nossa postura, e numa articulação com o Dr. Mota Faria, não só na sua 
qualidade de Presidente da Assembleia mas também como Autoridade de Saúde, não têm 
faltado testes no nosso concelho sempre que eles são necessários fazer na lógica da 
triagem, e nalguns casos até seria contraproducente fazê-los sem ser com a orientação da 
Autoridade de Saúde, e portanto, o show off que outros municípios possam fazer nesta 
matéria, não é aquilo que a nossa Autoridade de Saúde entende que deve ser feito, e 
mesmo neste caso do Salivatec estamos a apoiar este projeto, que foi um projeto 
desenvolvido no nosso concelho que está em fase de certificação e que vai permitir 
eventualmente alargar por um lado a testagem e por preços bastante mais baratos. ---------
Em relação ao investimento e em relação ao trabalho que temos vindo a fazer, quem nos 
vai julgar é o povo não é, e, portanto, as eleições estão aí, e quem decidirá é o povo, o povo 
é soberano e, portanto, as avaliações que o Senhor Deputado faz já estamos habituadas a 
elas, nunca vê investimento, ainda agora veio aqui o Senhor Presidente da Junta do 
Campo falar de investimento, logo a seguir veio também o Senhor Presidente da Junta de 
Santos Evos falar de investimento, veio o Senhor Presidente da Junta Lordosa falar de 
investimento, basta olhar para o cluster que conseguimos criar nas tecnologias de 
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informação, há 7 anos não existia nada, hoje existem mil pessoas a trabalhar neste cluster, 
basta ver o salto que demos no domínio educativo, e basta olhar para o saldo demográfico 
de Viseu em que é o único concelho do interior do país que de facto apresenta um saldo 
demográfico positivo no último ano e também com maior capacidade de fixação de 
pessoas. Obviamente que esta pandemia neste ano que estamos a atravessar vai trazer 
consequências não só ao Concelho de Viseu todo o país, mas enfim, não tenho nenhuma 
responsabilidade naquilo que diz respeito à pandemia, nem nenhum de nós tem, e, 
portanto, temos é que dar cada vez mais o nosso melhor. Sabe muito bem também, e, 
bastava falar com o seu irmão João Ginestal que não se cansa de elogiar a política 
desportiva do executivo para saber que não faltaram os contratos programa de 
desenvolvimento desportivo a todos os clubes e a todas as instituições no ano passado como 
não estão a faltar este ano, aliás, temos já uma série deles que vão ser assinados na 
próxima semana, assim como do ponto de vista do investimento. Se o Estádio do Fontelo 
não avançou mais cedo foi porque efetivamente o clube que utiliza o relvado nos pediu 
para não avançarmos logo, e combinámos que iriamos avançar no dia 1 de março, 
entretanto, o Presidente do Académico ligou-me a pedir se podia ser só no dia 15. Falámos 
com a empresa e iremos avançar no dia 15 de março, e estamos a falar não só de um 
relvado novo, mas também estamos a falar de uma Pista de Tartan nova e estamos a falar 
também de um novo sistema de rega, de tanques para podermos usar águas naturais e 
estamos a falar da requalificação da Rua Anacleto Pinto e mais uma vez a opção da obra 
do Fontelo resultou de um debate público, nós lançámos um debate público se deveríamos 
fazer a requalificação do Estádio do Fontelo mantendo só a sua componente ligada ao 
futebol ou se deveríamos manter também a Pista de Tartan, e a verdade é que a maioria 
dos cidadãos nos deram a perceção e nós optámos exatamente por fazer a nova Pista de 
Tartan que os amantes da modalidade e os praticantes da modalidade estão ansiosos que 
efetivamente esteja construída e, portanto, se Deus quiser será uma obra que eu 
inaugurarei ainda antes do final deste mandato e que ficará ao serviço das populações, 
mas não ficamos por aí, olhe, neste momento estamos a investir no relvado dos Leões da 
Beira para ser utilizado pelo Dínamo Clube da Estação, estamos a investir no relvado 
sintético de Silgueiros, investimos recentemente e vamos inaugurar brevemente o Pavilhão 
de Cavernães, estamos em parceria a investir enfim, na Academia do Futebol desenvolvida 
pela Associação de Futebol de Viseu, se olharmos para estes tempos mais recentes, 
inaugurámos Vila Chã de Sá, inaugurámos a Quinta da Cruz, mais longinquamente 
Ranhados, se olharmos para o Fontelo, não existe nenhuma infraestrutura desportiva hoje 
no Fontelo que não tenha sido reabilitada, desde o pavilhão aos campos de futebol, aos 
campos de ténis, isso é bem visível, enfim, a verdade é que nós hoje temos 4700 atletas 
federados no concelho e criámos condições para eles, estou-me a lembrar também de 
Lordosa onde fizemos o Campo de Futebol de 7 relvado, estou-me a lembrar da situação 
de Prime onde ainda agora estamos numa nova fase de apoio à qualificação do espaço 
exterior, enfim, só quem não quiser ver é que efetivamente não vê o trabalho que 
efetivamente temos vindo a fazer. ------------------------------------------------------------------------
Também do ponto de vista da pandemia, dentro daquelas eu são as competências 
municipais, não nos temos cortado a criar todas as ajudas que podemos criar, não nos 
podemos é substituir ao Estado Central porque não é exatamente essa a nossa 
competência. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Já agora, em relação à ferrovia, o Plano Nacional de Investimentos, eu faço parte do 
Conselho Nacional de Obras Públicas, sou o representante dos autarcas todos do país no 
Conselho Nacional de Obras Públicas e já emitimos um parecer e está lá dito 
expressamente a ligação entre as várias capitais de distrito, isto não é uma invenção do 
Presidente da Câmara, está lá e espero que o Governo leve a bom-porto e que efetivamente 
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nos o diga de que forma é que o vai fazer e efetivamente continuo a defender que a melhor 
solução seria a solução de Cacia/Viseu/Mangualde/Vilar Formoso, continuo a defender 
essa solução apesar de sabermos que outros não a defenderam, defenderam a Linha da 
Beira Alta porque prejudicava Viseu, assim como também sabemos que o Município 
perdeu, ou melhor, a região perdeu 15 milhões no domínio do ciclo urbano da água porque 
num determinado dia, 26 de setembro de 2018, independentemente de olharmos para a 
frente também temos que olhar para trás, recebi uma carta assinada por 3 Presidentes de 
Câmara, Mangualde, Nelas e Penalva a dizer que não iriam alinhar na criação da empresa 
intermunicipal, ora, isto teve uma consequência, é que efetivamente há 15 milhões de 
euros de investimento que não pudemos ir buscar neste quadro comunitário de apoio, e a 
responsabilidade é de quem não quis avançar neste caminho e que agora querem 
branquear mas não vão branquear este percurso porque efetivamente ele existe. -------------
O Senhor Presidente de Junta de Santos Evos veio aqui, quero saudá-lo até por ter 
assumido recentemente estas responsabilidades, quer saudá-lo por isso, por um lado 
desejar-lhe as maiores felicidades no exercício das suas funções, foi também a sua 
primeira intervenção nesta Assembleia Municipal, e veio de facto enfatizar esta Zona 
Empresarial das Queimadas na Cernada que vem beneficiar aqui num investimento 
totalmente feito com financiamento do município articuladamente com a Junta de 
Freguesia e que está concluído, falta praticamente só a parte da ligação do PT e folgo em 
saber, já o sabia, que a procura está a ser muito maior do que a oferta e que brevemente 
teremos esse espaço todo ocupado com empresas. Mais uma riqueza, e enfim, mais uma 
vez estamos a falar de investimento, e não é investimento só concentrado na sede do 
concelho, é investimento disperso por todo o território e a localização da Zona 
Empresarial das Queimadas obviamente que vai tirar também benefício da variante que 
vai ligar o Parque Empresarial de Mundão ao IP5 que a sua proximidade o irá permitir, 
portanto, foi de facto uma obra financiada a 100% pela câmara que beneficiará também a 
freguesia e toda a região. -----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Junta de Bodiosa Rui Ferreira, meu estimado amigo, aliás, 
felizmente tenho em cada Presidente de Junta um amigo, a certificação dos estanhos foi de 
facto muito importante, já o enfatizei aqui, e em relação à Ecopista do Vouga o que posso 
dizer é que, na coordenação que está a ser feita pela CIM ainda hoje iremos aqui aprovar 
uma alteração que também tem a ver com a Ecopista do Vouga, ela tem um prazo de 
execução desde a sua consignação, aquilo que ainda esta semana foram fazer os nossos 
técnicos foi resolver algumas situações de utilização e ocupação abusiva do corredor, há 
privados que avançaram para esses corredores, e estou convicto que com a resolução 
dessas questões o prazo que está previsto vai ser efetivamente cumprido e que a Ecopista 
do Vouga vai ser também mais uma realidade da qual nos havemos de orgulhar. ------------
Em relação às questões levantadas pelo Senhor Deputado Rui Martins, enfim, as pessoas 
têm que ser tratadas conforme o casaco que vestem. Eu nunca gostei de ninguém que 
venha para esta Assembleia Municipal vestir o casaco para o qual não foi eleito. As 
pessoas aqui estão a representar o povo, e não está aqui enquanto elemento da Frap, e se 
efetivamente a Câmara de Viseu olha para a Frap como uma extensão do Partido 
Socialista é porque efetivamente o Senhor Deputado atuou como tal. Passou a ser mais um 
comissário político do que propriamente um defensor dos pais. Olhe, e a verdade é que eu 
estive reunido com 36 Associações de Pais na semana passada e com os Agrupamentos de 
Escolas para lançar o Programa SOS Educação e foi-me dito, e designadamente também 
numa reunião onde esteve a Senhora Vereadora, que não se reviam na Frap, portanto, o 
senhor faça lá a convocatória, de tal maneira que pediram para serem estas 36 associações 
a elegerem os representantes para o Conselho Municipal de Educação, o que me parece 
muito mais lógico, aliás, eu quero é falar com o pais de cada uma associação, não quero ter 
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aqui nenhum filtro. Em cada escola temos vindo a incentivar a criação de uma Associação 
de Pais exatamente para termos com quem dialogar, não é através de uma qualquer Frap, 
ainda para mais politizada, partidarizada, que nós queremos falar, agora, marque lá essa 
assembleia e seguramente que vai ouvir da parte destes pais exatamente o mesmo que nós 
ouvimos. Olhe, e em relação aos computadores o Presidente da Câmara cumpriu. O 
Presidente da Câmara tinha dito que iriamos adquirir 500 tablets para o início do ano 
letivo e que os íamos antecipar. Fizemo-lo e eles estiveram disponíveis, entretanto 
comprámos mais 350 e já cá estão, já foram distribuídos pelos Agrupamentos de Escola, 
não vejo esse mesmo cumprimento da parte do Governo e não o vejo também a si tão 
perentoriamente a criticar o Governo. Olhe, e digo-lhe mais, mandei alterar o 
Regulamento do Conselho Municipal de Educação, e o Conselho Municipal de Educação 
vai passar a ter até uma maior representação dos pais que eu acho que é extremamente 
importante, vai passar a ter um representante por agrupamento que vai ser eleito pelas 
associações de pais de cada agrupamento, vai passar a ter um representante das escolas 
secundárias e vai ter um representante também do ensino privado, portanto, até vai ver 
reforçada a sua participação dos pais, das associações de pais no âmbito do Conselho 
Municipal de Educação. Eu sei que não lhe agrada ouvir isso, mas os pais gostaram muito 
desta notícia que lhes dei na reunião que tive com eles há duas semanas atrás. ----------------
Bem, em relação à intervenção da Senhora Deputada Filomena Pires. Faz uma 
determinada crítica de copy e past da minha intervenção, eu dizia que a senhora também 
em cada sessão podia dizer assim: reitero e repito o que disse na última Sessão da 
Assembleia Municipal, e não precisava de perder tempo sequer a dizer mais alguma coisa. 
Enfim, quando chama cobaias aos trabalhadores da câmara que estão envolvidos num 
projeto cientifico e que a autarquia através dessa modalidade o que pretende é exatamente 
proteger esses trabalhadores, quando vem desvirtuar o trabalho que tem vindo a ser feito 
na área do saneamento e de águas, onde num concelho com 507 quilómetros quadrados e 
com 365 povoações chega a 99% das casas em termos de água e a 98.5% no saneamento e 
que fez um esforço de 44 milhões de euros nos último anos de investimento no sector das 
águas, e que está a fazer, e que continua a fazer, ainda agora acertei no Conselho de 
Administração dos SMAS mais um conjunto de investimentos, até de pequenas dimensões 
para poder chegar a alguns bairros que ainda não têm água, quando desvirtua isso, 
estamos conversados. Bem, quando fala de que nós não nos preocupamos com as 
freguesias e com o seu desenvolvimento, olhe, vá falar ali com o Senhor Presidente da 
Junta do Campo e com o trabalho que estamos a fazer no apeadeiro de Mozelos, vá falar 
com o Senhor Presidente de Junta de Torredeita e da reabilitação que estamos a fazer 
desse apeadeiro para também criar dinâmica. Olhe, vá falar também com o Senhor 
Presidente da Junta de Lordosa que ainda agora nos referia aqui o Mercado de Santo 
António que está a ser desenvolvido juntamente com uma associação local. Vá falar 
também com a Senhora Presidente de Junta de Ribafeita, vá falar com o Senhor 
Presidente de Junta de Côta com as duas Praias Fluviais e com os dois projetos de 
Valorização Ambiental que estão a ser desenvolvidos nestas freguesias. Olhe, estamos 
conversados em relação a essa vertente. ----------------------------------------------------------------
Bem, o Senhor Deputado Alberto Ascensão também é useiro e vezeiro no seu tipo de 
intervenções de deitar abaixo, está sempre a deitar abaixo. Olhe, o povo é soberano, 
elegeu-nos, há vários anos que nos elege e faz com que Viseu seja um polo fundamental e 
seja aquilo que eu chamo de um farol no interior do país, e é referenciado por toda a 
gente, enfim, o senhor não o reconhece, mas olhe, muitos camaradas do seu partido e 
muitos membros do governo elogiam, ainda há dias, olhe, mais uma vez a Senhora 
Secretária de Estado da Habitação valorizava exatamente o bom trabalho que Viseu tem 
feito por exemplo no setor da habitação, quando vocês todos os dias dizem que nós não 
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fazemos nada do ponto de vista da habitação, e invariavelmente quando falo com algum 
membro do governo o que ouço da parte deles é o respeito pelo trabalho sério que temos 
vindo a fazer no terreno e o elogio do trabalho que nós temos vindo a fazer nos diferentes 
vetores. Olhe, ainda há dias o Senhor Secretário de Estado do Desporto numa sessão 
pública em que estavam 850 pessoas inscritas, e naquele momento estavam mais de 500 a 
assistir, dizia que tinha de reconhecer que de facto a política de desporto do Município de 
Viseu, enfim, tinha que reconhecer que era um concelho exemplar, e que se não fossem os 
municípios o que é que seria do desporto. Bem, e até é um camarada daqui de Viseu, mas 
enfim, que sabe ser uma pessoa séria e avaliar com isenção o trabalho que nós temos vindo 
a fazer. Obviamente que, “Roma e Pavia não se fizeram num dia”, nem tudo está feito, 
seguramente que haverá sempre muita coisa para fazer, e não gosto nada da sua expressão 
quando diz que eu por mim não tinha oposição. Olhe, eu sou um democrata, muito mais 
democrata do que o senhor porque eu sou incapaz de lhe dizer uma coisa dessas ouviu? 
Sou muito mais democrata do que o senhor. Tenho um percurso que vem desde os tempos 
… olhe, o senhor fez a aprendizagem mais tarde, eu fiz nos bancos da escola sabe? É que 
eu apanhei o 25 de Abril com13 anos e ao longo dos 13 anos li Marx, li Engels, li um 
conjunto de pessoas, aprendi a viver em democracia, estive envolvido nas lutas académicas 
e associativas desde o liceu à faculdade, à universidade, passando por tudo isso, olhe, 
desempenhei múltiplas funções, ninguém me acusou de falta de democracia, antes pelo 
contrário, sempre me consideraram um grande democrata, eu considero-me. Olhe, sou 
Social Democrata, sou Reformista, sou Humanista, defendo o Serviço Nacional de Saúde, 
mas também defendo a coexistência com  o privado, defendo uma economia de mercado 
regulada, sou Católico e sou Republicano, e fico-me por aqui. Esta é a minha matriz. A sua 
não é esta seguramente porque senão não fazia afirmações dessas. Diga-me uma situação 
em que houve falta de democracia da parte deste cidadão chamado Almeida Henriques 
que agora tem as funções de Presidente da Câmara que lhe foram confiadas por os 
eleitores já em duas eleições consecutivas, e que neste sítio onde estou hoje estive durante 
11 anos a presidir, 11 anos que presidi aqui esta Assembleia Municipal, e sempre a presidi 
com a isenção que tinha que presidir, e portanto, estamos conversados. Por outro lado, 
fica muito mal, fica muito mal sobretudo a alguém que é de um partido… olhe, nunca me 
viu comentar uma remodelação governamental do governo, nunca me viu. É 
perfeitamente natural que ao longo dos anos em que se está no exercício de uma função …  
Várias Senhoras e Senhores Deputados intervêm dizendo: Não se está a ouvir Senhor 
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Câmara retoma a sua intervenção dizendo: São as vicissitudes das 
tecnologias. Já me estão a ouvir agora? Sim. Estava eu a dizer que nunca me ouviu Senhor 
Deputado Alberto Ascensão a criticar uma alteração do governo, porque quem tem a 
responsabilidade de liderar uma autarquia, de liderar uma equipa tem toda a legitimidade 
para fazer as alterações que bem entender na sua equipa. Olhe, eu pelo menos levo os 
meus mandatos até ao fim, ao contrário de outros que saem a meio, e que se dissessem aos 
seus eleitores que iam sair a meio provavelmente não tinham sido eleitos, por outro lado, 
olhe, o PS, já agora meta a mão na consciência, eu nunca disse nada mas o PS já chegou a 
ter no executivo camarário, com as múltiplas substituições, se não estou em erro já esteve 
quase a entrar o 1º suplente, não andou lá longe, olhe, não me ouviu criticar, são as regras 
da democracia, a Lei diz que é possível fazer-se substituições, mas o senhor maldosamente 
porque o senhor é maldoso, porque o tipo de intervenção que fez é uma intervenção de 
uma pessoa que não é democrata, é de uma pessoa maldosa e que procura incutir veneno, 
e eu não gosto desse tipo de pessoas e, portanto … ---------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Alberto Gonçalves da Ascensão intervém dizendo: Está enganado. Não 
me conhece, não me conhece. ------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente da Câmara prossegue a sua intervenção dizendo: … não gosto de 
pessoas que fazem esse tipo de afirmações, e, portanto, tenho dito sobre o assunto, e 
também não admito lições de seriedade, o senhor veio pôr em causa a seriedade, o fazer, 
olhe, só neste momento estão mais de 60 milhões de euros de obra no terreno, no terreno, e 
que se pode ver. Se quiser, não vou consigo, mando alguém fazer uma visita guiada porque 
não merece que eu vá consigo, mas alguém lhe fará uma visita guiada às obras …------------
- O Senhor Deputado Alberto Gonçalves da Ascensão volta a intervir dizendo: Nem preciso 
que eu conheço o concelho. --------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Câmara retoma a sua intervenção dizendo: … e posso dizer que 
mais de 60 milhões, e mais do que isso, mais de 1400 contratos-programa que já fizemos 
com as Juntas de Freguesia, portanto, se um dia destes quiser fazer uma visita guiada eu 
ponho alguém dos serviços a fazê-la para o senhor não dizer que não há obra, e sobretudo 
para não me vir acusar de falta de seriedade. Nem eu nem a minha equipa temos falta de 
seriedade, e, portanto, temos estado honestamente ao serviço do nosso concelho dando o 
seu melhor. Nem sempre fazemos tudo aquilo que gostávamos de fazer é certo, 
chegaremos ao final deste mandato e seguramente que teremos projetos que gostávamos 
de ter terminado e não terminámos, outros estarão a meio, isto é o normal das coisas. 
Olhe, o governo seguramente que também gostava de já ter inaugurado o troço do IP3, 
mas não inaugurou, e também gostava de já ter o projeto IP3, e não o tem, mas o senhor, 
as obras, e estou aqui a olhar para o Enfermeiro Carlos Portugal, também gostava de ter 
iniciado dois anos e meio mais cedo as obras das Urgências do Hospital, mas não iniciou, 
sabe porquê? Porque o Ministro das Finanças não assinou o despacho para que a 
contrapartida nacional existisse. Só de quem não está à frente de instituições é que não 
sabe as vicissitudes que muitas vezes existem para conseguirmos atingir os objetivos, e, 
portanto, o senhor como, enfim, não está à frente de nenhuma instituição não sabe as 
dificuldades que efetivamente temos. --------------------------------------------------------------------
Em relação às questões que a Deputada Catarina Vieira aqui trouxe, também está tudo 
mal. De facto, a Câmara não tem feito nada bem feito, e, portanto, olhe, o Mercado 2 de 
Maio foi destruído do ponto de vista da sua essência na obra de 2000/2002, aí é que foi 
destruída a essência do Mercado 2 de Maio, e já agora volto-lhe a dizer que em relação aos 
tablets já lhe respondi, e que em relação ao trabalho também já falei sobre isso.   ------------
Ó Senhor Presidente da Junta de Orgens eu também já estou habituado ao seu azedume, é 
o único Presidente de Junta que é azedo, de resto os restantes Presidentes de Junta sejam 
do partido que for são pessoas colaborantes. Olhe, o senhor quis as competências todas 
agora exerça-as, exerça as suas competências. Os outros Presidentes de Junta quiseram as 
coisas progressivas, o senhor quis competências que não estava preparado para as 
assumir, agora amalhe-se porque as tem, eu é que não vou fazer o trabalho por si ok? Por 
outro lado, acho inadmissível que o senhor venha para uma Assembleia Municipal fazer o 
trabalho que não faz. O Senhor vá mais à Câmara, olhe, reúna mais com o Senhor 
Vereador das Freguesias porque ele reúne com todos os Presidentes de Junta e vai 
definindo em articulação comigo quais são as obras que vamos fazendo em cada momento, 
e, portanto, o senhor se fosse mais humilde e se tivesse uma lógica de maior cooperação 
talvez conseguisse fazer. Preocupa-se mais em destruir e esquece-se de fazer o trabalho 
que devia fazer na freguesia, que é uma vergonha o seu trabalho na freguesia …-------------
- O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 
Figueiredo Esteves intervém dizendo: aguardo com seriedade a resposta do Senhor Vereador 
João Paulo Gouveia ao ofício que lhe mandei no dia 14 de janeiro a solicitar uma reunião 
para debatermos todos estes assuntos. --------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Câmara prossegue a sua intervenção dizendo: … mas o povo 
também vai ter a oportunidade, vai ter a oportunidade de o penalizar nas eleições quando 
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você se candidatar pelo Partido Socialista, portanto, nessa altura lá estaremos também e o 
povo lá irá fazer a avaliação do seu trabalho. Muito obrigado. ------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente da 
Câmara. O Senhor Deputado Alberto Ascensão pediu a palavra. Tem a palavra--------------
----- CINQUENTA E CINCO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Cumprimento o Senhor Presidente da Mesa e na sua pessoa todos os 
demais. Eu só quero esclarecer aqui um pormenor, tudo o resto, todos os termos que o 
Senhor Presidente da Câmara descontextualizou eu passo por eles e não tenho que fazer 
nenhum reparo, mas, há um que eu não posso passar sem fazer uma referência que é 
quando me acusa de eu o ter acusado de falta de seriedade. Eu não acusei o Senhor 
Presidente de falta de seriedade. Eu acusei-o de falta de seriedade nas políticas que 
implementa no concelho que é bem diferente. Que fique esclarecido Senhor Presidente da 
Câmara que eu não o considero uma pessoa não séria, agora, o que eu agradeço é que, 
quando vir a Ata que leia a frase toda e que não retire o termo de seriedade do contexto 
em que está inserido, isso eu agradeço-lhe. Era só este o protesto que eu queria apresentar, 
tudo o mais eu dou de barato porque eu também já estou habituado. O Senhor Presidente 
está habituado a esta minha postura, eu tenho as intervenções políticas que entendo e que 
acho que são uma forma de interagir com o executivo camarário, mas também já estou 
habituado às respostas que o Senhor Presidente costuma dar, e que dá frequentemente, 
não só a mim como a todos aqueles que o afrontam na sua forma de estar e de ser. Muito 
obrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. O 
Senhor Presidente da Câmara pediu a palavra. Tem a palavra. -----------------------------------
----- CINQUENTA E SEIS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bem. Só 
para dizer ao Senhor Deputado Alberto Ascensão que também já estou habituado enfim, à 
falta de conteúdo das suas intervenções e à forma como deixa o pé para trás, e como de 
facto vai deixando aqui estas coisas. Se não as quer dizer não as diga. Já agora aproveitar 
só para dar ali uma resposta que não tinha, mas que pedi, ainda agora me deu a Senhora 
Vice-Presidente. Nós temos mais capacidade de recolha seletiva do que indiferenciada, 
59% contra 41%, e já agora referir que a meta nacional era de 29 kg por habitante de 
recolha seletiva e que Viseu ultrapassou e fez a recolha de 44 kg por habitante, ora, isto 
não cai do céu, isto é o resultado de estarmos a duplicar o número de ilhas ecológicas. 
Ainda agora, na interação com as populações, vamos instalar mais uma ilha na Avenida 
da Europa (terça feira) e vamos instalar mais uma ilha ecológica ao pé da Staples, e, 
portanto, isto resulta da interação porque o que nós queremos é que efetivamente as 
pessoas tenham na proximidade e sobretudo também com estas campanhas que estamos a 
fazer é ter um comportamento cívico. Quanto mais recolha seletiva fizermos menos temos 
défice ambiental e menos défice também no sistema de recolha que enfim, custa muito 
dinheiro ao município. Portanto, é uma informação extremamente importante que não 
queria deixar de dar. Muito obrigado. ------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Então, 
não havendo mais nenhuma intervenção íamos passar ao PONTO DOIS (2) da Ordem de 
trabalhos APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA 2021 - 
REVISÃO N.º 1. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------- 
----- CINQUENTA E SETE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado 
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. Portanto, entramos finalmente na 
Ordem de Trabalhos e nos pontos que aqui estão, e começamos exatamente por um ponto 
que demostra que Viseu é de boas contas e que se recomenda, e que apesar de termos tido 
uma despesa que não estávamos a contar com ela no ano de 2020 quase de 3 milhões de 
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euros no que diz respeito à despesa de Covid a verdade é que continuamos a apresentar 
boas contas. Este saldo de gerência que nós hoje apresentamos aqui de 22.8 milhões de 
euros, e quando fizemos a aprovação do Orçamento o que tínhamos previsto seria de cerca 
de 20 milhões, o que nos permite neste momento ter aqui basicamente 2.8 milhões de euros 
que serão alocados a outras funções. Já agora quero antecipar e é a primeira vez que o irei 
dizer, ainda não tenho as contas fechadas deste ano, mas apesar de um ano tão difícil que 
passámos iremos apresentar um resultado liquido de será superior a meio milhão de euros 
e que será seguramente um resultado liquido que nos ajudará como já ajudou no ano 
passado a suportarmos estas despesas de Covid que temos vindo a ter e portanto, são boas 
notícias para o município e que relevam bem a boa gestão, a gestão criteriosa que temos 
vindo a fazer do ponto de vista do município. E posso dizer que, este saldo de gerência que 
apresentamos é também, se andarmos no tempo verificaremos que, teremos que ir talvez a 
2004 para encontrar um saldo de gerência idêntico a este, para além do saldo de gerência 
dos últimos anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação à alteração que hoje aqui estamos a propor, ela é resultado destes 2.8 milhões 
do saldo gerência, mas também do contrato de descentralização de competências que 
acaba por ter saldo zero porque é um incremento de 5,3 milhões de euros que derivam da 
descentralização de competências, mas que vai ter depois do lado da despesa um valor 
equivalente de 5.3 milhões de euros. Os 2.8 milhões vamos alocar à compra das instalações 
onde estamos a concentrar todos os serviços da câmara, seja SMAS seja serviços da 
câmara propriamente dita lá em cima no antigo edifício da Sureno que nos permitirá 
quando toda a instalação estiver concluída abdicarmos de pagar a renda que pagamos no 
edifício que fica na entrada da cidade onde estão as oficinas e passar a ter todos os serviços 
operacionais concentrados e por outro lado também com o edifício, enfim, que fica virado 
para a estrada, passaremos também a ter ali espaço para que muitos dos trabalhadores 
tenham ali o seu posto de trabalho. Aqui também estamos a reforçar em 150 mil euros o 
investimento no centro logístico exatamente neste edifício para fazermos algumas 
melhorias designadamente para podermos alojar os nossos trabalhadores. -------------------- 
Importa também mencionar o aumento de 127 mil euros na função do Ordenamento do 
Território, destinado à reabilitação da Rua Simões Dias e ainda a inscrição de mais 206 
mil euros na função do Desenvolvimento Económico e Energia para avaliação de parcelas 
de terreno no âmbito do Viseu Investe (Parque Empresarial de Lordosa). As despesas com 
o pessoal por força da descentralização de competências na Educação também foram 
incrementadas, mas aqui tem um saldo zero, e, portanto, o município cumpre as regras do 
equilíbrio orçamental apesar de em tempos de pandemia ter havido legislação que 
permitiria que os municípios pudessem não ter o cumprimento desta regra, mas nós não 
usámos nenhuma das prorrogativas existentes nas exceções em termos orçamentais. -------- 
Apresentamos este ano, iremos apresentar, quando apresentarmos as Contas, iremos 
apresentar e verificarão que não usámos nenhuma dessas prorrogativas para efeitos 
orçamentais felizmente porque temos uma boa saúde financeira, se não tivéssemos 
teríamos que lançar mão a tudo aquilo que estivesse ao nosso alcance. E, portanto, 
propomos que a Assembleia aprove esta alteração, no fundo esta proposta das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento, esta revisão para o ano de 2021 que já era previsível, aliás, 
eu já a tinha anunciado aquando da aprovação do Orçamento. É isto Senhor Presidente 
que eu gostaria de apresentar neste ponto. -------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. 
Algum dos Senhores Deputados quer intervir neste ponto? Tem a palavra o Deputado 
Alberto Ascensão. --------------------------------------------------------------------------------------------
----- CINQUENTA E OITO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Cumprimento o Senhor Presidente e na sua pessoa todos os demais 
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intervenientes nesta Assembleia. Trata-se como sabemos da Revisão nº1 à proposta das 
Grandes Opções e do Orçamento para 2021. Tal como o Senhor Presidente acabou a sua 
intervenção, era já uma revisão prevista aquando da apresentação destes documentos, o 
que de alguma forma até justifica que nós não tenhamos nada a  alterar em relação à 
apreciação que fizemos aquando da apresentação destes mesmos documentos que agora 
vão ser objeto desta 1º Revisão, e em coerência com o que aqui dissemos e em coerência 
com o que votámos na altura iremos continuar a manter o nosso voto contra esta Revisão 
que não é mais do que um enxerto e, não me interpretem mal o termo nos documentos em 
causa. Muito obrigado. -------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não 
havendo mais nenhum pedido de uso da palavra íamos então proceder à votação. ----------- 
PONTO DOIS (2) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA 2021 - REVISÃO N.º 1. 
Íamos fazer a votação nominal para ser mais rápido. ------------------------------------------------ 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Gomes Santana - a favor; -------------------------------------------------------------------- 
José Alberto da Costa Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Reis Madeira - a favor; ----------------------------------------------------------------------- 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Matos Peva - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge Rodrigues - a favor; -----------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Oliveira de Almeida - a favor; --------------------------------------------------------------- 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; --------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Seabra - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - contra; -------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Fátima Lopes - contra; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
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Sara Natacha Calhau - contra; ---------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - contra; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - contra; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado o PONTO DOIS (2) com dez (10) votos contra. (Anexo 2 – Registo nominal das 
votações, páginas 125/126). -------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Deputada Florbela de Almeida Correia Soutinho intervém dizendo: Isabel, eu 
estava a levantar o voto e quando passou a minha vez, uma vez que sendo nominal, eu não 
expressei o meu sentido de voto a favor. ----------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Certo. Viu-se e foi 
registado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vamos passar ao PONTO TRÊS (3) da Ordem de Trabalhos APRECIAÇÃO E 
VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CIMVDL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
VISEU DÃO LAFÕES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVAS AO 
PROCEDIMENTO DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA GEORREFERENCIADA, 
PREVISTA NA LEI N.º 78/2017, DE 17 DE AGOSTO. Tem a palavra o Senhor Presidente 
da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- CINQUENTA E NOVE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito 
obrigado Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados.  Muito rapidamente, este é 
um projeto que temos no âmbito da CIM Viseu Dão Lafões para a parte da representação 
gráfica georreferenciada, portanto, no fundo estamos a aprovar hoje aqui o custo 
estimado anual, para a execução do presente contrato, que ascende até ao valor de 
778.956,00 € (setecentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis euros), em que 
ao Município de Viseu caberá 62.171,70€ no ano de 2021, depois 40.411,61€ no ano 
seguinte 21.760,10 € no ano seguinte. Obviamente que isto é um projeto apoiado por 
fundos comunitários. ----------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.   -------  
Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo nenhum pedido do 
uso da palavra iriamos proceder à votação. ------------------------------------------------------------ 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Peva - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama Henriques - a favor; ------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha Calhau - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - contra; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo 3 – Registo nominal das votações, páginas 
127/128). -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Íamos passar ao PONTO QUATRO (4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA 
DE CIMVDL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES - 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
RELATIVAS À TRANSFORMAÇÃO DA LINHA DO VOUGA EM ECOPISTA DO 
VOUGA. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara. -----------------------------------------
----- SESSENTA – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado Senhor 
Presidente. Será muito rápido. Também é um contrato que estamos a desenvolver em 
parceria com a CIM e com outros concelhos, houve aqui uma situação de uma 
possibilidade de melhorarmos ainda mais o piso da Ecopista, ela será natural, portanto, 
não será pavimentada, mas esta melhoria vai trazer um custo acrescido de mais 7.625,88 
euros, e como isto é um contrato interadministrativo a Assembleia, mesmo com um valor 
tão pequeno, vai ter que se pronunciar e votar. -------------------------------------------------------
Já agora eu pedia ao Senhor Presidente da Assembleia que depois os pontos 5, 6 e 7 
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pudessem ser tratados em conjunto, eu tratava-os em conjunto, obviamente disponível 
para depois dar qualquer resposta que quisessem, mas, acho que por economia de tempo, 
e como eles basicamente têm a mesma filosofia apresentava os três ao mesmo tempo. -------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Em 
relação o PONTO QUATRO (4), alguém quer intervir? Há alguma intervenção? Não 
havendo qualquer pedido de uso da palavra passaríamos de imediato à VOTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE CIMVDL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO 
LAFÕES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS RELATIVAS À TRANSFORMAÇÃO DA LINHA DO VOUGA EM 
ECOPISTA DO VOUGA. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Matos Peva - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Manuel dos Santos Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha Calhau - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
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Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - contra; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo 4 – Registo nominal das votações, páginas 
129/130). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alguém tem alguma questão a levantar à proposta feita pelo Senhor Presidente da 
Câmara de apresentação conjunta dos PONTOS CINCO (5), SEIS (6) e SETE (7) e 
votação separada? Alguém tem alguma questão? Então dava a palavra ao Senhor 
Presidente da Câmara para apresentar os PONTOS CINCO (5), SEIS (6) e SETE (7). -----
----- SESSENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado 
Senhor Presidente. Reitero os cumprimentos. Estamos a disponibilizar Senhor Presidente 
e Senhoras e Senhores Deputados aquilo que nos é possível disponibilizar em termos de 
fundos comunitários. Nós na negociação com a CCDR e com o PO Centro 2020 
negociámos que todos os projetos que estivessem inseridos no PEDU deveriam ser 
aprovados, nem que fosse com uma comparticipação menor, porque entendemos que todos 
eram importantes do ponto de vista da estratégia global. Ficou acordado que uma parte 
seria de comparticipação a fundo perdido e que a outra parte seria de comparticipação a 
fundo de reembolsável o que nos obrigaria a aprovar operações no BEI, que têm vindo a 
ser aprovadas progressivamente. Entretanto, como também é sabido, nós temos estado a 
apresentar pedidos de pagamento que ainda não estão a ser pagos, mas vão ser a 100%, 
desde de julho e que vai até abril, e há também aqui um compromisso de que até ao final 
do primeiro semestre em função da execução dos fundos comunitários haverá uma 
reavaliação dos PEDU’s o que nos dá aqui também a expetativa de ainda um aumento de 
comparticipação, o que significa que alguns destes montantes BEI virão a ser reduzidos 
conforme aumentar a comparticipação a fundo perdido assim se reduz a comparticipação 
em fundos reembolsáveis, e portanto, em termos globais isto é comum a estas 3 propostas 
que aqui trazemos. -------------------------------------------------------------------------------------------
Desde logo a Revitalização do Mercado 2 de Maio, que tem 41% financiado por recurso ao 
BEI no valor de 1.773.124,52 euros, tem depois 53% financiados a fundo perdido o que dá 
94% de financiamento por fundos comunitários, e 6% do orçamento próprio da 
autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
No seguinte que tem a ver com Unidade de Saúde Familiar da “Casa das Bocas”, que em 
termos físicos deverá estar concluída no mês de setembro, estamos a falar de 547.297,57 
euros. Em termos do BEI ela tem 26% financiados pelo BEI, 71% por candidatura ao PO 
Centro e 3% de Receitas próprias. -----------------------------------------------------------------------
Em relação ao PONTO SETE (7) estamos a falar do Centro de Operações para a 
Mobilidade de Viseu, o Centro de Mobilidade, que tem neste caso uma linha BEI de 
1.894.978,00 euros, 41,08%, tem a fundo perdido 53,26% e de fundos próprios 5,66%, 
portanto, tem 94.34% de fundos comunitários. Portanto, são três situações que têm 
basicamente a mesma configuração, a opção foi sempre esta, procurar financiar todos os 
projetos que tínhamos no PEDU e tudo o que tínhamos no PO Centro, portanto, no Centro 
2020 e obviamente com esta explicação que dei global ela vai permitir… ----------------------- 
por outro lado, mesmo na componente que o município venha a utilizar do ponto de vista 
dos fundos comunitários BEI, obviamente que não contam para efeitos do endividamento 
da própria autarquia, são excecionados do ponto de vista do endividamento porque assim 
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foi definido pelo Governo, no nosso caso mesmo que assim não fosse teríamos 
possibilidade de o fazer, mas muitos municípios iriam ficar inibidos de poder candidatar-
se a fundos comunitários se esta prorrogativa não tivesse sido aprovada. Portanto, são 
estas 3 questões que hoje trago aqui à semelhança de outras que já vieram à Assembleia 
Municipal sobre a mesma matéria. ----------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. 
Algum dos Senhores Deputados quer intervir nos três pontos? Tem a palavra o Deputado 
Carlos Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- SESSENTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO  CARLOS MARTINS DOS 
SANTOS PORTUGAL (PS):  Cumprimento o Senhor Presidente da Mesa, a Mesa, o 
Senhor Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, os Senhores Deputados, Senhores 
Presidentes de Junta, Comunicação Social. ------------------------------------------------------------
Relativamente ao empréstimo para o financiamento da revitalização do Mercado 2 de 
Maio naturalmente que o Partido Socialista irá votar contra. O sentido de voto do PS é 
contrário à realização desta estrutura por considerar que é extremamente lesiva para o 
projeto inicial do Arquiteto Siza Vieira e por provocar um impacto muito negativo e 
desenquadrado do edificado comprometendo toda a envolvência do Centro Histórico de 
Viseu, além do mais, trata-se de mais um empréstimo muito significativo que em tempos 
de grande crise motivada pela pandemia que ainda estamos a combater e sem data para 
terminar, para o Partido Socialista não é compreensível e/ou admissível o elevado 
investimento, tendo o custo da obra quadruplicado em poucos anos. Inicialmente foi 
anunciado o valor de apenas 1 milhão de euros, mas afinal serão 4,3 milhões de euros 
contrariamente ao que insistentemente foi divulgado pelo município. O financiamento 
municipal não será assim de apenas 15% do investimento, mas aproximadamente 660 mil 
euros com a comparticipação de 85% por apoios comunitários a fundo perdido, de facto o 
valor elegível do investimento da obra para apoios com fundos comunitários do programa 
do Centro 2020 no âmbito do PEDU é apenas de 2.6 milhões de euros, tendo o município 
de suportar 46% do custo da obra que é cerca de 2 milhões de euros, obrigando a que se 
endivide ainda mais com este empréstimo em  cerca de 1.7 milhões de euros. ------------------
O Partido Socialista vai votara a favor dos PONTOS SEIS (6) e SETE (7) respetivamente 
Unidade de Saúde Familiar a ser construída na denominada Casa das Bocas, e a 
Mobilidade de Viseu - PAMUS/PEDU. Tenho dito. --------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Senhor Presidente da Junta de Cavernães Jorge Martins. -----------------------------
----- SESSENTA E TRÊS – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
CAVERNÃES JORGE ANSELMO MARTINS (PPD/PSD): Boa tarde a todos. 
Cumprimentava o Senhor Presidente da Mesa, as Senhoras Secretárias, o Senhor 
Presidente da Câmara, naturalmente também as Senhoras Vereadoras e os Senhores 
Vereadores, os Senhores Deputados, as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta. ------
Eu não era para intervir neste ponto mas, gostaria de relevar e de aplaudir a forma 
atempada e atenta com que a Câmara tratou estes assuntos dos dinheiros comunitários. 
Não sei se reparam na particularidade, mas o Senhor Presidente da Câmara disse no inicio 
da sua intervenção logo de manhã que era uma pessoa experimentada na gestão dos 
fundos comunitários e se alguma prova fosse precisa ela está aqui espelhada. Reparem que 
o Senhor Presidente da Câmara acabou de dizer exatamente que optou por ter uma opção 
estratégica ao negociar que todas as obras no âmbito do PEDU fossem de alguma forma 
contempladas por financiamentos comunitários. É verdade que teve que aceitar que os 
fundos que são reembolsáveis a sua percentagem tivesse que subir, mas se repararem os 
fundos que são reembolsáveis, eles próprios também são fundos comunitários e são numas 
condições que eu diria privilegiadas porque as taxas de juro se repararam, se tiveram a 
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oportunidade  de ler na informação que nos chegou, são neste momento até negativas, são 
menos 0,494% e o spread é residual anda nos 0,277%, portanto, são residuais, digamos 
que, quase que podemos dizer que isto é taxa de juro zero, e como  estamos a falar de 
investimentos significativos, mandam as regras da boa gestão que os financiamentos 
também sejam a longo prazo. Não sei se repararam, mas esses financiamentos 
reembolsáveis chamam-lhe empréstimo, mas são comparticipações comunitárias, são 
reembolsáveis a 15 anos, em 30 prestações semestrais, portanto eles são reembolsáveis a 
longo prazo e ainda por cima têm 2 anos de carência, têm 4 semestres de carência o que 
possibilita à câmara nos investimentos que estão a ser feitos, já estejam a ser fruídos pelas 
populações. Eu penso Senhor Presidente que isto foi uma opção inteligente da sua parte, 
eu sei que também de certeza que está atento e que provavelmente há uma grande 
probabilidade de esta taxa de comparticipação dos empréstimos vir  a reduzir porque 
naturalmente ela é inversamente proporcional aos fundos comunitários que não são 
reembolsáveis, e, tanto como o senhor sabe e eu também tenho estado atento a estas coisas, 
a taxa de execução neste momento é baixíssima, portanto, há uma grande probabilidade 
de colegas seus não conseguirem atempadamente as suas aprovações ou porque não 
conseguem a  comparticipação nacional, ou por outras razões, e, portanto, de certeza que 
estas taxas de comparticipação vão subir e com isso o que agora é considerado 
financiamento irá descer. Eu penso que o senhor esteve bem, e com isso conseguir com que 
outros projetos também sejam contemplados. Portanto, eu não podia deixar de aplaudir 
aqui a estratégia do município para com isso conseguir outras obras financiadas. Era só. 
Muito obrigado pela atenção. -----------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção tem a palavra o Senhor 
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------- 
----- SESSENTA E QUATRO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito 
rapidamente Senhor Presidente. Por um lado, para realçar esta intervenção do Senhor 
Presidente da Junta de Cavernães meu estimado amigo Dr. Jorge Martins porque de facto 
espelhou muito bem aquilo que foi a opção do município, porque se nós temos a 
possibilidade de nos financiarmos a 15 anos a taxa zero devemos fazê-lo, se não o 
fizéssemos podíamos era estar neste momento a ser criticados por não estarmos a optar 
por este financiamento comunitário, que não deixa de ser um financiamento comunitário. 
Por outro lado, nós também sabemos que a opção designadamente do PO Centro não vai 
ser de usar overbooking como noutros quadros comunitários de apoio. Por exemplo, no 
último quadro comunitário de apoio que eu geri nós utilizámos a figura do overbooking e 
nalguns casos até houve obras que depois transitaram para o novo quadro comunitário de 
apoio. Neste caso, a primeira opção é reforço de financiamento de obras maduras, com 
maturidade, e, portanto, prova que efetivamente nós fizemos bem não deixar cair 
nenhuma obra, aliás, eu tenho colegas meus que deixaram cair obras que já estão 
arrependidos, colegas que também tinham capacidade de executar, e enfim, mesmo dentro 
do executivo, ainda há dias falava com o João Paulo Gouveia que me acompanha muito 
neste processo e ele dizia, de facto afinal de contas o Presidente é que tinha razão, porque 
efetivamente nós iriamos ter a possibilidade de reforçar este financiamento. Já agora dizer 
ao Senhor Enfermeiro Carlos Portugal uma mentira repetida várias vezes não se torna 
numa verdade. Eu volto a referir que há várias componentes do Mercado 2 de Maio que 
têm a ver designadamente com arquitetura, com estruturas, com redes de águas e esgotos, 
instalações elétricas e telecomunicações, com o elevador, com as obras de requalificação de 
todas as frações dos edifícios do Mercado 2 de Maio, se for lá falar com os 18 inquilinos 
verificará que todos eles têm razões de queixa de infiltrações, e só aqui, só nestas duas 
componentes estamos a falar em 700 mil euros que seriam necessárias fazer, portanto, eu 
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diria que a componente que irá ser aplicada através dos fundos comunitários BEI é 
praticamente o sistema fotovoltaico, que tem retorno, porque é autossustentável isto é, ele 
tem um retorno a 10  anos, 10 ou 12 anos, porque com a energia produzida permite que 
não venhamos a ter gastos com o consumo energético no Mercado 2 de Maio, portanto,  
Senhor Enfermeiro Carlos Portugal convém ser-se sério nas avaliações para não parecer 
que efetivamente… a obra não teve nenhuma derrapagem, tinha era inicialmente uma 
ideia de ser só uma cobertura, depois avançámos para a revitalização, e juntámos na 
mesma empreitada tudo o que estava previsto. Eu podia ter lançado 3 empreitadas 
separadas e agora se calhar estava a dizer uma coisa completamente diferente, mas não, 
parece-me muito mais correto ter lançado uma empreitada única e candidatar isto tudo a 
fundos comunitários que de outra maneira não tinha possibilidade. Por exemplo, se eu só 
candidatasse a fundos comunitários a reabilitação do edifício mais a execução do AVAC 
não seria elegível, mas sendo uma Praça que vai ser, enfim, uma âncora dinâmica do 
Centro Histórico já foi permitida ser aprovada como um elemento decisivo da estratégia, 
aliás, a Praça é considerada um elemento decisivo de toda a estratégia de revitalização do 
Centro Histórico em termos da sua avaliação, e, portanto, é isso que está lá no parecer dos 
técnicos que também avaliaram do ponto de vista dos fundos comunitários. Para que fique 
tudo bem claro. Muito obrigado. ------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente da 
Câmara. Tem a palavra o Deputado Carlos Portugal. -----------------------------------------------
----- SESSENTA E CINCO – O SENHOR DEPUTADO CARLOS MARTINS DOS 
SANTOS PORTUGAL (PS): Muito obrigado Senhor Presidente. É só para dizer, será 
uma figura de retórica do Senhor Presidente da Câmara quando fala em seriedade. Eu 
olho para os números e aquilo que vejo é que antes era um valor e agora é outro. Onde é 
que há aqui falta de seriedade? Portanto, não estou a cometer nenhuma mentira, quer 
dizer, são os factos. Pronto, eu compreendo as explicações que o Senhor Presidente dá, 
posso concordar ou não concordar, mas não está em causa a minha seriedade acho eu. -----
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado.  Senhor Presidente tem a 
palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- SESSENTA E SEIS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Dez segundo só 
para reforçar que eu já estou habituado a esta questão. Já no executivo os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista pedem explicações, dão-se as explicações, mas depois 
continuam a dizer as mesmas coisas já depois das explicações serem dadas. Também já 
estou habituado a esta atitude. Eu de manhã dei a explicação exata de toda a obra e, 
portanto, pensei que, enfim, que a partir daí essa explicação estava dada e que as pessoas 
iriam vê-la de uma forma transparente, mas infelizmente já sei que é esta a estratégia ou a 
tática do Partido Socialista, portanto, já não estranho. ----------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos 
então proceder à votação: ----------------------------------------------------------------------------------
PONTO CINCO (5) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO PARA O FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL 
(15%) DA OPERAÇÃO PORTUGAL 2020 CENTRO-09-2316-FEDER-000202-
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO 2 DE MAIO - PARU/PEDU VISEU. -------------------- 
Ia chamar um a um e peço desculpa que vou abreviando os nomes. ------------------------------ 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
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Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Peva - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor ------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Machado - a favor ------------------------------------------------------------------------------ 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - contra; -------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - contra; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha Calhau - contra; ---------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - contra; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - contra; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------- 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado com dez (10) votos contra e uma (1) abstenção. (Anexo 5 – Registo nominal das 
votações, páginas 131/132). --------------------------------------------------------------------------------
PONTO SEIS (6) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO PARA O FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL 
(15%) DA OPERAÇÃO PORTUGAL 2020 CENTRO-05-4842-FEDER-000026-
UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR "CASA DAS BOCAS". -------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
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Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Peva - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha Calhau - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Catarina Vieira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado por unanimidade. (Anexo 6 – Registo nominal das votações, páginas 133/134).  
PONTO SETE (7) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO PARA O FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL 
(15%) DA OPERAÇÃO PORTUGAL 2020 CENTRO-09-1406-FEDER-000056-CENTRO 
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DE OPERAÇÕES PARA A MOBILIDADE DE VISEU-PAMUS/PEDU. ---------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Peva - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha Calhau - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------- 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado com uma (1) abstenção. (Anexo 7 – Registo nominal das votações, páginas 
135/136). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Íamos Passar ao PONTO OITO (8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
REGULAMENTO VISEU HABITA - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À 
REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES - ALTERAÇÃO. -------------------------------------------
Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------
----- SESSENTA E SETE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado 
Senhor Presidente. Já hoje falei neste programa que é extremamente importante, já 
permitiu num investimento de 3,6 milhões de euros e beneficiar 564 famílias. Entendemos 
que este ano para além de termos prorrogado o prazo por mais um mês porque 
entendemos que as pessoas poderiam nesta situação de pandemia não ter possibilidade de 
ter os documentos todos necessários, resolvemos este ano também majorar determinados 
aspetos que têm a ver com o conforto habitacional e com o conforto térmico das 
habitações, ao nível das fachadas, ao nível das caixilharias ao nível também das coberturas 
e portanto, é isto que hoje estamos aqui a fazer, é no fundo a permitir que este 
regulamento possa ser hoje aqui aprovado para quando agora avaliarmos as candidaturas 
que estão a  ser entregues já podermos entrar em linha de conta com este incremento, no 
caso por exemplo das fachadas de  fachadas de 800 para 1.500 euro, nas caixilharias de 
800 para 1.300 euros e na cobertura de 2.000 par 2.300 euros. E, portanto, é esta proposta 
que trago hoje aqui de alteração deste regulamento. -------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente da 
Câmara. Algum dos Senhores Deputados quer intervir neste ponto? Tem a palavra a 
Deputada Sara Natacha Calhau. -------------------------------------------------------------------------
----- SESSENTA E OITO – A SENHORA DEPUTADA SARA NATACHA DE SOUSA 
CALHAU (PS): Muito obrigada Senhor Presidente. Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, Senhoras Secretárias da Mesa, Senhor Presidente de Câmara, Senhores 
Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Junta, a todos 
apresento os meus melhores cumprimentos e desejando saúde a todos também. -------------- 
Constatamos aqui a preocupação do executivo em proceder a uma alteração que realça a 
importância de promover obras de melhoria e eficiência energética nas habitações, através 
de um incremento da comparticipação das mesmas obras, designadamente as obras de 
caixilharias, cobertura e fachada como foi aqui referido pelo Senhor Presidente. ------------- 
Essa preocupação vai aliás, ao encontro dos princípios subjacentes ao programa de fundo 
ambiental, apresentado pelo Governo, que visa o apoio a edifícios mais sustentáveis. --------  
É de facto conhecido que, no nosso município e no nosso país, muitos edifícios estão longe 
dos padrões de eficiência energética significativa, gastando-se demasiada energia para o 
conforto proporcionado.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Através do aumento das comparticipações para financiar as obras de melhoria de 
eficiência energética, é possível reduzir os gastos com energia, proporcionar maiores 
condições de conforto e, de forma indireta, aumentar o rendimento das famílias que verão 
a sua despesa mensal com energia reduzida. ----------------------------------------------------------- 
Para além disso, a diminuição do consumo de energia, terá como consequência, a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa. ------------------------------------------------------------- 
Vivemos tempos em que é urgente e imperativo tomar medidas que salvaguardem a 
sustentabilidade ambiental, pelo que o grupo parlamentar do Partido Socialista votará a 
favor da alteração da proposta do regulamento Viseu habita que possibilita exatamente 
essa melhoria da eficiência energética e do comportamento térmico das habitações e a 
consequente melhoria do conforto térmico das mesmas através do tal incremento da 
participação das despesas. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Queriamos ainda, e aproveitando este contexto, para deixar o repto ao executivo 
camarário para que, estrategicamente, seja capaz de definir políticas cada vez mais 
ambiciosas a este nível. -------------------------------------------------------------------------------------  
Se for assim, essas politicas terão como é óbvio a nossa concordância. ---------------------------
No ponto político será isto que queríamos dizer. ------------------------------------------------------
Depois, aqui a nível da redação aproveitando a alteração que estamos aqui em votação, eu 
deixaria aqui à consideração da Mesa dois registos com que eu me deparei na leitura do 
regulamento, que se considerasse oportuno, e também pudessem ser votadas estas 
alterações : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
A primeira encontra-se no Artigo 5  alinea b) é um artigo relacionado com os conceitos, 
que refere os conceitos do regulamento, e  alinea b) refere-se a agregado familiar - 
conjunto de pessoas  que vivam em regime de comunhão de mesa e habitação,  constituido 
pelos conjuges nos termos do artigo 2020º do Código Civil. Ora, o artigo 2020º do Código 
Civil  diz respeito aos unidos de facto, ao estatuto de união de facto e não aos cônjuges. O 
que eu sugeria, se a Mesa assim concordasse, era fazer a alteração, o conjunto de pessoas 
que vivam em comunhão de  mesa e habitação constituido pelos cônjuges, unidos de facto 
nos termos do artigo 2020º do Código Civil, e pelos seus parentes, o resto ficaria igual. -----
A segunda alteração também apenas a nível de redação que me parece que poderá ser 
mais oportuna, será no artigo 11 na alinea a) apenas alterar quando diz: ----------------------
O processo de candidatura deve ser instruido com os seguintes documentos: ------------------
a) fotocópia do B.I., eu colocaria Cartão do Cidadão ou documento identificativo, uma vez 
que atualmente são as designações que se utilizam. Muito obrigada. ----------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Eu só 
vou dizer que isto é uma proposta da Câmara e a Assembleia não pode retificar um texto 
que é da câmara, por isso deixamos à consideração da própria Câmara como é óbvio. ------
Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Dava a palavra ao Senhor 
Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------
----- SESSENTA E NOVE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado 
Senhor Presidente. Tudo o que seja para melhorar a redação nunca vejo nada em 
contrário a não ser o facto deste documento já ter sido aprovado por unanimidade na 
Câmara e tenho dúvidas que ele possa ser melhorado aqui, até porque ele não tem… 
aquilo que a Senhora Deputada aqui refere são questões de precisão que de facto são 
relevantes, e que teremos que fazê-lo numa próxima avaliação. Provavelmente toda a 
gente sabe que hoje já não existe bilhete de identidade, mas sim cartão de cidadão e, 
portanto, não é por aí que alguma candidatura deixará de ser instruída. Por outro lado, 
todas as candidaturas ao Viseu Habita sempre levaram em linha de conta, sejam pessoas 
que vivam, enfim, que sejam casadas ou que vivam em união de facto, portanto, nunca isso 
deixou de ser levado em linha de conta, portanto, são sugestões que ficarão para uma 
posterior alteração. Já agora, referir à Senhora Deputada que nós ao longo destes últimos 
sete anos nunca houve uma politica do Governo Central virada para a Habitação Social ou 
para o apoio às famílias do ponto de vista da habitação. Durante estes 7 anos e este ano a 
mesma coisa, todo esse orçamento, cerca de meio milhão de euros é do orçamento direto 
da câmara, não existe aqui nenhuma comparticipação do Governo nem de fundos 
comunitários. Agora, diz que nós precisamos de ambição. Olhe, ouvindo a Senhora 
Secretária de Estado da Habitação na sexta feira, e até o Senhor Ministro, o que ele nos 
disse é que nós tínhamos tido muita ambição. 4.7 milhões de euros é o valor que temos já 
nesta primeira fase da Estratégia Local de Habitação, e temos até neste momento a ser 
preparado mais um conjunto de candidaturas que se abrem do ponto de vista da 
Estratégia Local de Habitação, portanto, mais ambição do que aquela que temos é difícil 
de ter até porque depois também há a parte da contrapartida nacional, embora eu tenha 
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aqui a promessa do Senhor Ministro de que a Estratégia Local de Habitação, como está no 
PRR virá a ter uma comparticipação a  100%. Ora, se vier a ter uma comparticipação a 
100%, os valores que a autarquia estava a pensar alocar do ponto de vista dos seus fundos 
próprios, obviamente que lhe permitirá ainda ser mais ambiciosa, isto é gestão, e, 
portanto, seguramente, que aquela que tem sido a perspetiva do Partido Socialista aqui em 
Viseu, que diz sempre mal daquilo que estamos a fazer em termos da nossa política de 
habitação, designadamente habitação a custos controlados e habitação social, esbarra 
depois nos elogios quer da anterior Secretária de Estado quer da atual Secretária de 
estado, e realçar aqui também, que estão em curso também neste momento no Bairro da 
Balsa, nos 3 blocos um trabalho de qualificação destes 3 blocos, toda ele focado na área da 
eficiência energética para dar melhores condições de conforto a quem vive lá, e também 
estamos a apoiar o Bairro da Misericórdia exatamente para melhorar as condições de 
conforto das pessoas que lá estão,  e quando olhamos para as habitações que estamos a 
reabilitar no Bairro da Cadeia, todas elas também melhorando as condições de conforto 
para além de que temos vindo a substituir paulatinamente com o orçamento da próprio 
Habisolvis sempre na perspetiva de melhorar as nossas habitações, portanto, eu acho que 
mais ambição é difícil ter, agora obviamente que se viermos a aprovar no âmbito do PRR 
mais alguns projetos, e vamos apresentá-los, estamos a prepará-los, seguramente que 
quantos mais projetos apresentarmos… até porque no PRR potencialmente todas as 
verbas são a 100% ora, se for a 100% o esforço financeiro da câmara será praticamente o 
trabalho de feitura dos projetos e por exemplo um Engenheiro que agora esteve só 
alocado, e que até foi admitido agora, ou está para entrar, ficará só alocado dentro do 
Departamento do Urbanismo à Estratégia Local de Habitação, não fará mais nada senão 
isso, até porque estamos a  levar a Habitação Social e a Habitação a Custos Controlados 
para fora da sede do concelho, levá-la exatamente às diferentes freguesias e aos Senhores 
Presidentes de Junta quero-lhes agradecer todo o trabalho que estão a fazer connosco de 
identificar espaços em cada uma das freguesias para serem adquiridos pelo município 
para depois serem reabilitados, e muitas destas habitações sociais poderem ser nas 
freguesias, para além também da habitação a custo controlado que estamos a desenvolver. 
Uma última nota, gosto muito de fazer com transparência, provavelmente no Bairro da 
Cadeia, como vamos candidatar a totalidade das casas à Estratégia Local de Habitação 
provavelmente vamos ter que o alocar todo, continuar a alocá-lo todo à Habitação Social, 
mas mesmo que o aloquemos todo à Habitação Social vamos sempre privilegiar casais 
jovens, para quê? Para o rejuvenescimento do Bairro da Cadeia e ao mesmo tempo 
também para a escola que está lá, que tem ainda uma sala, cresceu uma sala, tinha duas 
ocupadas, agora para já tem três e eu espero que depois da reabilitação do Bairro da 
Cadeia ter a escola completa com quatro turmas a funcionar, que seria esta a ambição que 
nós teríamos até para os quatro níveis terem turmas absolutamente diferenciadas. 
Portanto, não queria deixar também de dar aqui a leitura do conjunto, porque isto não é 
algo que seja uma coisa avulsa, enquadra-se numa estratégia global que temos em 
implantação. Muito obrigado. -----------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Não sei se a Senhora Deputada Sara 
Natacha está confortável com esta situação em termos não só de não haver problemas 
como na perspetiva de serem consideradas no futuro eventualmente as suas achegas em 
termos do processo. Tem a palavra.  ---------------------------------------------------------------------
----- SETENTA – A SENHORA DEPUTADA SARA NATACHA DE SOUSA CALHAU 
(PS): Senhor Presidente, estava a dizer que não há problema desde que fiquem anotados 
os reparos que foram feitos, e, dizer que, pelo que me apercebi o Senhor Presidente terá 
esses reparos em consideração pelo que da minha parte não haverá qualquer obstáculo 
nem qualquer problema.  --------------------------------------------------------------------------------- 
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Um problema técnico impediu que a Mesa ouvisse a intervenção da Senhora Deputada Sara 
Natacha de Sousa Calhau.  --------------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Já está resolvido o problema. Tem a 
palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Sara Natacha de Sousa Calhau intervém dizendo: Senhor Presidente, 
não ouviram o que eu disse? -------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa responde: Não ouvimos. Tem a palavra. -----------------------
- A Senhora Deputada Sara Natacha de Sousa Calhau retoma a sua intervenção dizendo: 
Peço desculpa, fiquei com a sensação que me tinham ouvido. Estava a dizer, que tendo em 
consideração aquilo que o Senhor Presidente aqui disse, que iria anotar, tomar nota das 
sugestões que fiz e que no futuro iria levá-las em consideração, da minha parte não haverá 
qualquer problema.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos proceder à votação. ------------ 
VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO VISEU HABITA - PROGRAMA 
MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES - ALTERAÇÃO. ------ 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Peva - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
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Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha Calhau - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - abstenção; ------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - abstenção; ----------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado com duas (2) abstenções. (Anexo 8 – Registo nominal das votações, páginas 
137/138). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iremos passar ao PONTO NOVE (9)  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
DERRAMA - RATIFICAÇÃO. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara. -------------
----- SETENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Cumprimentava de 
novo o Senhor Presidente, as Senhoras e os Senhores Deputados. É um preciosismo, nós 
isentámos e aprovámos aqui a isenção a 100% para empresas com volume de negócios 
inferior a 150.000,00 €, a verdade é que o Portal das Finanças não permite, não permite a 
isenção a 100%, e quando os nossos Serviços começaram a lançar no Portal das Finanças 
ele só permite isenção de 99,99%, e, portanto, somos obrigados a trazer outra vez à 
Reunião de Câmara para que a isenção não seja de 100% mas de 99,99%. São das 
vicissitudes da vida em que às vezes estas questões burocráticas obrigam-nos a perder um 
tempão e enfim, não está em causa que isto entre em vigor para este ano, a questão da 
Derrama, a entrega da declaração de IRS das empresas só se verificará mais tarde, mas é 
daquelas vicissitudes que não entendo muito bem, mas pronto, mas tenho que cumprir a 
Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Tem a 
palavra o Deputado Alberto Ascensão. ------------------------------------------------------------------
----- SETENTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa na sua pessoa cumprimento todos os 
elementos participantes nesta Assembleia. De facto, essa explicação que o Senhor 
Presidente acabou de dar era um dos pormenores que eu levantaria. É muito estranho, 
mas, por incrível que possa parecer e como fui profissional da AT noutros tempos, mas já 
nesses tempos eu costumava dizer que de vez em quando a informática mandava na 
legislação, e aqui temos mais um caso em que a informática ou a plataforma do site da AT 
está a mandar na legislação. O que eu não encontro na Lei 73/2013 é qualquer norma que 
impossibilite que a taxa seja de 0%, só de facto a técnica, a tecnologia, ou chamem-lhe o 
que quiserem é que impossibilita. Penso e deixo só esta recomendação, penso que seria 
bem que se pusesse à consideração da AT a revisão deste estado de coisas. Depois também 
deixar aqui uma nota. Eu tenho aqui vários assuntos para tratar neste caso, mas deixava 
mais uma nota. Quando na informação que acompanha a proposta se cita o nº15 do Artigo 
18 da Lei 73/2013, não é já o nº15, é o nº17, atenção que isto tem tido muitas alterações, já 
vai quase numa dúzia de alterações, e a penúltima alteração transportou esta norma para 
o nº17 do Artigo 18, mas isso não tem grande importância, é uma espécie de nota de 
rodapé. Depois dizer que, da informação que acompanha também a proposta, sou levado a 
crer que todo o desenrolar deste procedimento se baseou no Código de Procedimento 
Administrativo, mais, baseou-se dentro do Código de Procedimento Administrativo na 
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forma como ele trata os atos administrativos. Apesar de haver autores que distinguem 
muito bem o que é o ato administrativo do ato praticado pela administração, que não será 
exatamente a mesma coisa, a verdade é que, também, uma vez que foi por aí que 
enveredaram todos estes atos que acabaram por chegar aqui sob esta forma de proposta, 
eu vou também fazer a minha apreciação independentemente de concordar ou não que 
seja por aí, com base exatamente no ato administrativo. E, diz-nos o Código de 
Procedimento Administrativo que, no que à alteração de atos administrativos se refere, 
remete para forma de alteração dos atos administrativos, é a mesma que é prevista para a 
revogação dos atos administrativos. E, diz-nos depois o Código de Procedimento 
Administrativo relativamente a esta matéria, que, é competente para revogar atos 
administrativos, o mesmo é dizer alterar atos administrativos, quem os praticou. Ora bem, 
estamos aqui perante uma decisão da Câmara Municipal, uma decisão do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal no âmbito daquela disposição, que por urgência a toma 
e depois submete à ratificação do Órgão a que preside, temos aqui uma decisão do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal a alterar uma decisão, um deliberação da Assembleia 
Municipal, que é o que nos diz na informação, que altera a decisão da Câmara Municipal 
e concomitantemente, é o termo, portanto,  o mesmo é dizer, ao mesmo tempo, a 
deliberação, a decisão da Assembleia Municipal. Ora, a Assembleia Municipal é um órgão 
autónomo, as deliberações só podem ser alteradas por deliberação da própria Assembleia, 
não é o Senhor Presidente nem a Câmara Municipal que têm legitimidade ou competência 
para proceder a essa alteração, o que quer dizer que, nós estamos aqui perante uma 
proposta que não tem aqui cabimento porque nós já praticámos o ato de aprovação das 
taxas, bem ou mal agora em função da plataforma ou do site da AT, já praticámos a 
aprovação das taxas da Derrama e agora, propõe-nos a Câmara Municipal que possamos 
proceder à ratificação de um ato do Senhor Presidente que do nosso ponto de vista é 
ilegítimo e ilegal ao propor a alteração de uma deliberação da Assembleia Municipal. 
Portanto, não me parece que seja legal este procedimento, não me parece inclusivamente 
que nós devamos aprovar esta ratificação. A aprovarmos alguma coisa seria a proposta de 
alteração e não de ratificação da decisão do Senhor Presidente da Câmara e da Câmara 
Municipal. A proporem alguma coisa seria a alteração da deliberação da Assembleia 
Municipal, que não é o caso, não é assim que vem agendado, e, portanto, não é isso que 
estamos a tratar. Nesta medida, e por entendermos que estamos perante uma situação de 
ilegalidade de ilegitimidade e de incompetência do órgão para proceder à alteração e por 
conseguinte à ratificação da alteração de uma deliberação da Assembleia Municipal, nós 
iremos votar contra. -----------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------
----- SETENTA E TRÊS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Presidente, 
é só dizer o seguinte: O Senhor Deputado e o Grupo Parlamentar do PS até podem 
impugnar esta decisão e até recorrer às instâncias superiores para que não se aplique esta 
redução da Derrama a estas empresa, estejam à vontade. ------------------------------------------ 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra o Deputado Alberto 
Ascensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----- SETENTA E QUATRO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente na sua pessoa cumprimento todos os demais 
presentes nesta Assembleia. Não se trata daquilo que o Senhor Presidente da Câmara 
acabou de dizer. Essa análise já a fizemos quando aprovámos as taxas da Derrama. O que 
estamos a analisar aqui é um procedimento que do nosso ponto de vista é irregular e ilegal.  
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra o Senhor Presidente 
da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- SETENTA E CINCO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Obviamente que 
o nosso entendimento não é esse. Os nossos Serviços Jurídicos analisaram, e acho que 
tenho juristas bastante reputados dentro do município para confiar mais neles.  -------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Não havendo mais nenhum pedido 
do uso da palavra íamos proceder à votação. ---------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Peva - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - contra; (deixando desde já um pedido da palavra para apresentar uma 
Declaração de Voto). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - contra; -------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - contra; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal. Gonçalo Ginestal.  --------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Carlos Martins dos Santos Portugal intervém dizendo: Senhor 
Presidente, o Gonçalo Ginestal saiu e está com dificuldade em entrar, não sei se os serviços 
podiam ajudar. -----------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Nós voltamos a ele. ---- 
Cristofe Pedrinho - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha Calhau - contra; ---------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - contra; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - abstenção; -------------------------------------------------------------- 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
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Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - contra; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Meneses - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - abstenção; --------------------------------------------------------------------------------- 
Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Agora voltava a Gonçalo Ginestal. -----------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Carlos Martins dos Santos Portugal volta a intervir dizendo: Senhor 
Presidente, eu disse, ele deve estar com problemas que não consegue aceder. Não sei o que 
é que se passará. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa retoma a sua intervenção dizendo: Gonçalo Ginestal? Se 
pudessem ao menos fazer uma chamada … já entrou. ----------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal? -------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque intervém 
dizendo: Ok. Obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
- O Senhor Presidente da Mesa volta a chamar: Sim. Gonçalo Ginestal. -------------------------- 
- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque responde: 
Sim. É para votar? ------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa responde: É. ------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque vota: A 

favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa questiona o Senhor Deputado Gonçalo Ginestal: A favor? --- 
- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque confirma 
a sua votação: Sim. ------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa confirma do voto do Senhor Deputado Gonçalo Amândio 
Ginestal Machado Monteiro Albuquerque: ok, a favor. ----------------------------------------------- 
Foi aprovado com nove (9) votos contra e três (3) abstenções. (Anexo 9 – Registo nominal das 
votações, páginas 139/140). --------------------------------------------------------------------------------
O Deputado Alberto Ascensão referiu que queria fazer uma declaração de voto. Tem a 
palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- SETENTA E SEIS – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente mais uma vez na sua pessoa cumprimento toda a 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de Voto:  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Grupo Municipal do Partido Socialista votou contra a proposta de ratificação aprovada 
em reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu de 07-01-2021, alterando as taxas de 
Derrama aprovadas em 26-11-2020 e em 14-12-2020, por deliberações, respectivamente da 
Câmara Municipal e desta Assembleia Municipal, por entendermos que: ---------------------- 
1 - Aquela deliberação de 14-12-2020, foi tomada legalmente pela Assembleia Municipal 
de Viseu, órgão autárquico com autonomia própria  e se encontra em vigor; ------------------
2 - O Presidente da Câmara não tem competência nem legitimidade para alterar aquela ou 
qualquer deliberação da Assembleia Municipal, como consta da proposta de ratificação e 
da informação que  que a acompanha, onde se encontra proferido o despacho manuscrito 
dessa decisão  à luz do Código do Procedimento Administrativo, que se afigura ter sido a 
ferramenta legal invocada para o efeito; ---------------------------------------------------------------- 
3 - Estando, como está, em vigor, a deliberação de 14-12-2020, desta Assembleia 
Municipal, não pode sobre a mesma matéria decidir-se nos termos e pela forma que nos 
foi proposto, para ratificação de uma decisão, a nosso ver ilegal. ---------------------------------
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Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. ---------
- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque intervém 
dizendo: Ó Senhor Presidente, vou pedir aqui uma pequena correção se fizesse o favor 
relativamente à minha votação. ---------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa responde ao Senhor Deputado Gonçalo Ginestal: Ó Senhor 
Deputado já não pode porque já acabou a votação. --------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque volta a 
intervir dizendo: Mas entretanto eu fiquei sem internet, e foi esse o problema. -----------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a responder ao Senhor Deputado Gonçalo Ginestal 
dizendo: Está bem, mas isso não teve a ver com a internet. -----------------------------------------
Senhor Deputado, já teve uma declaração de voto. Terminou o processo de votação. Vai 
ter que compreender isso. Certo? -----------------------------------------------------------------------
Iremos então passar ao PONTO DEZ (10) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA 
VISEU CIDADE E COMUNIDADE SUSTENTÁVEL - CRIAÇÃO DA GOP 2021/66 - 
RATIFICAÇÃO. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------
- O Senhor Deputado Alberto Gonçalves da Ascensão intervém dizendo: Senhor Presidente 
pedia a palavra para um ponto de ordem à Mesa, se faz favor.  
Senhor Presidente, pedia a palavra para apresentar um ponto de ordem à Mesa. Posso? ---
- O Senhor Presidente da Mesa responde ao Senhor Deputado Alberto Gonçalves da 
Ascensão: Sim. ------------------------------------------------------------------------------------------------
----- SETENTA E SETE – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Bom. O Deputado Gonçalo Ginestal, não fez mais do que usar uma 
prorrogativa que já foi usada nesta mesma Assembleia no decurso deste mandato. Mesmo 
depois de encerrados os trabalhos foi alterado o sentido de voto de um Deputado nesta 
Assembleia Municipal. Recordo-me, não me recordo a data nem me recordo quem foi, não 
tenho presente quem foi o Deputado, mas o sentido de voto, a exemplo do que acontece na 
Assembleia da República é suscetível de ser alterado, principalmente quando ainda não 
acabaram os trabalhos desta Assembleia. Portanto, peço ao Senhor Presidente que 
reconsidere a decisão e que deixe o Senhor Deputado Municipal Gonçalo Ginestal alterar 
o seu sentido de voto porque isso é uma possibilidade legal e que já não é o primeiro 
precedente nesta Assembleia. Muito obrigado e ponho à sua consideração Senhor 
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Ó Senhor Deputado, esse 
precedente eu sinceramente não tenho conhecimento dele. Não me recordo! Não me 
recordo! E, há casos e casos. Se estivesse a decorrer ainda o processo de votação, se 
estivesse ainda a decorrer o processo de votação, mas já o tínhamos concluído com a sua 
Declaração de Voto. Foi mesmo o Senhor Deputado que terminou o processo de votação 
com a Declaração de Voto. A sua Declaração de Voto é o términus do processo de votação, 
e por isso Senhor Deputado, inclusivamente eu estive duas vezes a perguntar se votava a 
favor, e o Senhor Deputado duas vezes confirmou o seu voto. Foi duas vezes a confirmação 
do seu voto, por isso da parte da Mesa houve o entendimento que o Senhor Deputado 
percebeu a situação. Certo? Ok. Pronto. ---------------------------------------------------------------
Passamos ao PONTO DEZ (10). --------------------------------------------------------------------------
----- SETENTA E OITO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado Senhor 
Presidente. Permita-me só que faça aqui uma questão. Eu pedi à Senhora Vice-Presidente 
que ligasse para a Senhora Diretora do Departamento Jurídico da Câmara que é uma 
reputada jurista que mantém exatamente aquilo que foi a base da vinda aqui do ponto 
anterior e, portanto, por deferência por acho que estas coisas devem ser transparentes… -- 
- O Senhor Deputado Alberto Gonçalves da Ascensão intervém dizendo: Afinal o ponto não 
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está encerrado Senhor Presidente! -----------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Câmara prossegue a sua intervenção dizendo: ... vou pedir à 
Senhora Diretora de Departamento que faça um parecer e que envie para a Assembleia 
Municipal para anexar à Ata, para que fique bem claro que é entendimento dos Serviços 
Jurídicos da Câmara de que aquilo que foi feito em circunstâncias excecionais, não é 
usual,  mas que em circunstâncias excecionais se poderá fazer assim, portanto, é uma 
opinião completamente diferente do Advogado, do Jurista Alberto Ascensão. Portanto, 
agora passaria à apresentação este ponto. --------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Eu chamava atenção que o perecer não 
pode agora ser enviado para Ata. A Mesa terá em consideração o parecer e enviará para 
conhecimento de todos os Membros da Assembleia Municipal. Não pode ser anexado à Ata   
porque não faz parte dos documentos nem da discussão desta Assembleia. A Mesa enviará 
a todos os Membros da Assembleia o parecer enviado pela Câmara Municipal. --------------
- O Senhor Presidente da Câmara retoma a sua intervenção dizendo: Tem toda a razão 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, aquilo que eu obviamente pretendi 
e provavelmente não me expressei da melhor maneira, é que não gosto que fiquem dúvidas 
nem que se deixem enfim, quaisquer suspeições, e, portanto, por isso é que pedi que se 
ligasse de imediato à Diretora de Departamento que mantém exatamente a mesma posição 
que tem em articulação com outros serviços da câmara, e, portanto, o que eu lhe pedi foi? 
Envie para a Assembleia Municipal o parecer. Portanto, o Senhor Presidente tem toda a 
razão, não pode inclui-lo nesta Ata, quando muito, pode na próxima reunião da 
Assembleia Municipal, que eu vou solicitá-lo, introduzir na Ata da próxima Assembleia 
Municipal de que foi prestado esse esclarecimento aos Membros desta Assembleia 
Municipal. Peço que me perdoe por não ter sido suficientemente explicito, e o Senhor 
Presidente tem toda a razão. ------------------------------------------------------------------------------
Agora, se me permitir ia apresentar o Ponto. ----------------------------------------------------------   
É muito fácil, estamos a falar da criação de uma GOP que tem a ver com a aprovação 
deste um projeto que já foi anteriormente aprovado que é o Projeto “Viseu Cidade e 
Comunidade Sustentável”. --------------------------------------------------------------------------------- 
É o Programa “Inovar na Educação para a Mobilidade Sustentável”, é destinado às 
crianças, professores e pais do ensino pré-escolar e de 1º ciclo público e privado do 
concelho de Viseu, vocacionado para métodos inovadores de educação, com participação 
ativa de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------------- 
Este programa visa dar continuidade à estratégia já iniciada pelo Município de Viseu, no 
encorajamento e consciencialização da comunidade escolar, e dos cidadãos no geral, na 
adoção de comportamentos de mobilidade suave e sustentáveis.  --------------------------------- 
O programa prevê também a realização de ações regulares nas escolas do 1º ciclo e pré-
escolar do concelho de Viseu, bem como ações pontuais destinadas a toda a comunidade. -- 
Ele tem vários objetivos específicos, desde logo: ------------------------------------------------------ 
- Equipar as escolas do pré-escolar e 1º ciclo do concelho de Viseu, com balance bikes, 
bicicletas e equipamentos de proteção, com o objetivo de sensibilizar e educar a 
comunidades, no fundo ensinar também os nossos jovens a andar de bicicleta; --------------- 
- Realização de ações de Educação Ambiental dirigidas a jovens em idade escolar; ---------- 
- Criação de um programa municipal de bikesharing educativo na comunidade escolar, 
que permita educar para o “uso da bicicleta e a sua envolvência na qualidade do ar, 
diminuição do ruído ambiente, na saúde e nas novas formas de mobilidade”. ----------------- 
- Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, 
designadamente a promoção de uma nova atitude relativamente ao território e que apele 
ao papel dos comportamentos da sociedade na sua valorização. -----------------------------------
- Por fim, fomentar a criação de valor, políticas e práticas ambientais mais sustentáveis, e 
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os valores que estão devidamente definidos para as várias ações que estão previstas neste 
mesmo programa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. 
Algum Senhor Deputado quer intervir? Tem a palavra o Deputado Manuel Mirandez. -----
----- SETENTA E NOVE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL JOSÉ MOLEIRO 
MIRANDEZ (PS): Senhor Presidente, dizer apenas que por estas rezões que foram aqui 
apresentadas pelo Senhor Presidente de Câmara o PS saúda o projeto, e tal como em 
Reunião de Câmara irá votar a favor deste ponto. Obrigado. -------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. ---------
Então iremos proceder à votação. ------------------------------------------------------------------------ 
VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE VISEU CIDADE E COMUNIDADE SUSTENTÁVEL - 
CRIAÇÃO DA GOP 2021/66 - RATIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Teodósio - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
José Alberto - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Pedro Peva - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

António Jorge - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Ferreira - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Alberto Lima - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Correia - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
Fernando Machado - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 
José Coelho - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 

António Rafael Amaro - ausente; ------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Portugal - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Sara Natacha - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 
José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Francisco Mendes da Silva - ausente; -------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Filomena Pires - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
José Paulo Meneses - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Isabel Cristina Bento Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado por unanimidade. (Anexo 10 – Registo nominal das votações, páginas 
141/142). -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Queria agora transmitir que para o Período do Público temos um cidadão que pediu, e por 
isso dava a palavra ao Senhor Jacinto de Jesus Oliveira para intervir e expor a sua 
situação.  Desde já agradecemos e também explicamos que o Período de Intervenção do 
Público é no final, por isso teve que esperar. -----------------------------------------------------------
----- OITENTA – O SENHOR JACINTO DE JESUS OLIVEIRA (Público): Boa tarde. 
Saúdo o Senhor Presidente da Câmara, como o Senhor Presidente da Assembleia e 
acompanhantes da Mesa, cumprimento também as Deputadas e os Deputados da 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ora bem, Senhor Presidente, em 2016 foi metido um ofício à Câmara por causa da Rua 
das Campas, Passos de Silgueiros. Nesta dita rua já se deram acidentes pessoais derivado 
ao degradamento da rua. Vergonha e nada mais posso dizer. Ora bem, posso-lhe dizer, a 
rua não pode ser composta segundo informação, mas, nessa dita rua onde não tem 
saneamento, não tem águas sanitárias, umas entradas péssimas para veículos de socorro, 
foi autorizada uma vivenda. Porque motivo é que a rua não é composta desde 2016, e até à 
data não há uma resposta concreta? Isso é o que eu procuro. Vergonhoso! --------------------
Ao Ofício 128/2016 de 30/08/2016 da Junta de Freguesia de Silgueiros nada foi respondido 
para mim, para a junta não sei. ---------------------------------------------------------------------------
Foi escrita uma última carta à Câmara Municipal no dia 25/01 do ano corrente como 
petição. Onde se encontra esta resposta? Não há resposta. -----------------------------------------
Ora, o que é tenho mais a dizer? Nessa rua no Verão não se pode ter uma janela aberta, 
infelizmente com o trânsito e o pó a entrar pelas janelas a dentro, o que significa que, a 
esposa limpa a casa, deixa uma janela aberta e à noite tem que a limpar outra vez. ----------
Será que os seres humanos não são todos iguais? Ou uns têm mais prioridade do que 
outros? Será que eu tenho de mover outros caminhos? Será que tenho que fazer isso? Pois, 
não tenho mais nada a dizer. Obrigado, é só isto mesmo. Tenho aqui muito para dizer mas 
não vale a pena. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Senhor Jacinto de Jesus Oliveira 
agradecemos a sua intervenção. Fica registado. Tem a palavra o Senhor Presidente da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- OITENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Eu tenho uma 
resposta para o Senhor Jacinto Oliveira. Dizer-lhe que já está articulado com o Senhor 
Presidente da Junta. Esta rua, a Rua das Campas está prevista na empreitada contínua e 
vai ser executada, e o Senhor Vereador João Paulo Gouveia vai terça feira com o Senhor 
Presidente da Junta visitar o local exatamente para entrar em empreitada contínua, 
portanto, tem a resposta. Retire é aquela expressão que foi pouco simpática de 
“vergonhoso”. Nós aqui todos somos servidores da coisa pública e não temos vergonha do 
trabalho que fazemos. Fazemo-lo honestamente, todos os dias enfim, da melhor maneira 
que sabemos, às vezes as coisas demoram o seu tempo porque têm que demorar o seu 
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tempo, mas olhe, a sua esposa vai ter a possibilidade de não ter que limpar o pó duas 
vezes, ou o senhor mesmo. Em minha casa a milha mulher também me obriga a limpar o 
pó, e eu faço-o com gosto, e, portanto, já nem o senhor nem a sua esposa vão ter que 
limpar o pó duas vezes porque vai ser pavimentada a rua, está bem. Como tenho essa 
resposta dei-lha. Está bom? -------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Jacinto de Jesus Oliveira volta a intervir dizendo: Não. Há mais. Quanto a isto, o 
acidente que se deu na própria rua, foi a minha esposa e muita sorte tiveram quando não, 
a câmara e a junta tinham processos em tribunais fosse da maneira que fosse. ----------------
Esteve cá minha filha de férias aqui em Portugal, a minha esposa foi passear com o meu 
neto no carrinho e derivado ao degradamento do pavimento escorregou e ficou com braço 
debaixo do corpo, tenho provas, a salvação foi ela conseguir segurar o carrinho do bebé. A 
dois metros da estrada se ela deixa fugir o carrinho do bebé e passa um automóvel em alta 
velocidade como ali passam eu queria-me rir o que é que se faria. Culpa? Câmara 
Municipal de Viseu e Junta de Freguesia de Silgueiros. Esta vivenda feita em sítios onde 
não há completamente nada nem saneamento nem nada, nós veremos o que é que isto vai 
dar. Pronto. Obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado pela sua intervenção. 
Terminámos assim os nossos trabalhos. A todos os que estão em casa e aos que estão aqui e 
ao Senhor Presidente da Câmara, eu gostaria que relevassem alguma coisa que correu 
menos bem, pois hoje foi uma primeira experiência, vamos todos de certeza melhorar para 
o futuro, e não podia deixar de agradecer também aos Serviços quer da autarquia quer 
aos nossos serviços aqui, que trabalharam e bastante, eu fui testemunha disso, para nós 
termos todas as condições para estarmos hoje aqui. Certamente que no futuro vamos 
melhorar, terminámos quase às 8 isto foi um bocadinho longo, mas de qualquer maneira 
obrigado a todos, e apelava à vossa compreensão, e até à próxima está bem? Obrigado. -- 
E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente da Mesa dá por encerrada a Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Viseu de 26 de fevereiro de dois mil e vinte e um 
quando eram dezanove horas e trinta minutos. E do que se passou, lavrou-se a presente 
Ata, que inclui um total de 39 páginas anexas, que vai ser assinada por mim, 
____________________________, Primeira Secretária e pelo Senhor Presidente, nos 
termos do artigo quinquagésimo sétimo do Regimento em vigor. ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

_________________________ 
 

(José Manuel Henriques Mota Faria) 
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