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Sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2022 

ATA Nº 1 

----- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, no salão 

da Assembleia Municipal de Redondo, em Redondo, teve lugar uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, sob a presidência do Senhor José Luís Nunes Marques Mónica, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, sendo esta composta ainda pela Senhora 

Ana Carla Galito Vieira de Carvalho e pelo Senhor Pedro Miguel Nunes Panaça. ------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Eram vinte horas e trinta minutos, quando o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal de Redondo, José Luís Nunes Marques Mónica, deu início aos 

trabalhos da sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Depois de efetuada a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: 

José Luís Nunes Marques Mónica (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); 

João António Parreira Canha (MICRE); Francisco Manuel Lúcio Fanica (Uma Nova 

Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP), em substituição de Ana Mafalda de Sousa 

Molefas Coelho da Gama (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Diogo 

Miguel Perdigão Amélio (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Mariana 

Rosa Gomes Chilra (CDU); Domingos Alberto Saraiva Boavida (MICRE); Nuno Miguel 

Cochicho Rosa Grilo Festas (MVR); Manuel Guerreiro Martins (Uma Nova Atitude - 

Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Ana Carla Galito Vieira de Carvalho (Uma Nova Atitude - 

Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Ana Carolina Isabel Murteira (MICRE); Pedro Miguel 

Nunes Panaça (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Luís Filipe Carrasco 

Mendes Pereira (CDU); Ana Mafalda Martins Gonçalves Pedro Rebocho (Uma Nova 

Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP); Elisabete Piedade Falé Rainho (MICRE); Rodrigo 

Filipe Pirraça Moura (MVR), em substituição de Maria Eduarda do Amaral Sequeira 
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Tavares Rumiz (MVR); José Carlos Ramalhinho Cidade (Presidente da Junta de Freguesia 

de Redondo) e Henrique Duarte Caeiro Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de 

Montoito). 

----- Do Executivo Municipal estiveram presentes o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, David Manuel Fialho Galego e os (a) Senhores (a) Vereadores (a) Maria Inácia 

Pulido Cachopas, Pedro Rui Palmeiro Roma, Carla Cristina Ferreira Figueiras e David 

Manuel Palma Grave. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Declarada aberta a sessão, com a seguinte Ordem do Dia: ------------------------------ 

1. Informações 

2. Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

3. Informação sobre a situação financeira do Município 

4. Informações relativas aos atos praticados ao abrigo do regime excecional 

para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19 

5. Voto de Louvor aos profissionais de Saúde, de Lares, Bombeiros, Cruz 

Vermelha e de serviços essenciais do concelho pela sua dedicação ao 

longo da pandemia por Covid-19 (Proposto pela Uma Nova Atitude – 

Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

6. Voto de Louvor ao Redondense Miguel Falé pelo seu desempenho no 

Sporting Clube de Braga (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação 

PPD/PSD – CDS - PP) 

7. Voto de Louvor à D. Maria Felismina Gonçalves pelo seu legado 

patrimonial - meias da Serra D'Ossa (Proposto pela Uma Nova Atitude – 

Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

8. Moção de Recomendação - Incentivo à continuidade do trabalho das 

meias da Serra D'Ossa D.ª Militina Tereso (Proposto pela Uma Nova 

Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 
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9. Moção de Recomendação - Mitigação dos efeitos previsíveis do período 

de seca - Proatividade na Gestão de Água da barragem da Vigia e sub-

bloco de rega de Montoito (Proposto pela uma Nova Atitude – Coligação 

PPD/PSD – CDS - PP) 

10. Proposta de atribuição de patrono ao Centro Cultural de Redondo com a 

consequente alteração da sua denominação (Proposto pela Mesa da 

Assembleia Municipal)  

11. Transferência das competências, planeamento intermunicipal da rede de 

transportes escolares e oferta educativa de nível supramunicipal, para o 

órgão intermunicipal (CIMAC). 

12. Orçamento Participativo  

13. Regulamento do Loteamento Municipal da Quinta da Faia 

14. Proposta de Alterações ao Regulamento de Taxas e Licenças 

15. Prorrogação do prazo de transferência das competências para as 

autarquias locais no domínio da Ação Social  

 

Período antes da ordem do dia 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, começou por cumprimentar todos os eleitos da Assembleia Municipal, do 

MICRE, PS, CDU, MVR e da Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova Atitude, o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Montoito, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Redondo, o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores, e 

todos os presentes na sessão. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Apreciação e votação da ata 
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----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, pôs à apreciação dos membros presentes a ata nº 6/2021, da sessão ordinária 

de 21 de dezembro de 2021. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo propostas de alteração, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal informou que, nos termos do disposto no nº 3, do artigo 34º do Decreto-Lei 

nº 4/2015 (CPA), de 07 de janeiro, na sua redação atualmente em vigor, não participam 

na aprovação da ata os membros que não tenham estado presentes na reunião a que 

ela respeita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A ata foi aprovada por unanimidade e em minuta. -------------------------------------------- 

 

Intervenções no período Antes da Ordem do Dia 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Diogo Amélio (Coligação PPD/PSD-CDS/PP – Uma Nova 

Atitude). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O eleito Diogo Amélio cumprimentou os presentes, disse que queria dar algumas 

notas e efetuar algumas questões ao Senhor Presidente da Câmara. -------------------------- 

----- Disse que em primeiro lugar queria congratular o Município por ter certificado os 

equipamentos desportivos do nosso concelho. Disse que gostava de dar os parabéns à 

equipa do NAR Juvenis por estar entre as dezasseis melhores equipas do seu escalão, à 

Direção do clube e a todos que fazem parte do mesmo. ------------------------------------------

----- Perguntou ao Senhor Presidente se havia alguma resolução para a falta de sombras 

no Parque Ambiental de Montoito. ---------------------------------------------------------------------

----- Perguntou também, se em Montoito haveria a possibilidade de colocação de 

estruturas de redução de velocidade nalgumas ruas onde os carros circulam com 

alguma velocidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Seguidamente apresentou um voto de repúdio que ora se transcreve. ------------------
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----- “Os eleitos da coligação Uma Nova Atitude na Assembleia Municipal condenam 

veemente o conflito armado na Europa. Consideram um ato hediondo contra a Ucrânia 

e manifestam a sua forte solidariedade para com o povo ucraniano, com os claros 

apoios, ajuda e proximidade também à comunidade ucraniana do nosso concelho, que 

acolhemos, ajudamos e acolheremos em tudo o que for necessário. Também nós 

sofremos com a sua aflição perante este drama, pois consideramo-nos já povos irmãos. 

Desta forma solicitamos à mesa que coloque à consideração da Assembleia o presente 

voto e que o mesmo seja votado.” 

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal José Luís Mónica, perguntou se o 

voto de repudio for transversal a todos, poder-se-ia fazer um texto que fosse 

consentâneo a todos e votar o mesmo. --------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha (MICRE) que ora se transcreve. ----------------- 

----- “A recente agressão militar da Federação Russa com uma invasão bárbara do 

território da República da Ucrânia, lesam gravemente a vida e os direitos das 

populações daquele país e subvertem o direito internacional. 

A estratégia de informação baseada no avanço dos ataques hostilidades ao mesmo 

tempo que comunicavam a intenção contrária manifestou um cinismo atroz das 

autoridades Russas, ludibriando o mundo e a ordem mundial pela violência e pela 

mentira. 

A Europa, sacrificada por dois conflitos à escala mundial que tiveram, no território deste 

velho continente, palcos mortíferos, constitui organizações entre os seus estados para 

garantir a pacificação e a regulação das relações económicas, políticas e de proteção 

dos cidadãos de modo a promover um espaço de paz e de prosperidade. 

O dia 24 de fevereiro ficará gravado a sangue e destruição na história da humanidade. 

Povos tantas vezes sacrificados pelos interesses geopolíticos veem-se, uma vez mais, 
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expulsos do seu país que heroicamente teimam em defender diante do poderio insano 

da força militar Russa. 

Putin manifesta uma tendência para a violação de todas as regras e para acionar todas 

as formas de ameaça àquela região e ao mundo. O alerta sobre o poderio bélico nuclear 

é um sintoma de total descontrole sobre si próprio. Esta situação que criou mostra-se 

até à última evidência que não é uma guerra do Povo Russo com o Povo Ucraniano, mas 

do próprio Putin no desespero por afirmar o seu poder e esconder a pobreza a que 

condenou os seus concidadãos. 

O Concelho de Redondo acolhe uma comunidade de Cidadãos Ucranianos e Russos. A 

todos saudamos e confortamos neste momento de desespero em que são vitimas da 

loucura dum homem sem escrúpulos.  

Esta Assembleia Municipal apela a que, em todos os níveis de responsabilidade, em 

Portugal tudo se faça para impedir o progresso do conflito, se minimize os impactos da 

guerra sobre as populações aqui residentes e se apoiem os cidadãos Ucranianos que 

possam necessitar de reagrupamento familiar em território português. 

Este voto é também um pedido de cessação de hostilidades armadas, com o 

fortalecimento dos recursos diplomáticos que permitam fazer regressar a Paz ao 

território europeu.”    

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Nuno Festas (MVR) para intervir. ------------------------------

------ O eleito Nuno Festas, cumprimentou os presentes e disse que o MVR deixava uma 

saudação especial a todos os ucranianos que lutavam pela defesa do seu território, e 

deixou uma palavra de fraternidade a todas as famílias ucranianas que residem no 

concelho de Redondo, e reconhecer neles um ato heroico. Disse que o Redondo está de 

braços abertos para ajudar e para receber, sejam eles familiares ou amigos. ----------------

----- Na continuação, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se havia alguma 

estratégia delineada por parte do município para minimizar o sofrimento deste povo. ---
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----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Luís Pereira (CDU) para intervir. ------------------------------- 

----- O eleito luís Pereira, cumprimentou os presentes e disse que a CDU gostava que 

fosse acrescentado ao texto, que para além desta guerra, também se repudiam todo o 

tipo de guerras, e deu como exemplo a Síria, Palestina, no Iraque, no Kosovo e todo o 

tipo de violência, racial, ideológico ou disputa de poder. -----------------------------------------. 

---- Em conjunto resultou o texto consentâneo de todas as forças politicas presentes na 

Assembleia, que ora se transcreve. --------------------------------------------------------------------- 

 
VOTO DE CONDENAÇÃO 

CONFLITO ARMADO NA EUROPA 

 
“Os eleitos na Assembleia Municipal de Redondo condenam veementemente o conflito 

armado na Europa que consideram um ato hediondo cometido contra a Ucrânia e 

manifestam a sua forte solidariedade para com o povo ucraniano com os claros apoio, 

ajuda e proximidade também à comunidade ucraniana do concelho (que acolhemos, 

ajudámos e ajudaremos em tudo o que for necessário quer a eles quer às suas famílias). 

Também nós sofremos com a sua aflição perante este drama pois consideramo-nos já 

povos irmãos. Não podemos deixar aqui de condenar ainda todos os restantes conflitos 

armados. Desta forma, solicitamos à mesa que coloque à consideração da Assembleia o 

presente voto.” 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, pôs à votação o voto de condenação. ------------------------------------------------------

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta a 

Moção de condenação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha (MICRE) para intervir. -----------------------------

----- O eleito João canha, começou por fazer uma chamada de atenção, porque como 

disse que ao fazer uma pesquisa no site do Município, ainda se encontro os anteriores 
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eleitos e executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Solicitou à mesa da Assembleia que fosse criada uma caixa de correio para os 

eleitos, de forma que se pudesse receber diretamente a correspondência e 

comunicações. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação da palavra, disse que tinham passado 142 dias da tomada de posse, 

que queria congratular da noticia de congregar os municípios circundantes com a Serra 

D’Ossa e encontrar um destino e uma estratégia comum para a valorização do 

património Serra D’Ossa. Quis congratular-se também sobre o património museológico 

e a forma de o transformar e rentabilizar. ------------------------------------------------------------

----- Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara o que é que considerava emblemático 

dos 142 dias, no ponto de vista da melhoria da condição de vida dos munícipes. ----------

----- Na continuação o eleito João Canha apresentou uma Moção denominada 

“Repostas Sociais para a inclusão das Pessoas com deficiência”, que ora de transcreve. -

----- “Vivemos um tempo novo no que respeita à visão que dedicamos à Deficiência. 

A Organização Mundial de Saúde ajudou-nos a passar dum “modelo médico”, que 

estabelecia uma relação causal e unidirecional entre: deficiência – incapacidade – 

desvantagem, que se centrava nas limitações “dentro” da pessoa e exclusivamente nos 

seus aspetos negativos sem comtemplar o papel determinante dos fatores ambientais. 

A OMS chega mesmo a definir que quando o meio social não está preparado para 

acolher todas as pessoas nas suas limitações pessoais então o meio é que é deficiente, 

não as pessoas. 

Fomos desafiados sucessivamente, pelos movimentos de cidadania, a preparar a 

sociedade para mudar de um modelo de relação em que alguém se substituía à decisão 

das Pessoas com Deficiência para um modelo jurídico em que a decisão é assistida. 

Apoiamos a tomada de decisão das pessoas e não nos substituir a elas, até aos limites 

das suas capacidades, promovendo uma cidadania plena. 
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Isso configura muito do que são hoje as práticas institucionais criando em cada 

comunidade dinâmicas e estabelecendo Respostas Sociais que garantam à Pessoas com 

Deficiência sua inclusão, a sua autonomia e a vida independente. 

Alertamos a comunidade e a rede de cobertura social existente e recomendamos ao 

Executivo Municipal o máximo empenhamento no estimulo à criação de respostas 

locais, nomeadamente extensões ou novos Centros de Atividades para a capacitação e 

inclusão (anteriormente designados por CAO’s), em conjunto com Programas de 

Atividades Socialmente Úteis, recursos para a inclusão em meio laboral, centros de 

Atendimento e Acompanhamento para a Reabilitação Social de Pessoas com Deficiência, 

bem como o incentivo à criação de um Centro de Apoio à Vida Activa com a sua rede a 

assistentes pessoais.” 

----- O eleito João Canha disse que era curioso no Redondo que nunca tinha nascido 

uma resposta social de iniciativa autóctone para a área da deficiência, e que se foi 

recorrendo das redes da CERCI. ------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Nuno Festas (MVR) para intervir. ------------------------------

----- O eleito Nuno Festas interveio para dizer que trazia um voto de saudação ao dia da 

mulher, e disse que o MVR queria deixar um voto de saudação a todas a mulheres que 

lutaram por melhores condições de vida e de trabalho e pelo direito de voto. Disse que 

o Dia Internacional da mulher celebra as conquistas das mulheres provenientes dos 

mais diversos contextos étnicos, culturais, económicos e políticos. Disse que era um dia 

em que todos devíamos refletir acerca do progresso dos direitos humanos, e honrar a 

coragem e a determinação das mulheres, que continuam a ajudar a redefinir a história 

local e global. Na continuação disse que apesar de tudo, ainda nenhum país atingiu a 

igualdade plena entre homens e mulheres. Disse que a mudança efetiva se tem 

mostrada difícil e lenta das mulheres do mundo, e que muitos tem sido os obstáculos 

inalterados na Lei e na cultura de muitos países. Disse que a mulheres continuam a ser 
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desvalorizadas nos seus salários. ------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação, disse que no que diz respeito a Portugal está-se longe de alcançar 

essa igualdade e que por tudo isto o MVR deixou um voto de saudação e respeito por 

todas as mulheres de ontem, de hoje e de amanhã. -----------------------------------------------

----- Na continuação, disse que trazia a esta Assembleia uma recomendação 

denominada “Fundo de coesão social para apoio a munícipes de Redondo”. ----------------

----- Disse que o MVR tinha a plena consciência da mudança social e da efetivação da 

transferência de competências em matéria de ação social, da administração central 

para os municípios. Passando a ter estas competências no que respeita ao atendimento 

a ao acompanhamento social e passando também a responsabilidade para esta 

autarquia a prestação de apoios de carater eventual aos munícipes. Disse que o 

município de Redondo tinha inscrito no seu orçamento uma verba no fundo social 

municipal, que terá como objetivo apoiar os munícipes isolados e inseridos em 

agregado familiar em situação socioeconómica precária ou de carência de carater 

pontual, residentes no município de Redondo. Disse que a prestação destes apoios 

deveria ser articulada permanentemente com o serviço de apoio da Segurança Social 

para salvaguardar todas e a não duplicação de apoios. --------------------------------------------

----- Para finalizar, disse que o MVR recomenda à Câmara Municipal no âmbito do seu 

poder regulamentar próprio a criação de um regulamento municipal de fundo social, de 

forma a estabelecer os critérios de acesso e atribuição de apoios de carater excecional a 

conceder pelo município de Redondo, através do seu fundo social a residentes do 

concelho isolados ou integrados em agregado familiar em situação de carência 

económica e em complementaridade com os apoios prestados pelo instituto da 

Segurança Social, com o único objetivo de garantir que todos os munícipes em situação 

de extrema carência possam ter acesso a todos os sistemas de apoio. Disse que o MVR 

mesmo não tendo eleitos no executivo se encontra disponível para colaborar no que for 

necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Na continuação da palavra, perguntou para quando as transmissões das 

Assembleias Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou também, para quando a criação de uma estrutura para proteção da 

chuva na Escola Básica em Redondo. -------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao regulamento da Quinta da Faia, disse que o mesmo contempla uma 

proteção que será efetuada por parte da Câmara de um muro em pedra natural, 

perguntou para quando a construção do mesmo. --------------------------------------------------

----- Na continuação e por solicitação de alguns munícipes, solicita a alteração dos dias 

em que se faz a projeção do cinema, para a sexta-feira ou sábado, em vez de ser ao 

domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por último disse que ao lado do pavilhão gimnodesportivo, existe um parque de 

estacionamento interno, que se encontrava encerrado e que deveria ser usado por 

funcionários e professores e perguntou o porquê de estar encerrado e o porquê de não 

se abrir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação e em relação ao parque da Senhora da Saúde e à diferença de cota 

que existe, e que já tinha havido algumas quedas, pergunta se estava previsto a 

projeção alguma guarda ou barreira de segurança. ------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Domingos Boavida (MICRE). ------------------------------------

------ O eleito Domingos Boavida cumprimentou os presentes, perguntou em relação à 

limpeza dos tanques da água se a mesma esteve a ver com alguma certificação que 

tinha que ser efetuada ou se foi por opção do município. ----------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Montoito 

Henrique Pereira (MICRE) para intervir. --------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Junta de Montoito Henrique Pereira perguntou em relação 

à Escola das Falcoeiras para quando a limpeza exterior da mesma. ----------------------------
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------ Em relação à associação dos moradores das Falcoeiras qual o ponto da situação. ---

------ Solicitou que a Câmara, entre as Falcoeiras e a placa que diz Reguengos, se havia a 

possibilidade da limpeza das bermas, e para quando um arranjo público das casas de 

banho das Falcoeiras. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação às Aldeias de Montoito, disse se fosse possível aumentar a potência da 

luz do espaço das festas, porque a associação tem sempre que pagar um valor elevado 

para o contrato das festas e assim resolver-se-ia o problema, e para quando a pintura 

do espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à casa que foi adquirida pela Câmara se havia alguma resposta da EDP. 

------ Na continuação da palavra, queria agradecer ao Sr. º Manuel Martins porque que 

cada vez que lhe telefona é atendido e está sempre disponível, mas que tinha havido 

uma coisa que não gostou, que telefonou por uma rotura de água e que a mesma ficou 

a noite toda a água a desperdiçar-se. ------------------------------------------------------------------

------- Perguntou para quando a assinatura do protocolo. -----------------------------------------

------- Perguntou para quando o arranjo do parque de merendas das casas de banho em 

Montoito e se o mesmo poderia estar aberto. -------------------------------------------------------

----- Perguntou em relação ao subsidio para a festas se o mesmo se mantém ou se 

haverá alteração. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Perguntou se para o TUNNING, que se irá realizar se haverá também algum 

subsidio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Perguntou se havia possibilidade de se colocar umas lombas em frente ao café 

“ADLA”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Pavilhão Desportivo disse que foi cedido à Câmara e que haverá 

coisas para se arranjar e que as mesmas deverão ser arranjadas. ------------------------------

------ Na continuação da palavra, disse que no regulamento municipal, que a Câmara se 

sobrepõe à GNR, e perguntou qual a receita na limpeza de espaço privados. ---------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal José Luís Mónica, e em resposta ao 
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eleito João Canha, disse que tinha enviado um email onde tinha solicitado a todos os 

grupos que se constituíssem como grupo municipal, e que nesse email tinha referido 

que quem necessitasse de emails o referisse. -------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. -----------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara David Galego, cumprimentou os presentes e 

respondendo ao eleito Diogo Amélio disse que em relação ao lago de Montoito, o 

problema reside na bomba instalada por não ter capacidade para repor a água 

necessária. Disse que se tinha solicitado um orçamento para colocação de lonas, mas 

que seria um investimento avultado e que depois também haveria a necessidade de 

limpar as mesmas, e que acabava por não ser uma opção muito viável, e que se estava a 

ver de outras opções. Em relação às sombras, e ao abrigo do programa Além-Risco, o 

município de Redondo irá ter duas mil árvores para plantar em todo o concelho, e 

temos que articular com a junta de Montoito alguns locais para a sua colocação. ---------

----- Na continuação, disse que se solicitou também orçamento de árvores com algum 

porte, e colocar alguns junto a alguns bancos para que seja possível colocar sombra. ----

----- Em relação à redução de velocidade, disse que tinha estado com o Senhor 

comandante da GNR, onde se combinou fazer-se um levantamento das diversas 

necessidades, e que iria fazer uma candidatura ao abrigo do PRR para as acessibilidades 

do espaço público. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- Respondendo ao eleito Nuno Festas, em relação aos ucranianos, e que se estima 

muito, que a Câmara estará sempre disponível para o que for necessário, e que se irá 

aguardar aquilo que poderá ser a estratégia do governo, para se acolher refugiados. -----

---- Respondendo ao leito João Canha em relação ao site atualizado, disse que o que 

falta atualizar são os dados da Senhora Vereadora Maria Inácia Cachopas. ------------------

---- Em relação à visita da entidade regional de Turismo, disse que era um principio de 

trabalho que se pediu para ser feito em conjunto com outros municípios. Disse que as 
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próximas candidaturas que deverão ser apoiadas, deverão ser em rede. Disse que não 

deverão ser efetuadas por um único município e que o mecanismo mais adequado, será 

juntarem-se em torno de um projeto ou de um nome. -------------------------------------------- 

---- Disse que se aproveitou para se fazer uma visita ao convento de Santo António, para 

que se chame a atenção de um espaço que é nosso, que está degradado e que se deve 

tentar encontrar uma solução para potenciar o mesmo, e associada ao trabalho que se 

está a realizar acerca de um ano sobre a certificação das técnicas de pintura da loiça e 

que se terá que acelerar de forma significativa, que é um projeto grandioso e que se 

terá que lutar por ele. Disse se este projeto avançar, que se terá junto da Cultura 

argumentos para que se recupere também a Igreja.  ---------------------------------------------- 

---- Na continuação da palavra, disse que tiveram em conjunto com a Adega 

Cooperativa de Redondo a elaborar uma candidatura para o Turismo Eventos, um 

evento anual ligado ao vinho com vários momentos e muita diversidade. Disse que se a 

Adega Cooperativa de Redondo tiver a sorte de ver a candidatura aprovada, a Câmara 

deverá associar-se. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- Respondendo ao eleito João canha, e em relação ao 142 dia de trabalho, disse que 

tem sido gratificante, e que o grande trabalho que se está a fazer era a recuperação dia 

a dia das situações degradadas, nomeadamente a certificação dos equipamentos 

desportivos, as obras do cemitério, a revisão do PDM, a apresentação de três 

candidaturas de equipamentos sociais, uma creche em Montoito, uma creche em 

Redondo e um serviço de apoio domiciliário nas Aldeias de Montoito. Disse que já se 

tinha candidatado o Centro de Recolha de animais e que o mesmo foi aprovado. ---------

---- Disse que também havia há muito tempo uma casa de uma senhora que necessitava 

de uma intervenção e que em pouco tempo foi recuperado um telhado, e que na Praça 

D. Diniz também tinha havido uma intervenção. ----------------------------------------------------

---- Disse na continuação, que se vai avançar com a recuperação dos equipamentos da 

piscina municipal, que já se tinham solicitados orçamentos e que era um investimento 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 15 de 43 

Ata n.º 1 - reunião de 28 de fevereiro de 2022 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Disse que estes projetos que se estavam a candidatar para o futuro, que tinham 

tido um trabalho exaustivo no gabinete técnico, que se tem que tentar financiar junto 

das entidades e nem sempre é 100% financiável. ---------------------------------------------------

----- Na continuação, disse que também se efetuou alteração ao regulamento da Quinta 

da Faia, que não era perfeito, mas que vinha com melhorias. -----------------------------------

----- Disse que tem recebido muitas pessoas em reunião, ouvi-las cara-a-cara, porque na 

realidade a pessoas precisam do seu problema resolvido e que não se estava a 

conseguir a resolvê-los de forma célere. --------------------------------------------------------------

--- Disse que se tinha efetuado um esforço muito grande para captar potenciais 

investidores para a Herdade da Palheta e que já tinha sido aprovado um projeto de 

interesse municipal em reunião de Câmara, e que o grupo de investidores transmitiu 

que assim que esteja o protocolo aprovado, tem o interesse em avançar. -------------------

----- Disse que a Câmara não tinha “pipeline” de projetos, nada foi deixado pelo anterior 

executivo, e que os técnicos tinham efetuado, com profissionalismo e disponibilidade, 

diversos projetos para serem candidatados, e que sabendo que haverá um Portugal 20-

30 é necessário olhar para as diretrizes que o programa transmite, tendo a Câmara que 

criar projetos antes que abram os avisos para que os mesmos estejam prontos e não se 

andar numa correria louca. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- Em relação à questão do fundo social municipal disse que fazia falta regulamentar, 

tal como outros regulamentos que se terão que alterar. Deixa como exemplo a queda 

da cobertura de uma habitação na Praça D. Diniz, não existe regulamento onde incluir 

esse apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação às transmissões da Assembleia, disse que estiveram dois elementos da 

equipa a verificar “in loco” o funcionamento no Município de Alcobaça, e que se estava 

à espera de orçamentos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em relação à Escola era um assunto que ainda não tinha sido pensado, e que o 

estacionamento também ainda não tinha sido pensado, e que se levantado a questão 

de colocar o campo de Padel nesse sitio. -------------------------------------------------------------- 

---- Em relação ao muro da Quinta da Faia, disse que aquilo que o anterior executivo 

achava sobre o assunto, parecia-lhe correto, que era deixar que todas as casas fossem 

construídas para depois se fazer uma proteção uniforme. Disse que lhe parecia que uma 

arborização desse espaço de forma mais substancial poderia permitir uma proteção 

maior aos lotes. Disse que para se construir o muro, deverá perceber-se toda a 

organização do espaço. ------------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao cinema era uma recomendação. ------------------------------------------------

---- Respondendo ao eleito Domingos Boavida, disse que em relação à limpeza dos 

depósitos de água foi contratada uma empresa porque teria que ser certificado e que 

há seis anos que não eram efetuadas limpezas certificadas. -------------------------------------

---- Em resposta ao Presidente da Freguesia de Montoito disse que não havia 

financiamento para o que está enterrado, mas só para o que está à superfície. ------------

---- Em relação à limpeza exterior da Escola das Falcoeiras, disse que irá ser feita, e que 

a Câmara estava a precisar de reforçar as equipas em Montoito. -------------------------------

----- Em relação às casas de banho também estão a necessitar de uma intervenção. ------

---- Em relação à iluminação do recinto das festas disse que tomou nota da 

recomendação e que irá verificar. -----------------------------------------------------------------------

----- Disse que teve um contacto com a E-redes e EDP, e que solicitou a alteração da 

iluminação pública, porque as luzes estavam a acender muito tarde e que havia miúdos 

que iam muito cedo apanhar o autocarro e que estava tudo escuro e que tinham sido 

céleres na solução do problema. ------------------------------------------------------------------------

---- Em relação às demolições é necessário perceber o que se está a fazer, e por 

empresas certificadas, que no caso da Rua de Évora seria um orçamento de cinco mil 

euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em relação à rotura de água em Montoito, disse que há muito tempo que a Câmara 

não tem piquete de Água, que tinha sido efetuada uma primeira proposta à equipa de 

canalizadores de um acordo de remuneração para estarem sempre prontos para 

atuarem e não se contrate externamente como tem estado a acontecer. Disse que na 

verdade a proposta inicial não tinha sido acolhida totalmente e que já lhe tinha sido 

transmitido pela equipa que aguardavam que o Presidente da Câmara marcasse uma 

nova reunião para apresentação de uma contraproposta, porque o principal será ter 

uma equipa pronta e disponível. Disse que estas situações das roturas foram anormais 

devido às limpezas dos depósitos. ----------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao protocolo, disse que existiram alguns acertos e que a questão da 

garagem, que será a Freguesia que ficará com a sua gestão e que estava no mesmo 

artigo, e que só faltava a aprovação e assinatura. ---------------------------------------------------

---- Em relação aos subsídios para as festas de Verão, obviamente que se irá apoiar as 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao TUNNING, disse que iria receber numa reunião os organizadores e 

que depois se avaliaria. ------------------------------------------------------------------------------------

---- Na continuação da palavra, disse que o primeiro esforço que se irá fazer será nas 

piscinas cobertas, para se abrirem o mais rápido possível. ---------------------------------------

---- Em relação à limpeza de terrenos, disse que pelo que tivesse conhecimento ainda 

não lhe tinha chegado nada da GNR. ------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha. ---------------------------------------------------------

---- O eleito João Canha disse ao Senhor Presidente da Câmara que pelo facto de não 

haver terrenos para a inclusão de respostas sociais será necessária centralidade, e que 

seria importante pensar onde é que se pode colocar respostas para as pessoas com 

deficiência no interior de forma que a sua acessibilidade e facilidade sejam dadas. ------- 



 

MUNICIPIO DE REDONDO 

Assembleia Municipal 

Página 18 de 43 

Ata n.º 1 - reunião de 28 de fevereiro de 2022 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ----------------------- 

---- Disse que se tinha começado a trabalhar no CASI com a Segurança Social e com 

APPCDM que se mostraram interessados em poderem desenvolver em conjunto com a 

Câmara um projeto, e que já se tinha identificado um terreno, que o regulamento de 

alteração da Quinta da Faia permitiria uma zona para o CASI e que se iria deixar em 

aberto. Disse que se vai desenvolver na mesma o projeto para depois se candidatar se 

no futuro houver alguma oportunidade de financiamento. -------------------------------------- 

 

 

Informações 

---- A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento da correspondência 

recebida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Redondo, José Luís Mónica, disse 

que tinha sido enviado o relatório da CPCJ para análise da assembleia. -------------------- 

Disse que estava a decorrer um curso para eleitos locais, e queria felicitar os três 

colegas da Assembleia Municipal e um colega do executivo pela participação e 

valorização pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------

---- Na continuação da palavra, deu conhecimento de no dia 19 de fevereiro de 2022 

tinha-se realizado o terceiro congresso de Assembleias Municipais, que decorreu na 

Covilhã, que tinha sido um congresso eletivo e que a Assembleia Municipal de Redondo 

detém uma das Vice-presidências da direção. -------------------------------------------------------  

 

Apreciação da informação sobre a atividade municipal 

 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Domingos Boavida (MICRE). ------------------------------------

---- O eleito Domingos Boavida disse que se tinha falado tanto no mandato anterior de 
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falta de informação, a forma como vinha estruturado. Disse que o documento vinha 

estruturado de maneira diferente, mas com ocultação de alguma informação e deu 

como exemplo os projetos do gabinete técnico da Câmara, que não havia informação 

sobre o Turismo, não havia informação sobre o ambiente, e quis saudar a Câmara pelo 

projeto das Cascas Solidárias. Disse que não havia informação sobre os ecopontos. ------

---- Na continuação da palavra disse que tinha havido um membro do município que 

tinha ido ao Porto receber um prémio da “Marca entidade empregadora inclusiva 2021” 

e que não constava essa informação. Disse que tinha havido um munícipe que colocou 

uma exposição da “Playmobil” e que também não constava na informação. ---------------- 

 

Informação sobre a situação financeira do Município 

 

---- A Assembleia Municipal de Redondo apreciou a informação sobre a atividade 

municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informações relativas aos atos praticados ao abrigo do regime excecional para promover 

a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-

19 

 

----- A Assembleia Municipal de Redondo tomou conhecimento dos atos praticados ao 

abrigo do regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias 

locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19. ----------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica disse que este 

ponto sendo obrigatório e visto estar-se a entrar no período de “alívio” das medidas 

restritivas, que não faria muito sentido continuar-se a colocar um ponto que ficará vazio 

de informação, e colocou à Assembleia Municipal colocar-se esta informação no ponto 

da atividade municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Os eleitos da Assembleia Municipal concordaram e colocar-se no referido ponto na 

atividade municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha. ---------------------------------------------------------

---- O eleito João Canha perguntou se o pano de contingência dos vários edifícios do 

Município tem sido atualizado. --------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. -----------------------

---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego disse que não estavam todos 

atualizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Voto de Louvor aos profissionais de Saúde, de Lares, Bombeiros, Cruz Vermelha e de 

serviços essenciais do concelho pela sua dedicação ao longo da pandemia por Covid-19 

(Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Pedro Panaça (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - 

CDS-PP) que ora se transcreve. --------------------------------------------------------------------------  

 
“Os eleitos da Coligação UMA NOVA ATITUDE propõem a esta Assembleia Municipal um 

VOTO DE LOUVOR AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE LARES, BOMBEIROS, PESSOAL DA 

CRUZ VERMELHA E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DO CONCELHO PELA SUA DEDICAÇÃO AO 

LONGO DA PANDEMIA POR COVID 19.  

 

A apresentação desta proposta baseia-se no seguinte:  

1º - são de enaltecer todos os serviços prestados pelos profissionais de saúde no âmbito 

da pandemia que atravessamos, quer no que respeita a manutenção dos serviços de 

atendimento ou de encaminhamento, quer no que respeita à campanha de vacinação ou 
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quer ainda no que respeita à gestão de contactos a famílias para acompanhamento de 

infetados;  

2º - devemos também realçar todos os esforços desenvolvidos pelos profissionais de 

lares do concelho para cuidar dos nossos idosos sempre mantendo o foco no perigo de 

contágio, protegendo-os e dedicando-lhe toda a sua força, ânimo e esperança em 

ultrapassar a situação com o menor número de danos possível. Quer no auxílio à 

população, quer no auxílio aos profissionais da saúde e de lares de idosos tem havido 

sempre a prontidão, disponibilidade e serviço dos nossos Bombeiros e Cruz Vermelha 

pelo que aqui os destacamos também;  

3º - não podemos esquecer, além dos anteriores, todos aqueles que mantiveram os 

serviços essenciais tais como fornecimento de bens alimentares em supermercados e 

mercearias (mesmo quando todos estavam em casa), fornecimento de medicamentos 

pelas farmácias no mesmo âmbito e, embora com confinamentos, funcionamento de 

aulas em escolas e creches com todos os sobressaltos que isso tem implicado na vida de 

todos estes profissionais.  

Por conseguinte, entendemos propor este voto de louvor do qual, se aprovado, 

pretendemos que se dê conhecimento à população em geral através da comunicação 

social (rádios, jornais e redes sociais) entre outras formas de comunicação.” 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Domingos Boavida (MICRE) para intervir. -------------------

----- O eleito Domingos Boavida disse que acerca de um ano a CDU tinha apresentado 

uma Moção de reconhecimento a todos os que tinham colaborado na defesa e 

preservação da Saúde dos Munícipes do concelho de Redondo. Disse que não via 

qualquer objeção em votar uma nova Moção no reconhecimento do trabalho 

desenvolvido pelos nossos concidadãos. Perguntou onde estava o trabalho 

desenvolvido pelos funcionários do Município, dos Presidentes e das juntas de freguesia 
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e seus funcionários, das forças de segurança. Disse que havia um total 

desconhecimento por parte de quem apresentava esta proposta. ----------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Mariana Chilra (CDU). - --------------------------------------------

------ A eleita Mariana Chilra disse que em relação ao voto da Moção iriam votar a favor, 

mas que a CDU estava de acordo com o que tinha sido apresentado pelo eleito 

Domingos Boavida que o documento se esqueceu dos trabalhadores do Município. ------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal José Luís Mónica, fez uma sugestão à 

UMA NOVA ATITUDE para a inclusão dos pontos sugeridos pelo MICRE e pela CDU, o 

qual foi aceite, do qual se transcreve a Moção com a inclusão dos pontos referidos. ------ 

 
----- “Os eleitos da Coligação UMA NOVA ATITUDE propõem a esta Assembleia 

Municipal um VOTO DE LOUVOR AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE LARES, BOMBEIROS, 

PESSOAL DA CRUZ VERMELHA E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DO CONCELHO PELA SUA 

DEDICAÇÃO AO LONGO DA PANDEMIA POR COVID 19.  

A apresentação desta proposta baseia-se no seguinte:  

1º - são de enaltecer todos os serviços prestados pelos profissionais de saúde no âmbito 

da pandemia que atravessamos, quer no que respeita a manutenção dos serviços de 

atendimento ou de encaminhamento, quer no que respeita à campanha de vacinação ou 

quer ainda no que respeita à gestão de contactos a famílias para acompanhamento de 

infetados;  

2º - devemos também realçar todos os esforços desenvolvidos pelos profissionais de 

lares do concelho para cuidar dos nossos idosos sempre mantendo o foco no perigo de 

contágio, protegendo-os e dedicando-lhe toda a sua força, ânimo e esperança em 

ultrapassar a situação com o menor número de danos possível. Quer no auxílio à 

população, quer no auxílio aos profissionais da saúde e de lares de idosos tem havido 
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sempre a prontidão, disponibilidade e serviço dos nossos Bombeiros e Cruz Vermelha 

pelo que aqui os destacamos também;  

3º - não podemos esquecer, além dos anteriores, todos aqueles que mantiveram os 

serviços essenciais tais como fornecimento de bens alimentares em supermercados e 

mercearias (mesmo quando todos estavam em casa), fornecimento de medicamentos 

pelas farmácias no mesmo âmbito e, embora com confinamentos, funcionamento de 

aulas em escolas e creches com todos os sobressaltos que isso tem implicado na vida de 

todos estes profissionais;  

4º para a gestão da pandemia no concelho, foram igualmente importantes todos os 

funcionários do Município, desde os que trabalharam na recolha do lixo até aos que 

distribuíram alimentos e medicamentos ao domicílio;  

5º por último, mas não menos importante, uma palavra para toda a comunidade do 

nosso concelho já que, cada um de nós, contribuiu como lhe foi possível para o controlo 

da pandemia.  

Por conseguinte, entendemos propor este voto de louvor do qual, se aprovado, 

pretendemos que se dê conhecimento à população em geral através da comunicação 

social (rádios, jornais e redes sociais) entre outras formas de comunicação.” ---------------- 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta, 

aprovar o referido Voto de Louvor. --------------------------------------------------------------------- 

 

Voto de Louvor ao Redondense Miguel Falé pelo seu desempenho no Sporting Clube de 

Braga (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 
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----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Manuel Martins (Uma Nova Atitude - Coligação 

PPD/PSD - CDS-PP) que ora se transcreve. ------------------------------------------------------------ 

 
  

VOTO DE LOUVOR 

AO REDONDENSE MIGUEL FALÉ 

PELO SEU DESEMPENHO NO SPORTING CLUBE DE BRAGA 

 

“Os eleitos da Coligação UMA NOVA ATITUDE na Assembleia Municipal, apresentam o 

presente voto de louvor com base no seguinte:  

- Miguel Maria Mariano Falé, natural de Redondo, 18 anos, integra a equipa de Sub 23 

de Futebol do Sporting Clube de Braga tendo sido, por diversas vezes, chamado à equipa 

principal. Este jovem Redondense tem efetuado uma carreira brilhante no futebol com 

destaque nos meios de comunicação social.  

Salientamos que o Miguel Falé tem 12 internacionalizações (3 nos Sub 16 e 9 nos Sub 

18) de onde resultaram 5 golos seus.  

Entendemos, assim, propor este voto de louvor do qual, se aprovado, pretendemos que 

se dê conhecimento à população em geral através da comunicação social (rádios, jornais 

e redes sociais) entre outras formas de comunicação.” 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta, 

aprovar o referido Voto de Louvor. --------------------------------------------------------------------- 
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Voto de Louvor à D. Maria Felismina Gonçalves pelo seu legado patrimonial - meias da 

Serra D'Ossa (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Ana Mafalda Rebocho (Uma Nova Atitude - Coligação 

PPD/PSD - CDS-PP ) que ora se transcreve. ----------------------------------------------------------- 

 
VOTO DE LOUVOR 

À D. MARIA FELISMINA GONÇALVES 
PELO SEU LEGADO PATRIMONIAL – MEIAS DA SERRA D’OSSA 

 

“A apresentação desta proposta, pelos eleitos da Coligação UMA NOVA ATITUDE na 

Assembleia Municipal, baseia-se no seguinte:  

- As meias da Serra d’Ossa são património muito rico da cultura do nosso concelho, já 

não existindo pessoas jovens que saibam executar esse trabalho. Tendo já falecido, e por 

isso manifestarmos também o nosso pesar, não podemos deixar de destacar o papel da 

D. Maria Felismina Gonçalves na execução exemplar desse trabalho ao longo da sua 

vida e na forma como nos deixa este legado patrimonial cuja conservação muito 

desejamos.  

Entendemos, pois, que este voto de louvor, se aprovado, deve ser dado a conhecer à 

população em geral através da comunicação social (rádios, jornais e redes sociais) entre 

outras formas de comunicação.” 

 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta, 

aprovar o referido Voto de Louvor. --------------------------------------------------------------------- 
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Moção de Recomendação - Incentivo à continuidade do trabalho das meias da Serra 

D'Ossa D.ª Militina Tereso (Proposto pela Uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - 

PP) 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Ana Mafalda Rebocho (Uma Nova Atitude - Coligação 

PPD/PSD - CDS-PP) que ora se transcreve. ------------------------------------------------------------ 

 
MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO 

INCENTIVO À CONTINUIDADE DO TRABALHO DAS MEIAS DA SERRA D’OSSA 
D. MILITINA TERESO 

 
“Não restam dúvidas de que está iminente o desaparecimento da nossa arte MEIAS DA 

SERRA D’OSSA e de que urge incentivar, recriar e conservar este legado patrimonial o 

mais rapidamente possível. 

As MEIAS DA SERRA D’OSSA são genuínas pelos seus motivos decorativos, cores e 

trabalho de execução. Contam-nos os mais velhos que, no início, estas meias eram 

confecionadas apenas com uma cor e uma linha e eram usadas para trabalhar no 

campo, mas, mais tarde, vêm a fazer parte do traje domingueiro e acrescenta-se-lhe 

mais uma cor e desenhos florais e geométricos. 

De acordo com as artesãs sobre as quais temos registos, já seguiram meias para 

diferentes partes do mundo pois são muito apreciadas pelos turistas. 

Um dos mais icónicos produtos artesanais alentejanos, as nossas MEIAS DA SERRA 

D’OSSA, estão a perder-se no tempo por não terem mais quem conheça o modo de as 

fazer. Restam muito poucas senhoras, entre as quais a D. Militina Tereso, que ainda o 

fazem dedilhando as linhas amarela e vermelha com a ajuda de cinco agulhas. O 

trabalho começa pela perna e conclui-se pelo bico de pé. É um trabalho minucioso, que 

requer atenção e paciência e cuja aprendizagem por pessoas mais novas é inadiável, tal 

como a preservação em documentário filmado no qual se possa conservar o ensino 

desta tão nobre arte.” 
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---- A eleita Ana Mafalda Rebocho, disse que era por considerar de extrema importância 

esta arte que propõem ao executivo a construção de um documentário em filme com a 

gravação do modo de execução. A divulgação junto da população da referida Moção. A 

criação de um curso de formação em parceria com o IEFP, ou outras entidades de 

formação e usar o selo Redondo para as meias da Serra D’Ossa. ------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta, 

aprovar a referida Moção de recomendação. -------------------------------------------------------- 

 

Declaração de Voto da CDU 

---- O eleito Luís Pereira disse que esta moção pareceu o aproveitamento de um curso 

que já existe na universidade Túlio Espanca acerca das meias. ---------------------------------- 

 

 

Moção de Recomendação - Mitigação dos efeitos previsíveis do período de seca - 

Proatividade na Gestão de Água da barragem da Vigia e sub-bloco de rega de Montoito 

(Proposto pela uma Nova Atitude – Coligação PPD/PSD – CDS - PP) 

 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Ana Carla Carvalho (Uma Nova Atitude - Coligação 

PPD/PSD - CDS-PP) que ora se transcreve. ------------------------------------------------------------ 
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“MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO – Mitigação dos efeitos previsíveis do período de seca 

que se avizinha. Proatividade na gestão de reservas de água da Barragem da Vigia e 

sub-bloco de rega de Montoito. 

Segundo o IPMA e de acordo com o índice PDSI (baseia-se no conceito do balanço da 

água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar e 

capacidade de água disponível no solo e permite detetar a ocorrência de períodos de 

seca), no final de janeiro de 2022 a situação de seca meteorológica que se iniciou em 

todo o território em novembro de 2021 agravou-se significativamente. Verificou-se, em 

relação a dezembro, um aumento significativo da área e da intensidade da situação de 

seca, estando atualmente todo o território classificado como algum dos tipos de seca. 

Em janeiro, a distribuição percentual por classes do índice PDSI no território foi de seca 

fraca: 0.6%, seca moderada: 53.7%, seca severa: 34.2%, seca extrema: 11.5%. O nosso 

concelho encontra-se à data em seca severa. Sendo expectável (e segundo as previsões) 

que os níveis de precipitação em fevereiro e março se mantenham abaixo do desejável 

urge encetar esforços de modo a mitigar ou minimizar os impactos prováveis de um 

período de seca que se avizinha longo. 

Assim sendo a UNA recomenda que, a CMR encete todos os esforços necessários com as 

instituições que tutelam, gerem e utilizam as reservas de água que temos disponíveis no 

concelho, nomeadamente a ABOV e a EDIA, de modo a delinear o quanto antes uma 

estratégia de combate à escassez de água que se avizinha como muito provável. 

A necessidade de alocar este recurso para alimentar os perímetros de rega disponíveis 

associados aos blocos de rega que servem a freguesia de Montoito e restantes, e a 

agricultura implantada regionalmente bem como a gestão de água para consumo 

humano deverá o quanto antes ter em conta a escassez deste recurso bem como as 

expectáveis e previsíveis diminuições das reservas do mesmo. 

A UNA recomenda também ao executivo que se desenvolva uma estratégia de 

comunicação que envolva os munícipes e que apele ao consumo consciente e 
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sustentável deste recurso especialmente no período de Primavera e Verão que se 

avizinha. A adoção de medidas pelo município que passem por exemplo por uma 

redução na limpeza/lavagem da frota automóvel ou optar por lavagens mais 

sustentáveis (sem recurso a água) ou a gestão da rega dos espaços públicos podem para 

através do exemplo contribuir para uma poupança mais generalizada que é 

extremamente urgente. 

Pede-se em caso de aprovação desta moção que a mesma seja comunicada aos 

munícipes pelos canais à disposição do município.” 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Domingos Boavida (MIVRE). ------------------------------------

----- O eleito Domingos Boavida disse que sobre esta moção na reunião da Câmara 

anterior o MICRE, através da nossa vereadora tinha alertado o executivo para o 

aumento significativo da situação de regime de seca. Disse que uma entrevista do 

Presidente da ABOVIGIA à agência LUSA que iria ser uma campanha de rega normal, 

sem necessidade de ratear a água. Deixou a sugestão de desligar as regas automáticas e 

uma reunião com a gestão das albufeiras. ------------------------------------------------------------ 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta, 

aprovar a referida Moção de recomendação. -------------------------------------------------------- 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego para intervir. ------

----- O Senhor Presidente da Câmara disse que já tinha falado com o Presidente da 

ABOVIGIA, e que lhe tinha sido transmitido era que a campanha de rega iria desenvolvê-

la naturalmente. Disse que quatro meses no ano eramos abastecidos do Alqueva pelo 

motivo da qualidade da água, e que lhe tinha sido garantido cotas adequadas para que 
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a fauna não tivesse problemas, e que a questão do consumo humano não se colocava 

porque seria efetuada através da EDIA e que estava com dois ano e meio de reservas de 

água se não houver chuva. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta de atribuição de patrono ao Centro Cultural de Redondo com a consequente 

alteração da sua denominação (Proposto pela Mesa da Assembleia Municipal) 

 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Ana Carla Carvalho (Uma Nova Atitude - Coligação 

PPD/PSD - CDS-PP) que ora se transcreve. ------------------------------------------------------------ 

 
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PATRONO 

AO CENTRO CULTURAL DE REDONDO 
COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA SUA DENOMINAÇÃO 

(Apresentada pela Mesa da Assembleia Municipal a partir da proposta do Professor 
Doutor António Rei, historiador Redondense, a 21 de dezembro de 2021) 

 
“João Anastácio da Rosa nasceu em 1812 na vila de Redondo e terá falecido em Lisboa 

no ano de 1884. Foi uma grande figura do Teatro Português, mas sobre o qual não 

existe muita bibliografia. Recorremos, então, a um trabalho publicado pelo Prof. Dr. 

António Rei para introduzir este ponto. 

João Anastácio da Rosa pertenceu a uma das principais famílias de Redondo daquela 

época, com membros presentes nas vereações camarárias, nas mesas da Santa Casa da 

Misericórdia e nos mais altos postos de ordenança. 

Passou a sua infância e adolescência no Redondo, sendo já nessa altura detentor de 

uma enorme curiosidade, jeito de mãos e talento para as artes. 

Mais tarde, partiu para Lisboa onde frequentou o Curso de Desenho na antiga Aula 

Régia e, anos depois, chegou finalmente ao Teatro tendo contactado com ilustres 

personalidades da área daquela época, até mesmo em França. 
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Continuou no mundo daquela arte e conseguiu uma autorização, devido ao seu 

desempenho no novíssimo Teatro D. Maria II, para estudar em Paris e entre 1862 e 1867 

atingiu a sua plenitude como ator. 

Foi também um belíssimo pintor, escultor e cenógrafo, além das suas incursões pelo 

mundo empresarial, das invenções e das pesquisas. 

Veio a falecer a 14 de dezembro de 1884 em Lisboa. 

Ora, a nossa vila foi das primeiras do distrito a ter um Teatro ao qual foi atribuído o seu 

nome – Teatro esse que ardeu num incêndio (como adiante melhor abordaremos com a 

leitura da proposta de António Rei nesta Assembleia em dezembro passado). 

Na atualidade, temos apenas uma singela homenagem a esta tão ilustre figura da nossa 

vila que se trata do nome de uma rua sobre o qual a maioria dos Redondenses não 

conhece a origem. 

É por isso que a Mesa da Assembleia Municipal decidiu apresentar, hoje, esta proposta 

vinda de um também ilustre historiador Redondense cujo trabalho de investigação é de 

enorme relevância para todos nós. 

Obviamente que a atribuição do patrono JOÃO ANASTÁCIO DA ROSA ao CENTRO 

CULTURAL DE REDONDO implica a alteração da sua denominação para CENTRO 

CULTURAL DE REDONDO – JOÃO ANASTÁCIO DA ROSA – 1812-1884. 

Apesar dessa implicação, pensamos ser do agrado de todos os Redondenses manter viva 

a memória do ilustre patrono que propomos atribuir e levamos, agora, a votação, mas 

não sem antes vos apresentar a proposta do Prof. Dr. António Rei aquando da sua 

participação na passada Assembleia Municipal.” 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha (MICRE) para intervir. -----------------------------

----- O eleito João Canha disse que tinha vontade de votar a favor, mas pergunta se 

caberia à Assembleia Municipal a alteração de toponímia, ou se a mesma seria uma 

recomendação para o executivo. Disse de qualquer forma não se deveria deixar cair no 
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esquecimento o património de João Anastácio da Rosa e que se poderá fazer de muitas 

formas, nomeadamente a criação de grupos de teatros. ------------------------------------------ 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra à eleita Mariana Chilra (CDU) para intervir. -----------------------------

----- A eleita Mariana Chilra disse que a CDU não estava contra a homenagem, e que 

entendem que este processo deverá passar em reunião de Câmara e que deverá ser 

mais alargado á população. Disse que todos reconhecem o mérito de João Anastácio da 

Rosa, mas que o Redondo tem um outro conjunto de nomes que poderão também ser 

homenageados. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito Nuno Festas (MVR) para intervir. ------------------------------

----- O eleito Nuno Festa disse que o MVR à semelhança do MICRE e da CDU, que se o 

assunto tivesse sido discutido em reunião de Câmara, votaria a favor, e propõe que a 

Câmara e a comissão de toponímia possam discutir o assunto, mas que a Câmara 

deveria fazer uma recolha de possíveis nomes junto de todas as forças politicas, e 

posteriormente solicitar a contribuição da população. -------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Redondo, José 

Carlos Cidade (Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - CDS-PP) para intervir. -------------

------ O Senhor José Carlos Cidade, disse que queria lembrar que esta proposta era mais 

uma homenagem ao teatro que o Redondo teve. -------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por maioria e em minuta, com os 

votos contra dos membros João António Parreira Canha (MICRE), Mariana Rosa Gomes 

Chilra (CDU), Domingos Alberto Saraiva Boavida (MICRE), Nuno Miguel Cochicho Rosa 

Grilo Festas (MVR), Ana Carolina Isabel Murteira (MICRE), Luís Filipe Carrasco Mendes 
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Pereira (CDU), Elisabete Piedade Falé Rainho (MICRE), Rodrigo Filipe Pirraça Moura 

(MVR) e Henrique Duarte Caeiro Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de 

Montoito), e os restantes votos a favor, reprovar a Proposta de recomendação de 

atribuição de patrono ao Centro Cultural de Redondo com a consequente alteração da 

sua denominação . ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Transferência das competências, planeamento intermunicipal da rede de transportes 

escolares e oferta educativa de nível supramunicipal, para o órgão intermunicipal 

(CIMAC). 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

----- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta, 

aprovar o referido ponto. --------------------------------------------------------------------------------- 

  

Orçamento Participativo 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego para explicação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego, disse que seria voltar a iniciar o 

processo do orçamento participativo, que o mesmo será alargado a mais áreas de 

intervenção, e como também havia a intenção de colocar em prática o orçamento 

participativo jovem, com menos burocracia, e que propôs um valor de setenta mil 

euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 
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Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Montoito 

Henrique Pereira (MICRE). --------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Montoito, disse que fossem incluídas 

as propostas que não foram votadas. ------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao eleito João Canha (MICRE) para intervir. -----------------------------

---- O eleito João Canha, disse que deveria ser claro que os eleitos não pudessem 

apresentar projetos ao orçamento participativo. --------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. -----------------------

---- O Senhor Presidente da câmara David Galego, disse que não há forma de inclui 

propostas passadas porque as mesmas não foram validadas para que fossem 

submetidas a votação. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Disse que era de fato mais uma oportunidade de se puderem colocar propostas, 

para que sejam avaliadas e colocadas à votação. ---------------------------------------------------

---- Em relação ao documento, foi assim proposto e aprovado em reunião de Câmara, e 

que tinha sido o entendimento da maioria para permitir a liberdade de todos os 

cidadãos, independentemente da sua função pontual. -------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por maioria e em minuta, com o voto 

contra do membro Henrique Duarte Caeiro Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de 

Montoito - MICRE) e os restantes votos a favor, aprovar o Orçamento participativo. ----- 

Declaração de Voto 

PPD-PSD CDS-PP (Uma Nova Atitude) 
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“Decidem os eleitos pela coligação uma nova atitude votar a favor das normas deste 

orçamento participativo, porque ele representa um mecanismo importantíssimo, que 

promove a participação dos municípios na sua comunidade, algo bem patente no texto 

que acompanha a proposta, o orçamento participativo visa contribuir para o exercício 

de uma participação informada, ativa e responsável dos municípios nos processos de 

governação local, garantido a intervenção destes na gestão e afetação dos fundos 

municipais a projetos de utilidade pública. Este coloca a disposição dos munícipes uma 

dotação financeira para ser aplicada onde eles considerarem adequados, sendo os 

cidadãos da nossa comunidade a decidir o destino de parte do orçamento camarário. 

Congratulamo-nos por poder voltar a colocar à disponibilidade dos nossos concidadãos 

tão importante instrumento. ----------------------------------------------------------------------------- 

Regulamento do Loteamento Municipal da Quinta da Faia 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ----------------------- 

---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego, disse que queria aproveitar para 

agradecer a contribuição dada pelos técnicos do nosso Concelho sendo um contributo 

muito relevante. Disse que havia uma melhoria referente ao regulamento existente, e 

que ao longos dos anos os próprios regulamentos devem ser alterados, e no caso da 

construção em que os materiais alteram bastante. Disse que em determinada altura 

tinha havido um entendimento que a área máxima de construção era de 230 m2, e não 

contabilizando os anexos. Disse que houve uma visão diferente de outros analistas de 

processos. Disse que tinha sido efetuado um contacto com a ordem dos arquitetos e 

que validou esta interpretação. --------------------------------------------------------------------------

---- Disse que olhando para o espectro de toda a construção, só 32 lotes é que não 

excederam a área máxima de construção dos 230 m2, e que com esta divergência de 
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observações, entendeu-se que seria o momento oportuno para rever o regulamento. 

Deu como exemplo que o regulamento permite implantar 225 m2 e que no passado só 

permitia 144 m2. Disse que também permitiria novas soluções de cobertura desde que 

não sejam visíveis do espaço público. Em relação aos revestimentos havia uma 

abertura, mas que não houvesse descaracterização. -----------------------------------------------

---- Finalizou que podia não ser o regulamento perfeito, mas que havia uma forma de 

esclarecer algumas ambiguidades. ---------------------------------------------------------------------- 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Nuno Festas (MVR) para intervir. --------------------------------------

------------- O eleito Nuno Festas, perguntou sobre o quadro síntese que lhe foi entregue 

se era o que pertencia ao regulamento. ---------------------------------------------------------------

------------ Disse que lhe parecia que existiam ainda lotes por atribuir, e que se este era o 

quadro síntese iria compor aquilo que se ia regular, e supondo que o arquiteto da 

Câmara teve intervenção neste regulamento, e que se a Câmara vai atribuir um índice 

máximo de construção, o índice de utilização seria sempre de 0.9, e que deste índice só 

existia um lote com o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------

--- Disse que quando se faz um projeto e se vai ao mapa de síntese, deve constar o que 

se pode construir e não o que lá existe. -------------------------------------------------------------- 

Disse que a contas no anexo ao regulamento estavam incorretas, em concreto no 

respeitante ao índice de implantação. -----------------------------------------------------------------

----- Disse que deveria ser incluído e que o MVR recomenda no quadro síntese mais uma 

coluna com o índice de utilização, e que o índice máximo de construção, à frente de 

todos o que dizem 270 m2 terá que aparecer 0.9. --------------------------------------------------

----- Na continuação da palavra, disse que no art.º 11 se tinha efetuado esta adaptação 

para privilegiar a área de construção, e perguntou ao executivo, e tendo a Câmara 

fiscais em permanência, o que é que pensavam fazer àqueles que encerraram as 

varandas após o licenciamento do projeto de arquitetura. ---------------------------------------
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----- Em relação ao art.º 12 dos revestimentos, disse que o que as pessoas querem saber 

em concreto o que é que na verdade podem colocar ou não de revestimentos, qual o 

material que se deve aplicar. -----------------------------------------------------------------------------

---- Disse que tem que se dizer o tipo de material e descrever quais não são permitidos. 

---- Disse que todas as semanas tem pessoas que lhe apresentam materiais, mas que 

lhes diz para irem a Câmara Municipal convencer a mesma na aplicação dos mesmos. ---

---- Disse que se só existem 7 lotes por atribuir e perguntou porque é aquele bairro não 

tem 50% da construção efetuada. Perguntou se não havia um tempo limite. ---------------

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ----------------------- 

---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego disse que o regulamento efetivamente 

remete para os 0.90. Disse que pelo fato de haver todos os dias revestimentos novos, o 

regulamento contempla esses materiais e que depois, num curto espaço de tempo a 

informação estaria desatualizada. -----------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por maioria e em minuta, com o voto 

contra do membro Nuno Festas (MVR) e os restantes votos a favor, aprovar o 

Regulamento do Loteamento Municipal da Quinta da Faia. -------------------------------------- 

  

Proposta de Alterações ao Regulamento de Taxas e Licenças 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ----------------------- 

---- O senhor Presidente da Câmara David Galego, disse que em relação a este ponto era 

manter o mesmo valor, não tinha sido atualizado, no sentido de contribuir para a não 
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agravação da situação financeira das empresas e das famílias, e propôs também que se 

isentem os estabelecimentos de restauração e similares do pagamento de taxas de 

esplanada com a ocupação da via pública. ------------------------------------------------------------ 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta 

aprovar a Proposta de Alterações ao Regulamento de Taxas e Licenças. ---------------------- 

Declaração de voto  

 MVR 

---- O eleito Nuno Festas disse que tinha votado contra porque o quadro síntese que 

fazia parte do regulamento se encontra mal redigido, uma vez que os índices não 

correspondem ao que realmente é proposto. ------------------------------------------------------- 

Prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias locais no 

domínio da Ação Social 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Mónica passou à votação 

do referido ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Assembleia Municipal de Redondo deliberou por unanimidade e em minuta aprovar 

a Prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias locais no 

domínio da Ação Social. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de intervenção do Público 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor José Faustino do Monte para intervir. ---------------------- 
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---- O Senhor José Faustino do Monte cumprimentou os presentes e disse que 

felizmente que tinha ouvido alguma coisa relacionada com cultura no Redondo. Quis 

deixar um alerta ao Senhor Presidente da Câmara para não se esquecer dos poetas 

populares do Freixo, dos artistas e músicos de Montoito, de Aldeias de Montoito e de 

tudo o que faz parte do concelho. Disse que já tinha sugerido antes que se 

reconhecesse este trabalho. ------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntou quantas pessoas tinham as chaves das antigas cadeias de Redondo, e se 

têm chaves, perguntou o que vão fazer nas instalações. ------------------------------------------

----- Disse que o trânsito estava muito complicado em frente à Igreja de Nossa Senhora 

da Saúde, junto a uma creche. --------------------------------------------------------------------------- 

----- Disse ainda que queria deixar a sua colaboração para o edifício da Harmonia caso a 

Câmara queira fazer uma exposição de profissões antigas do concelho. ----------------------

---- Disse ainda que devia ser feito uma homenagem ao povo ucraniano. -------------------- 

---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor João Leandro. -----------------------------------------------------

---- O Senhor João Leandro, disse que em relação ao lixo na sua rua, que não havia 

contentores de reciclagem, e os que havia eram muito distantes, e perguntou qual a 

possibilidade de se colocarem contentores de reciclagem na rua Miguel Bombarda. ------

----- Em relação às festas, disse que os bares continuam a ficar de “fora” e que era uma 

altura em que se realizava algum dinheiro, e que depois de dois anos quase parados, 

acabaram por ficar de fora novamente. Disse que tinha sido um evento criado por ele, e 

que era lamentável, que está há 32 anos a fazer o melhor para o Redondo e para a 

diversão da noite, e solicitou de futuro que houvesse alterações sobre o assunto. -------- 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor António Sousa. ------------------------------------------------- -

----- O Senhor António Sousa perguntou ao Senhor Presidente da Câmara que teve 
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conhecimento que a Câmara iria derrubar árvores centenárias no Largo da Saúde. Disse 

que as árvores centenárias não se podem derrubar. -----------------------------------------------

----- Em relação aos Foros da Fonte Seca, disse que estava um tubo de água a correr há 

muito tempo, e perguntou porque é que ainda não tinha sido reparado. --------------------

----- Em relação ao carnaval, e deu razão ao Senhor João Leandro, que as coletividades 

necessitam de ajuda, agora para meninos ricos irem para o Algarve é que não acha 

justo, e não apresentarem contas. ---------------------------------------------------------------------- 

---- Perguntou se já tinha resolvido o problema da cadeira de dentista no Centro de 

Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Perguntou se este ano haverá ou não corridas de touros no Coliseu de Redondo. ---- 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Domingos Madruga. --------------------------------------------

----- O Senhor Domingos Madruga disse que se congratula pelo voto de louvor da “Ti 

Bia”, deixou um convite para a inauguração de uma exposição de homenagem à “Ti 

Bia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quis deixar também o convite para a caminhada solidária a realizar em março e que 

os fundos iriam reverter para a ACREDITAR. ----------------------------------------------------------

----- Disse que na Rua Manuel da Fonseca havia a necessidade e uma passadeira entre a 

Rua do Lagar e a Rua Manuel da Fonseca, e era necessária uma rampa de acesso às 

lojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na continuação do uso da palavra disse que não podia de deixar dar razão ao eleito 

Nuno Festas, porque era mais um regulamento que nascia torto. Disse que os eleitos 

deviam tê-lo chumbado. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Disse que tinha sido um dos que tinha dito que gostava do trabalho do arquiteto da 

Câmara, que era disponível, simpático, mas que de fato muitas vezes não sabe o que 

diz. Disse que fazia um péssimo trabalho, e deu alguns exemplos desse trabalho. ---------
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---- Disse que tinha tida a ousadia de dizer que se fizesse uma chaminé de 17 metros 

para cumprir a Lei, e perguntou como é que a chaminé se segurava. --------------------------

---- Disse que também teve a ousadia de pedir que a autora de um projeto alterasse o 

mesmo porque lhe agradava mais. ---------------------------------------------------------------------

---- Disse que o arquiteto não está para dar sugestões, mas sim para cumprir a Lei. -------

---- Na continuação, disse que o arquiteto devia estar mais preocupado em cumprir a 

regulamentação do centro histórico, porque existem azulejos nos rodapés, não sendo 

permitido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Disse que o que neste momento o arquiteto faz é arranjar o problema, o munícipe 

encontra a solução e que o mesmo arranja outro problema. ------------------------------------

---- Disse ao Senhor Presidente na Câmara, que num mês bom, eram aprovados dois 

projetos. Que havia projetos parados há dois anos, que havia projetos que a Câmara 

não sabe o que lá está e manda pedir novamente o que está no mesmo. --------------------

---- Para terminar, perguntou como é que está o projeto do Largo dos Duques de 

Bragança, se se vai avançar com o estacionamento em frente ao chafariz e com árvores 

a tapar o mesmo, e se assim for, disse que avançaria com uma ação em tribunal. --------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques 

Mónica, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara David Galego. ----------------------- 

---- O Senhor Presidente da Câmara David Galego agradeceu as sugestões do Senhor 

José Faustino do Monte. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao Senhor João Leandro, disse e em relação ao ecoponto que a Câmara 

estava com o máximo de ecopontos atribuídos, mas que tinha havido por parte da 

GESAMB abertura para a colocação de mais um ou dois locais, e se a Câmara pagar, a 

GESAMB aceitará a recolha. ------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao Carnaval, disse que seria difícil com uma festa apenas chegar a todas 

a entidades, sob pena de não ser rentável para nenhuma delas, e que esperava que no 
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verão poder dividir então, como chamou “o mal pelas aldeias”. --------------------------------

---- Respondendo ao Senhor António Sousa, disse que no Largo da Saúde havia muitas 

árvores doentes e caíram já em cima de automóveis. Disse que iria ser feita uma 

avaliação e que não se poderia prejudicar a proteção civil. ---------------------------------------

---- Em relação à rotura do Foros da Fonte Seca, disse que ainda não tinha 

conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao Carnaval, disse que a primeira manifestação de interesse da utilização 

do pavilhão para o carnaval foi do Redondense Futebol Clube, e que o mesmo nunca iria 

ficar de fora, e que ainda bem que as associações apresentam propostas conjuntas. -----

----- Em relação à cadeira do Centro de Saúde, disse que já tinha falado com a Diretora 

Regional de Saúde, e que a mesma iria se deslocar ao concelho de Redondo para 

verificar a extensões de saúde que estão degradadas, e que irá negociar a questão da 

cadeira e que se chegará a um entendimento. ------------------------------------------------------ 

---- Em relação à corrida de toiros, disse que tinha havido uma inspeção e que nos 

alertou para uma série de necessidades de melhoria de segurança e que a intervenção 

iria custa entre 40 a 50 mil euros para que todas a condições de segurança sejam 

criadas, e que há 4 ou 5 anos tinha-se realizado uma inspeção e que nada tinha sido 

feito. Disse que de momento a praça não estava interdita e que irá ter as corridas de 

toiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Em relação às questões do Senhor Domingos Madruga, disse que a recomendação 

da passadeira era importante porque se irá candidatar ao PRR a recuperação das 

acessibilidades dos espaços públicos, poderia ser importante. ----------------------------------

---- Em relação ao regulamento disse que tinha havido melhorias, que não havia 

regulamentos perfeitos e que não tinha razão para duvidar da competência técnica dos 

técnicos da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------
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---- Em relação ao Largo do Chafariz, disse que tinha dado indicação que não era para 

construir com estacionamentos, nem com canteiros de árvores. ------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

----- Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eram 23 horas e 50 minutos, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José Luís Nunes Marques Mónica, deu 

por encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos. --------------------------------- 

-----E eu, Jorge Manuel Farófia Portel, coordenador técnico, redigi a presente ata, que 

depois de lida e aprovada integralmente na sessão seguinte, será assinada por mim e 

pelo Presidente da Assembleia Municipal de Redondo. ------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal de Redondo, 

 

 

 

 

 

 

 O Secretário,  
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