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PÚBLICA DE 12 DE
OUTUBRO DE 2017

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL

------ ATA N.º 24/2017 --------------------------------------------------------------------------------Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre dos Paços
do Município de Oliveira do Hospital, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a
Presidência de José Carlos Alexandrino Mendes, encontrando-se presentes os seguintes
Vereadores: José Francisco Tavares Rolo, Maria da Graça Madeira de Brito da Silva, João
Filipe Rodrigues de Brito, Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, João Luís Oliveira Figueiredo
Ramalhete Carvalho e Teresa Maria Mendes Dias. ---------------------------------------------------------------Secretariou a presente reunião, o Diretor do Departamento de Administração Geral e
Finanças, João Manuel Nunes Mendes.---------------------------------------------------------------------------------Depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, eram dez horas, após o que se deu início à apreciação dos seguintes assuntos:-----------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA------------------------------------------------------------DOC.1
--------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de outubro de 2017, cujo
saldo disponível em receita orçamental é de 1.482.944,85 € (um milhão, quatrocentos e oitenta e
dois mil, novecentos e quarenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), conforme
documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------ASSUNTOS
1 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO---------------------------------------------------------------------------------Não se encontrando presente nenhum munícipe para além dos elementos dos órgãos da
comunicação social local, não se registou qualquer intervenção neste ponto da Ordem do Dia.------2 - ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no artigo 52º, da Lei nº 75/ 2013, de 12 de setembro e depois de
questionados pelo Presidente da Câmara, inscreveu-se para intervir no período de antes da ordem do
dia a vereadora Graça Silva e o vereador João Brito. O Presidente da Câmara e os Vereadores
prosseguiram apresentando os seguintes assuntos:-----------------------------------------------------------2.1 – INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA---------------------------------------------2.1.1 – FINAL DO MANDATO 2013-2017-------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara começou por cumprimentar todos os presentes lembrando que a
presente reunião é a última do mandato 2013-2017. Assim e face ao resultado do ato eleitoral do
passado dia 1 de outubro dirigiu-se aos vereadores João Ramalhete e João Brito desejando-lhes as
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maiores felicidades como membros da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Ao vereador
João Ramalhete agradeceu de modo especial por tê-lo acompanhado ao longo destes últimos 8 anos,
mostrando competência, capacidade crítica e ajudando nas decisões tomadas para a construção de
um concelho melhor. Deixou igualmente uma palavra de apreço e de agradecimento à Dr.ª Cristina
Oliveira que integrou este executivo no seu primeiro ano do mandato, pelo facto de ter sido uma
vereadora que nunca tentou criar qualquer obstáculo nas reuniões da Câmara Municipal apesar das
suas posições críticas. Agradeceu igualmente ao vereador João Brito por ter sido também uma
pessoa sensata e correta nas decisões tomadas pela Câmara Municipal, reconhecendo que não é fácil
trabalhar sozinho. Por fim agradeceu também aos funcionários desta autarquia que assistem e
secretariam as reuniões da Câmara Municipal para posteriormente subscrever as respetivas atas,
reconhecendo que foram muitas vezes sujeitos a um esforço complementar, nomeadamente em dias
de preparação e organização das correspondentes Ordens do Dia. Disse que “foi um mandato em
que determinadas pessoas tentaram denunciar casos que não eram casos através da calúnia, na
tentativa de provar que a Câmara Municipal havia cometido irregularidades. Fomos várias vezes
investigados mas a verdade é que até agora passaram quatro anos e toda a gente sabe o que
aconteceu. Por esta razão são pessoas que perderam toda a credibilidade porque passaram a utilizar
métodos semelhantes ao da PIDE e de forma pidesca tentaram caluniar o nome deste executivo”.
Afirmou que “felizmente que esse ciclo político terminou e que agora se iniciará um novo ciclo de
mais quatro anos sem esses protagonistas”. ---------------------------------------------------------------------------Tomou o uso da palavra o vereador João Ramalhete que começou por agradecer ao Sr.
Presidente da Câmara a oportunidade que lhe deu de integrar o executivo em permanência para
servir o seu concelho, realçando que “foram quatro anos muito intensos de muita aprendizagem e
que forma para mim muito frutuosos”. Agradeceu igualmente aos restantes membros do executivo a
solidariedade, a amizade, os momentos de verdadeira construção partilhados ao longo destes quatro
anos em que sente que cada um à sua maneira contribuiu para o município, para a terra e para o
concelho. Deixou também uma palavra de apreço e de agradecimento a todos os funcionários da
autarquia com quem teve o prazer de trabalhar, em particular aos funcionários da autarquia que
assistem e secretariam as reuniões da Câmara Municipal, por serem pessoas extraordinárias que
muito ajudaram e que no seu entender são o exemplo do bom funcionário público, pessoas que
vestem a camisola e que trabalham abnegadamente em prol do concelho. Para terminar dirigiu-se ao
Presidente da Câmara Municipal garantindo que continuará fortemente empenhado na defesa
intransigente do município e do projeto que o Sr. Presidente da Câmara lidera porque acredita nele.
Disse igualmente que na Assembleia Municipal continuará de forma leal a defender este executivo,
a defender este projeto e a defender o seu concelho e a sua terra. -------------------------------------------------Interveio também o vereador João Brito que agradeceu igualmente a todos os membros do
executivo pelas discussões desenvolvidas em conjunto em prol do futuro concelho, frisando que
“sempre o fizemos com educação e elevação entre nós”. Agradeceu ainda aos funcionários da
autarquia, em particular aos funcionários que assistem e secretariam as reuniões da Câmara
Municipal, por terem sido pessoas que muito ajudaram na preparação e organização das reuniões da
Câmara Municipal demonstrando uma capacidade de trabalho muito acima daquilo que é normal.
Concluiu afirmando que “nos próximos quatro anos não estarei aqui mas andarei por aí, pelo que
espero poder continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento futuro do concelho de Oliveira do
Hospital e daquilo que são as necessidades das nossas pessoas, das nossas gentes e da nossa terra”.
Desejou assim a todos aqueles que vão ter um início de novo mandato as maiores felicidades. --------------O Presidente da Câmara dirigiu-se ainda aos vereadores que face ao resultado eleitoral do
passado dia 1 de outubro entrarão num novo ciclo, declarando que “os resultados eleitorais dão-nos
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novas responsabilidades, porque quando aumentamos a confiança dos eleitores o aumento da
responsabilidade é na proporcionalidade, mas do que conheço de todos, acredito que estaremos à
altura dessa responsabilidade. Temos a obrigação de fazer mais e melhor e o facto de termos uma
experiência acumulada não nos deve deixar acomodar porque muitas vezes a experiência também
nos deixa acomodar. Agradeço a todos o espírito de sacrifício e a estratégia política de uma Câmara
próxima do cidadão, porque embora as pessoas não saibam, isso tem custos enormes na vida
pessoal de cada um de nós. Percebo o quanto é difícil entender essa forma de estarmos próximos do
cidadão em tudo o que vai acontecendo no concelho, mas esse é o caminho que nos levará até ao
fim, independentemente de ser ou não ano eleitoral porque é a forma que temos de estar mais
próximos da realidade das pessoas deste concelho”. Concluiu referindo que “é por esta razão que
quero agradecer e pedir desculpa às vossas famílias por vos tirar esse tempo para nos dedicarmos a
uma estratégia política com estas características”. Mais disse que “o futuro reserva-nos novos
desafios, porque os desafios que encontrámos há oito anos já não são os mesmos desafios dos
próximos quatro anos, esses estão ultrapassados. Mas acredito que quando acabarmos este mandato
Oliveira do Hospital não terá nada a ver com o concelho que nós encontrámos há oito anos. Os
tempos vão mudando e é preciso readaptarmos a Câmara Municipal para uma era digital e para isso
é preciso que os funcionários também tenham essa perspetiva para que sejam capazes de se
tornarem parceiros ativos nesta transformação nos próximos quatro anos, e isso é fundamental”. -----------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------2.1.2 – ABAE - ENTREGA DE GALARDÃO ECO XXI -------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foi presente uma carta, com o registo de entrada número 15035,
de 9 de outubro de 2017, remetida pelo Instituto de Cidade e Vilas com Mobilidade a enviar as
maiores felicitações ao executivo em permanência pela reeleição, sublinhando que “este resultado
eleitoral no V/concelho, expressa o meritório, continuado e competente trabalho desenvolvido por
V. Exa. na qualificação do ambiente urbano e na melhoria das condições de vida dos Munícipes”.--------Sobre o assunto e depois de tomar o uso da palavra, interveio a vereadora Teresa Dias dando
conta da sua presença e da Eng.ª Rita Fonseca, em representação do Município de Oliveira do
Hospital, na Cerimónia de Entrega do Galardão ECO XXI 2017, que teve lugar no passado dia 28
de setembro, no Centro de Congressos do Estoril, associado às comemorações do 10.º aniversário
do Greenfest. Lembrou que o Município de Oliveira do Hospital este ano foi avaliado em 21
indicadores de sustentabilidade local tendo aumentado a sua pontuação para 71%. Realçou que
desta forma o Município de Oliveira do Hospital está mais uma vez de parabéns porque alcançou o
11.º lugar na tabela geral de qualificação. Disse assim entender que “ficou mais uma vez
demonstrado que o Município de Oliveira do Hospital adota práticas sustentáveis e que está no bom
caminho podendo ainda progredir muito mais”. ----------------------------------------------------------------------Interveio o vereador José Francisco Rolo que destacou e sublinhou o trabalho de
levantamento de informação desenvolvido pelo Gabinete Técnico Florestal e pelo Setor de Águas e
Saneamento, reconhecendo que “há quatro anos começámos em 53% e neste momento já estamos
em 71% o que significa que temos uma grande margem de progresso em alguns indicadores, uma
progressão que far-se-á mais por melhorar alguns métodos de avaliação/demonstração de alguns
resultados obtidos, nomeadamente melhorando a qualidade de informação e assim talvez entrar no
Top 10 dos municípios mais sustentáveis do país”. Disse igualmente que “este é mais um galardão
que reconhece as boas práticas do Município de Oliveira do Hospital. Ter a melhor pontuação no
domínio da gestão da floresta e da qualidade da água é para o Município de Oliveira do Hospital um
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aspeto importante porque têm sido dois fortes investimentos em parceria com vários parceiros,
incluindo a empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, mas também as escolas do concelho que
foram envolvidas numa grande rede de defesa, proteção e conservação da floresta, educando para a
necessidade de cuidar do ambiente”. Mais referiu que “não é o Município de Oliveira do Hospital
exclusivamente que está de parabéns ou este galardão é exclusivo do Município, é um galardão
atribuído à comunidade oliveirense que se une para melhorar o seu desempenho. Tal como disse o
Sr. Presidente da Câmara, os desafios do futuro é fazer cada vez mais e melhor é modernizar e
desafiar o futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Para concluir a vereadora Teresa Dias procedeu ao ato simbólico do desfraldar da bandeira
ECO XXI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------2.2 – INTERVENÇÃO DA VEREADORA GRAÇA SILVA ------------------------------------------2.2.1 – EPTOLIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------A vereadora Graça Silva felicitou a EPTOLIVA - Escola Profissional de Oliveira do
Hospital, Tábua e Arganil pelo facto do projeto “Requalificação dos Resíduos para o Setor Oleico
na Produção de Biocombustíveis e Bioabsorventes para Remoção de Metais Pesados de Águas
Contaminados”, desenvolvido pelos alunos Carlos Quintino, Catarina Costa e Bruno Paulino,
orientado pela professora Honorata Pereira, ter sido distinguido com uma menção honrosa na
modalidade de sustentabilidade na 18.ª edição do concurso “Ciencia en acción XVII”, que decorreu
no passado dia 8 de outubro, em Ermua, Espanha.-------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara associou-se a este reconhecimento e aproveitou para agradecer a
todos aqueles que foram passando pela direção da EPTOLIVA pelo excelente trabalho
desenvolvido, com mais ou menos dificuldades, garantindo que o Prof. Daniel Dinis terá toda a sua
confiança para no próximo mandato continuar como diretor da EPTOLIVA juntamente com a Prof.
Graça Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------2.3 – INTERVENÇÃO DO VEREADOR JOÃO BRITO-----------------------------------------------2.3.1 – ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE MÉRITO A ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL -------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da questão levantada em anterior reunião relativamente à atribuição do
prémio de mérito a alunos da Escola Secundária de Oliveira do Hospital pelo Agrupamento de
Escolas de Oliveira do Hospital e depois de questionada pelo vereador João Brito, a vereadora
Graça Silva lembrou que se trata da atribuição de um prémio que é da responsabilidade do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital que nada tem a ver com o prémio que é atribuído
pela Câmara Municipal, no entanto e face à questão levantada pelo senhor vereador, após contacto
com a direção daquele Agrupamento foi informada de que o assunto em questão estava a ser
resolvido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------
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--------O Presidente da Câmara prosseguiu apresentando os seguintes assuntos, constantes da
agenda de trabalhos, antecipadamente entregue a todos os membros. ------------------------------------3 - ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------------3.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 23, DA REUNIÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 ----------------A ata da reunião ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2017 (ATA N.º
23/2017), que havia sido previamente distribuída, foi submetida à aprovação da Câmara
Municipal. Após votação, foi a mesma aprovada, por todos os membros presentes. De
harmonia com o disposto no n.º 3, do artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
que aprova o novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), a vereadora Teresa Dias
não participou na votação desta ata uma vez que não esteve presente na reunião a que ela
respeita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 – RATIFICAÇÕES -----------------------------------------------------------------------------------------A) MAPA DE FUNDOS DISPONÍVEIS - MÊS DE OUTUBRO DE 2017--------------------------D.A.G.F./DOC.2
--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos do disposto no nº. 3, do
artigo 35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o Mapa de Fundos Disponíveis do
Município de Oliveira do Hospital referente ao mês de outubro do ano em curso, documento
que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------B) RECONHECIMENTO DE MÉRITO ESCOLAR - ANO LETIVO 2016/2017 - ENSINO
SUPERIOR--------------------------------------------------------------------------------------------------------D.A.G.F./DOC.3
--------De acordo com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária pública, realizada no
dia 14 de setembro de 2017, a vereadora Graça Silva deu conhecimento à Câmara Municipal que no
seguimento do ofício, com o registo de entrada número 14800, de 3 de outubro de 2017, remetido
pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, que se anexa e que fica a
fazer parte integrante desta ata, o prémio de mérito escolar referente ao ano letivo 2016/2017 foi
atribuído a António Micael Dias de Campos, aluno da ESTGOH, da Licenciatura em Engenharia
Informática, com a média final de curso de 16,9 valores. -----------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------3.3 - CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ARTº. 49.º A 51.º DA LEI Nº.
42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO – INFORMAÇÃO----------------------------------------------------D.A.G.F./DOC.4
--------Nos termos do n.º 4 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 (OE 2017), conjugado com
n.º 12 do mesmo artigo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços é
obrigatoriamente comunicada, no prazo de 30 dias, ao órgão executivo. Para cumprimento da citada
norma, o Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal das contratações/renovações
de aquisições de serviços, efetuadas no período de 1 a 30 de setembro de 2017, conforme listagem
que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------5
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3.4 - ARCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS D.A.G.F.
--------Pelo Presidente da Câmara foi presente o ofício, com o registo de entrada número 14577, de
28 de setembro de 2017, remetido pela ARCIAL – Associação para a Recuperação de Crianças
Inadaptadas, a solicitar a renovação do Protocolo celebrado entre o Município de Oliveira do
Hospital e a ARCIAL – Associação para a Recuperação de Crianças Inadaptadas de Oliveira do
Hospital, aprovado por deliberação tomada em reunião de 20 de março de 2014, visando a
concessão de um apoio financeiro à ARCIAL no ano de 2017, no montante de 12.000,00 € (doze
mil euros), destinado ao desenvolvimento das atividades objeto dos seus estatutos. ---------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar a
ARCIAL – Associação para a Recuperação de Crianças Inadaptadas que por deliberação
tomada em reunião ordinária pública, realizada no dia 14 de setembro de 2017, a Câmara
Municipal deliberou manter a sua deliberação tomada em reunião de 20 de março de 2014, de
modo a garantir, no ano de 2017, a continuidade do referido Protocolo celebrado entre este
Município e aquela Instituição. ------------------------------------------------------------------------------3.5 - RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS INTERCALARES EM 30 DE JUNHO DE 2017------------------------------------D.A.G.F./DOC.5
--------Foi presente pelo Presidente da Câmara o “Relatório de Revisão Limitada Referente às
Demonstrações Financeiras Intercalares em 30 de junho de 2017”, do Município de Oliveira do
Hospital, remetido pela BDO & Associados, SROC, Lda. ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º2
do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, documento que se anexa e que fica a fazer
parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o
presente Relatório à Assembleia Municipal também para conhecimento. --------------------------3.6 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ----------------------------3.6.1 - OBRAS PARTICULARES----------------------------------------------------------------------------3.6.1.1 - LISTAGEM DE PROJETOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS ---------------------------D.P.G.T./DOC.6
--------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos de deferimento e
indeferimento dos processos de obras proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara, no período
compreendido entre 23 de setembro e 6 de outubro de 2017, no exercício das competências
que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em 24 de outubro de 2013, conforme
listagem que se dá como anexa à ata da respetiva reunião.---------------------------------------------3.7 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------------------3.7.1 - MAPA DE TRANSPORTES -------------------------------------------------------------------------U.D.E.S./DOC.7
--------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos de deferimento dos pedidos
de cedência de transportes, proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara, no período
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compreendido entre 28 de setembro e 11 de outubro de 2017, no exercício das competências
que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em 24 de outubro de 2013, conforme mapa
que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------4 - ASSUNTOS DOS SENHORES VEREADORES -----------------------------------------------------4.1 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO ROLO ------------------------------4.1.1 - AÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando o período de Gestão Limitada, prevista na Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto, o
vereador José Francisco Rolo informou a Câmara Municipal que nada tem a registar neste ponto da
ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.2 - TURISMO ------------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador José Francisco Rolo deu conhecimento à Câmara Municipal da sua presença, na
qualidade de Presidente da Rede das Aldeias de Montanha, na cerimónia de assinatura dos
Contratos de Financiamento com o Fundo Ambiental que teve lugar na passada sexta-feira, dia 6 de
outubro, na Maia, presidida pelo Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, com a presença da
Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, do
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta e do Vice-presidente da autarquia da
Maia, António Silva Tiago. Fez saber que a candidatura “Valorizar o Património Ambiental da
Serra da Estrela e Promover a Transição para a Economia Circular nas Aldeias de Montanha” da
Rede das Aldeias de Montanha foi uma das candidaturas aprovadas no âmbito do Fundo Ambiental
alinhado com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), realçando que esta
candidatura foi uma das 28 candidaturas aprovadas, num universo de 120 candidaturas submetidas
ao aviso “Apoiar uma nova cultura ambiental” a que o Fundo Ambiental, instrumento de
financiamento de políticas do Ministério do Ambiente, afetou uma dotação de 1,5 milhões de euros.
Concluiu sublinhando a importância da aprovação desta candidatura, referindo que a verba afeta a
esta candidatura no valor de 90.000,00 € (noventa mil euros) vai permitir fazer trabalho nas 42
aldeias de montanha dos nove municípios (Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Fundão, Covilhã,
Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia) para dar projeção à Rede das Aldeias de
Montanha, associadas à proteção do património natural, dos genuínos valores das vivências da
montanha e do turismo de natureza. ------------------------------------------------------------------------------------Ainda no âmbito do Turismo o vereador José Francisco Rolo referiu-se ao projeto “Aldeia
dos Sonhos’2017”, uma iniciativa organizada e gerida pela Fundação INATEL que é dirigida a
todos os habitantes de aldeias com 100 ou menos residentes, dando conta que o Município de
Oliveira do Hospital através desta iniciativa candidatou várias aldeias a este projeto sendo que a
aldeia do concelho vencedora e nomeada como “Aldeia dos Sonhos” foi a Aldeia de Rio de Mel.
Destacou a importância desta distinção, referindo que a aldeia vencedora merecerá uma atenção e
notoriedade especial por parte da Fundação INATEL uma vez que aquela entidade fará a sua
divulgação na rede nacional de que dispõe. Fez assim saber que na semana passada foi já realizado
um pequeno filme na Aldeia de Rio de Mel que será apresentado no âmbito da cerimónia de entrega
do respetivo galardão que ocorrerá no próximo dia 17 de outubro.----------------------------------------7
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--------Sobre o assunto, interveio o Presidente da Câmara que se congratulou com esta distinção
realçando que a Aldeia de Rio de Mel, no concelho de Oliveira do Hospital, sucede agora às
localidades de Ouguela, no distrito de Portalegre, São Miguel do Pinheiro, no distrito de Beja, e Rio
de Onor, no distrito de Bragança, eleitas nos anos de 2014, 2015 e 2016, respetivamente, como
“Aldeias dos Sonhos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador José Francisco Rolo congratulou-se igualmente com a nomeação da Aldeia de
Rio de Mel como “Aldeia dos Sonhos” da Fundação INATEL. Por último referiu que como prémio
a INATEL vai agora proporcionar aos habitantes da Aldeia uma visita guiada a um destino turístico
Português, prevendo-se que esse destino seja a cidade do Porto em que será feita uma visita guiada
a toda a cidade. Disse ainda que os habitantes da Aldeia de Rio de Mel são convidados a participar
na Gala Nacional da INATEL que se prevê tenha lugar no dia 17 do corrente mês de outubro. --------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.3 - AMBIENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador José Francisco Rolo informou a Câmara Municipal que o Município de Oliveira
do Hospital no âmbito da Rede das Aldeias de Montanha e a convite do Município de Seia e da
Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha foi convidado a assistir
à Conferência “Comunidades e Florestas Resilientes”, que se realiza nos dias 21 e 22 de outubro, no
CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, integrada no programa do Cine’Eco
Seia/Festival iNature. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2 - INTERVENÇÃO DA VEREADORA GRAÇA SILVA -------------------------------------------4.2.1 - EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------4.2.1.1 - PROJETO "PEQUENOS CIENTISTAS" ------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal que à semelhança do ano transato o
Município de Oliveira do Hospital em parceria com o Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital está a desenvolver o projeto “Pequenos Cientistas”, que já que constitui uma Oferta
Complementar de Ensino Experimental no 1.º Ciclo e que tem como principal objetivo transportar
alunos do 2.º e 3.º Ciclo das Escolas Básicas de Bobadela, Lourosa, Meruge, São Paio de
Gramaços, Seixo da Beira e Travanca de Lagos, com o apoio da autarquia, às escolas equipadas
com laboratórios de ciências, nomeadamente o Centro Escolar de Nogueira do Cravo, a Escola n.º1
de Oliveira do Hospital, a Escola de Lagares da Beira e a Escola da Cordinha. Fez saber que desta
forma todos os alunos do concelho, que frequentem o 2.º e o 3.º ano, poderão usufruir desta oferta
complementar e experimental que será uma mais-valia para a formação das suas competências. ---------Ainda no que se refere à Educação aproveitou para informar a Câmara Municipal que à
semelhança de anos anteriores o Município de Oliveira do Hospital apresentou mais uma vez
candidatura ao Programa Regime da Fruta Escolar, uma atividade que resulta de uma parceria
celebrada entre este município e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., que
consiste no desenvolvimento de atividades de subsidiação ao consumo de fruta e à distribuição de
fruta, 2 dias por semana, aos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico do concelho,
realçando que “embora se trate e um programa que já foi aprovado há algum tempo o lançamento
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deste projeto vai ser comemorado no próximo dia 16 do corrente mês de outubro no âmbito da
comemoração do Dia Mundial da Alimentação Saudável em que será então iniciada a distribuição
da fruta aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, e que, pela primeira vez, vai também
ser distribuído aos alunos do ensino pré-escolar, num total de 878 crianças”. -----------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ----------------------------------------------------------------------------------Considerando o período de Gestão Limitada, prevista na Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto, a
vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal que nada tem a registar neste ponto da ordem
do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.3 - CULTURA------------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva referiu-se às comemorações do Feriado Municipal (7 de Outubro)
manifestando o ser agradecimento ao Dr. Jorge Mendes pela cedência de um conjunto de imagens
que permitiu à Câmara Municipal ter patente na Casa da Cultura César Oliveira a exposição
intitulada “A República e os Seus Tempos em Imagens”. Realçou que o programa comemorativo
teve início no dia 5 de outubro, Dia da Implantação da República (Feriado Nacional), precisamente
com a inauguração da exposição “A República e os seus tempos em imagem” pelas 21:30 horas na
Casa da Cultura César Oliveira. Disse que também neste espaço e à mesma hora no dia 6 de outubro
(sexta-feira) foi exibido o documentário “Guia de Portugal – Oliveira do Hospital”, realização de
João Canijo e Anabela Moreira, um episódio filmado no concelho de Oliveira do Hospital que
integra a série documental que procura fazer um retrato de Portugal e das mudanças profundas por
que passou nas últimas décadas. Concluiu agradecendo igualmente a todos aqueles que de alguma
forma ajudaram a tornar este dia (7 de Outubro) um momento especial e inesquecível, e bem assim
a todos os homenageados e familiares, a todos os alunos e familiares e ainda a todos os grupos
culturais que estiveram presentes, nomeadamente a Banda Filarmónica Fidelidade de Aldeia das
Dez, à Prof. Lucinda que citou um poema alusivo a esta data comemorativa, aos Bombeiros
Voluntários de Oliveira do Hospital por terem ajudado a que esta iniciativa fosse mais uma vez
marcante para os oliveirenses. Destacou e felicitou também a Junta de Freguesia de Lourosa pelo
facto de no decorrer desta comemoração ter organizado uma cerimónia de homenagem à “Tia
China”, zeladora da Igreja Moçárabe S. Pedro de Lourosa, monumento nacional, um momento que
contou com a atuação do Grupo de Concertinas Sons da Serra. Agradeceu também a todos os
oliveirenses que neste mesmo dia, pelas 21:30 horas, assistiram à peça de teatro com a comédia
revisteira “Revist'ó Fado Na Tasca do Ti Carlos”, na Casa da Cultura César Oliveira, assim como
na Sociedade de Recreio Ervedalense no dia 8 de outubro, realçando que foi muito agradável
perceber que os oliveirenses corresponderam com a sua presença em massa. Por último agradeceu
ainda ao Grupo de Cavaquinhos do Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital (CCPOH) que
no dia 7 de outubro, pelas 17:00 horas, dinamizaram aquele período da tarde com uma oficina de
Cavaquinhos, encerrando a programação do feriado municipal, no dia 8 de outubro, com o “II
Encontro de Cavaquinhos, que decorreu no Largo Ribeiro do Amaral a partir das 15:00 horas e com
a matinée da comédia revisteira na Sociedade Recreativa Ervedalense. ------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------9
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4.2.4 - OUTROS ASSUNTOS ---------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva convidou todos os presentes a assistirem à apresentação de mais
um livro da autoria de Dr. José António Rodrigues Gonçalves, que terá lugar no próximo dia 21 de
outubro, pelas 16:00 horas, no Museu Dr. António Simões Saraiva, em Bobadela, uma vez que
título do livro “O Mártir da Pátria” é dedicado a Gomes Freire de Andrade, 1.º Conde da Bobadela a
viveu na casa que é hoje o Museu Dr. António Simões Saraiva.---------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO RIBEIRO ------------------------------------------4.3.1 - INFORMAÇÕES DIVERSAS -----------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro começou por dar conta que, no âmbito das comemorações do
Feriado Municipal, decorreu no passado dia 7 de outubro o passeio de bicicletas de todo o terreno BTT, inserido no circuito GPS EPIC SERIES, denominado de “Geo Bike Chalenge – Piódão”, que
teve como organizador a Associação - ECOBIKE em parceria com o Município de Oliveira do
Hospital. Realçou que este evento proporcionou a vinda de novos visitantes a Oliveira do Hospital
uma vez que teve 400 participantes, tendo sido possível assistir à constante movimentação de
ciclistas e acompanhantes. Disse igualmente que esta iniciativa contribuiu para melhorar o nível de
ocupação dos alojamentos locais e bem assim para o fomento ao comércio local e ainda para a
própria projeção e divulgação do concelho de Oliveira do Hospital. Mais referiu que este evento
teve como principais objetivos: proporcionar aos participantes a vertente desporto de natureza
associado ao turismo de aventura; divulgar locais interessantes do Concelho de Oliveira do
Hospital, da Serra do Açor, as Aldeias de Montanha e Aldeias do Xisto; promover a região, as suas
tradições e costumes e ainda proporcionar um desafio à resistência física e técnica de cada
participante. No que se refere ao itinerário fez saber que o passeio teve início e fim no centro da
cidade de Oliveira do Hospital e percorreu caminhos rurais, florestais, aldeias serranas e a Serra do
Açor, com 2 trajetos de 35 e 80 km. Destacou ainda o facto de na elaboração do percurso, se ter tido
em consideração a passagem e paragem em algumas das aldeias do concelho, evidenciando e
enaltecendo património histórico e natural com especial destaque para a ponte medieval de Alvoco
das Várzeas, Castelo de Avô, Arco e Anfiteatro Romano da Bobadela e Capela do Monte do
Colcurinho; Aldeia das Dez, entre outros, cujos trajetos concretizados, foram percorridos em
autonomia total por GPS. Mais disse que, paralelamente ao passeio de BTT, foi organizada uma
caminhada guiada para os acompanhantes dos participantes, com início e fim na cidade de Oliveira
de Hospital, passando em Bobadela, onde o arqueólogo do Municipio de Oliveira do Hospital, Dr.
Rui Silva, apresentou e explicou o património local, sendo que no período da tarde,
excecionalmente, realizou-se o evento “Mercado da Nossa Terra” onde foi feita uma mostra de
produtos biológicos e agrícolas em modo de produção tradicional para dar a conhecer o que de
melhor a região tem para oferecer, nesta área, frisando que se tratou de um momento de grande
agrado por parte de todos os participantes/visitantes uma vez que todos os atletas puderam realizar
provas e degustações de licores, queijos da serra, sopa da castanha, entre outros produtos. Por
último manifesfou o seu agradecimento às freguesias de Avô, Alvoco das Várzeas, Bobadela e
Aldeia das Dez, pela sua envolvência na colocação de voluntários em diversos pontos de
abastecimento. Concluiu referindo que no global o balanço é extremamente positivo, considerando
também os comentários dos participantes, divulgados nas redes sociais em que demonstram
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claramente a sua satisfação com toda a organização, destacando a beleza dos percursos e a forma
como foram recebidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Nuno Ribeiro aproveitou a presença da Comunicação Social Local, que muito
contribuem para a divulgação de várias iniciativas no concelho de Oliveira do Hospital, para
relembrar que a realização do “III TRAIL COLCURINHO” é já no próximo dia 29 de outubro,
sendo organizado pelo Município de Oliveira do Hospital e Aldeias do Xisto, com a parceria do
CAOH – Clube Atlético de Oliveira do Hospital, com o apoio da ADI e várias entidades e empresas
da região de Oliveira do Hospital, com a organização técnica da Werun. ----------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.4 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR JOÃO RAMALHETE ---------------------------------------------Não se registou qualquer intervenção por parte do vereador João Ramalhete, no âmbito deste
ponto da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------4.5 - INTERVENÇÃO DA VEREADORA TERESA DIAS ----------------------------------------------------Não se registou qualquer intervenção por parte da vereadora Teresa Dias, no âmbito deste
ponto da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ---------------------------------------------------------Antes de dar por terminada a presente reunião o Presidente da Câmara aproveitou para
saudar e agradecer à Comunicação Social Local a sua colaboração na divulgação do Concelho de
Oliveira do Hospital e dos seus eventos ao longo deste mandato, em particular à Rádio Boa Nova,
na pessoa da Dr.ª Liliana Lopes, ao Jornal “Folha do Centro”, na pessoa da Dr.ª Margarida Prata, ao
Centro TV, na pessoa do Paulo Leitão e aos dois jornalistas da Comarca de Arganil, José
Vasconcelos e Paulo Matos Afonso. Reconheceu que sem essa ajuda Oliveira do Hospital hoje não
seria a mesma coisa pelo que considera a sua existência fundamental para que Oliveira do Hospital
se torne num concelho equilibrado. Garantiu assim que “a Câmara Municipal continuará disponível
para apoiar os órgãos de Comunicação Social Local, independentemente da tipologia das notícias
publicadas”, frisando que “sabemos que são pessoas sérias e honestas, que fazem um jornalismo
sério, honesto e competente”. Reconheceu ainda que a divulgação de notícias sobre Oliveira do
Hospital é importante para que o concelho seja projetado como região ao nível nacional, afirmando
que a Câmara Municipal vai continuar a trabalhar da mesma maneira nos próximos quatro anos.
Agradeceu também ao Henrique Barreto e à Cristina Luís do Gabinete de Comunicação da Câmara
Municipal pelo trabalho desenvolvido durante este mandato, afirmando que continuará a contar com
o trabalho dos dois para melhorar e modernizar os serviços do gabinete de comunicação desta
Câmara Municipal. Declarou ainda que “não abandonarei essa ideia de estratégia de marketing e de
divulgação permanente do Município de Oliveira do Hospital independentemente do que os outros
possam pensar. Foi o caminho que tracei, é um caminho em que acredito pelo que creio que
continuaremos a fazer a melhor feira do queijo do país e a investir na ExpOH, faremos uma
passagem de ano à semelhança do ano transato pelo que estes eventos continuarão a marcar o
quotidiano dos oliveirenses em Oliveira do Hospital porque é fundamental que se continue a fazer
esse trabalho. Continuaremos a apoiar o associativismo porque o concelho só é rico pela sua
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diversidade. Este é o nosso compromisso e continuarei com esta ideia muito determinada de que
Oliveira do Hospital é um grande concelho, de grandes gentes, e que todos juntos somos capazes de
construir um concelho melhor” Concluiu afirmando que “não devemos baixar as bandeiras só
porque fomos eleitos, porque as eleições não são o fim, as eleições são o princípio de um novo
trabalho com maior responsabilidade e é isso que eu exijo à minha equipa porque todos nos
comprometemos com o povo oliveirense”. ----------------------------------------------------------------------------Pelo exposto e face ao resultado do ato eleitoral que teve lugar no pretérito dia 1 de outubro,
o Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que delibere dar sem efeito as reuniões
inicialmente agendadas para os dias 26 de outubro, 9 e 23 de novembro e 7 e 21 de dezembro de
2017, cujo calendário será oportunamente retomado pela nova Câmara Municipal após a sua
instalação e tomada de posse. -------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. --------

------ APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA ---------------------------------------------------De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em
minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CONCLUSÃO DA ATA-----------------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião, pelas
onze horas e dezoito minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser
devidamente assinada pelo Sr. Presidente da Câmara. E eu, João Manuel Nunes Mendes, a redigi e
subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara

_______________________________________________

Diretor do D.A.G.F.

_______________________________________________
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Documentos anexados ao final desta ata ao abrigo do
Decreto-Lei 334/82, de 19 de agosto.
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