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de Mira, a Animação de Verão, as nossas Bandeiras
Azuis, os festivais e encontros internacionais, tais
como, o Encontro de Enfermeiros, que trouxe mais
de 2000 estudantes a Mira ou o encontro de IberoVespas e o Réveillon, na Praia de Mira.

Editorial
Caros Mirenses,
O Boletim Municipal, que têm em suas mãos, é um canal
informativo que fazemos questão de manter com os cidadãos. Consideramos ser importante publicar este Boletim, por uma questão de transparência e de exercício
democrático, por isso, fazemos a sua distribuição de forma gratuita, proporcionando aos Munícipes um maior conhecimento sobre as dinâmicas do nosso território, o que
lhes dará, inevitavelmente, uma maior apetência para o
exercício da cidadania. De salientar, que este é o primeiro
Boletim Municipal, onde constam textos dos eleitos locais
da oposição, de forma a exprimirem a sua opinião sobre
matérias que entendam relevantes para o Concelho. Tal
como na elaboração do Orçamento e Grandes Opções do
Plano, em que consultamos sempre os eleitos para contribuírem com as suas ideias, abrimos também agora o
Boletim Municipal à sua participação.
O fim do ano é tradicionalmente uma época de balanço, altura de olhar para trás e analisar o que foi
feito, enquanto se prepara o futuro, com expetativa e vontade de fazer sempre melhor. Depois desta
análise, só podemos garantir e concluir que o ano
de 2019 foi muito positivo para o Município de Mira.
A aprovação do Projeto de Requalificação do Polo 1 da
Zona Industrial de Mira que vai permitir devolver dignidade a este espaço; o início dos trabalhos nos antigos
Viveiros da Barrinha, espaço há muitos anos abandonado; a construção dos novos balneários e bancada no
Estádio Municipal, que ainda está a decorrer e que tem
como objetivo criar melhores condições para as várias
centenas de atletas que utilizam esta infraestrutura;
os trabalhos de recuperação da estrutura abandonada (Antigo mercado de Mira) com o intuito de criar um
auditório e outros espaços polivalentes, ponte pedonal do casal, requalificação da envolvente do bairro
do areeiro, avenida da barrinha, entre muitas outras
ações e iniciativas.
Ao mesmo tempo, não descurámos outras iniciativas de promoção turística, como é o caso das festas de São Tomé, a Mostra Gastronómica na Praia

Procurámos, ao longo deste caminho, equilibrar as
contas da Câmara Municipal. Importa sublinhar que a
atividade desenvolvida pelo Executivo tem sido pautada por enorme rigor e exigência no que à gestão dos
dinheiros públicos diz respeito. Só dessa forma foi possível, em seis anos (2013-2018), reduzir a dívida de médio e longo prazo do Município em aproximadamente
80% (menos 1,3 Milhões de Euros) o que nos permite,
neste momento, estar em condições privilegiadas para
tirar o máximo partido das oportunidades proporcionadas pelo Portugal 2020.
Importa ainda lembrar que foi justamente a boa saúde
financeira do Município que permitiu a aprovação das
diversas candidaturas que o Município fez ao Portugal
2020 / Banco Europeu de Investimento / Banca Comercial e que resultarão na execução de um alargado conjunto de investimentos em infraestruturas, superior a
5,5 Milhões de Euros, indispensáveis à melhoria das
condições de vida e trabalho dos Mirenses.
Prevemos que o ano que se aproxima seja marcante, tendo em conta os elevados valores de investimento na nossa região e também nos Mirenses.
Procuramos prosseguir o trabalho e corresponder
às expectativas do povo de Mira que acreditou neste projeto. O serviço público é, e será sempre, uma
missão inacabada que exige dedicação, empenhamento, diálogo e visão de futuro.
Estamos em época natalícia, momento de comunhão, introspeção e solidariedade. O Ano Novo está
à porta e representa um grande desafio para todos
nós. Mira merece que a abracemos com toda a alegria, energia e criatividade que todos já provamos
que somos capazes. E como o nosso povo diz, o caminho faz-se caminhando e não nos esqueçamos
nunca dos nossos objetivos e compromissos.

Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Raul Almeida Presidente da Câmara Municipal de Mira

Destaque
Centro de Recolha Oficial de Animais será
uma realidade

O futuro Centro de Recolha de Animais começará a

do próximo ano, a quantia de duzentos e cinquenta mil

ser construído no ano de 2020, tendo uma capacidade

euros, na qual, os cinquenta mil euros do orçamento

para acolher 150 cães e 30 gatos.

participativo do protocolo com a Associação Abrigo de

Esta nova estrutura terá condições condignas para

Carinho já estão contemplados.

animais residentes, funcionários e será construído na

A assinatura, já celebrada, possibilitou a realização des-

Praia de Mira, local das atuais instalações da Associa-

te objetivo que será concretizado com fundos próprios

ção Abrigo de Carinho.

do Orçamento Municipal, não descartando a obriga-

Este projeto (remodelação de um abrigo de animais

toriedade de financiamento complementar, junto dos

errantes) já tinha sito vencedor, na edição de 2017, do

contratos para benefício de equipamentos municipais.

Orçamento Participativo Municipal, com uma verba

É ainda importante enaltecer a colaboração de todos

atribuída de cinquenta mil euros.

os que tornaram possível este projeto, desde os técni-

Tendo em conta a importância e urgência desta in-

cos do município, às entidades envolvidas e também à

fraestrutura e as exigências das novas alterações le-

Associação Abrigo de Carinho, que, desde 2011, desen-

gais, a Autarquia contemplou, no orçamento Municipal

volve, de forma voluntária, esta tão importante ação.
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Destaque
Já iniciou a Empreitada de Recuperação dos
antigos Viveiros da Barrinha
Os trabalhos para a recuperação dos antigos Vivei-

Universidade de Aveiro.

ros da Barrinha já começaram. Numa primeira fase,

De recordar que este investimento de 354 mil euros resul-

procedeu-se à limpeza de todos os tanques e espa-

ta de uma candidatura ao Fundo Europeu dos Assuntos

ços envolventes, dando de imediato uma nova dig-

Marítimos e das Pescas (FEAMP), contando com compar-

nidade a um espaço que se encontrava abandonado

ticipação do FEAMP de 301 mil euros, cabendo à Câmara

há já muitos anos.

de Mira assegurar a verba em falta. Este processo nego-

Numa segunda fase, irão ser construídos passadiços

cial foi demorado e trabalhoso, mas irá dignificar e trans-

que facilitarão a circulação de peões, bem como, a

formar completamente a zona em questão.

criação de um centro ambiental, o qual será instalado

Foi no século passado, entre as décadas de 50 a 70,

numa estrutura que também será ampliada. Uma ou-

num período de pré-parques aquáticos e oceanários,

tra novidade, relevante e importante para o município,

que os viveiros da Barrinha estiveram no auge e foram

é o espaço de exposições que vai ser implementado,

uma das principais atrações da Praia de Mira. No final

o qual contará com o apoio dos pescadores de arte-

da década de 1990, os viveiros acabaram por encerrar,

xávega e onde vão ser ensinadas técnicas e conheci-

devido à falta de investimento do ICNF na conservação

mentos. O apoio científico do projeto será dado pela

dos tanques e áreas de apoio.
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Destaque
Câmara Municipal aprova orçamento de 17,6 ME
para 2020 com 4 milhões de projetos aprovados
pelos fundos comunitários
O orçamento do município de Mira para 2020 é de

tenção das pistas cicláveis.

17,6 milhões de euros. O documento foi aprovado por

Assim, o ano de 2020 vai ser, por tudo isso, um ano que

maioria, em Reunião de Câmara, com os votos contra

nos vai exigir um grande esforço, quer técnico, quer finan-

dos Vereadores do Partido Socialista.

ceiro, para uma favorável execução de todos os projetos.

É de notar que o orçamento em questão representa o

O próximo ano vai trazer também algumas mudan-

maior investimento público dos últimos anos e, tal só é

ças, urgentes e necessárias, no que toca ao sector do

possível, devido à situação financeira estabilizada e sus-

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Resi-

tentável do município. A estas realidades acresce o enor-

duais, com o início do funcionamento da recém-criada

me trabalho na aprovação de projetos financiados pelo

Empresa Intermunicipal – Águas do Baixo Mondego

Portugal 2020. Sabemos que este é um orçamento am-

e Gândara, E.I.M, S.A. Acreditamos que será um fator

bicioso, mas sabemos também que vai possibilitar a con-

fundamental para a melhoria do abastecimento de

cretização de um conjunto importante de investimentos

águas das nossas populações e para o alargamento da

na melhoria do concelho, com um maior impacto na recu-

rede de saneamento. Recordamos que neste âmbito, a

peração de vias, espaços e equipamentos públicos. Estes

ABMG, para o Concelho de Mira, tem já aprovados dois

investimentos justificam, em grande parte, o aumento do

projetos junto do POSEUR, um para melhoria da qua-

valor do orçamento.

lidade de água no valor de 1.477.000,00€ e outro de

Não obstante ao forte investimento previsível para 2020,

1.359.000,00€ para expansão da rede de saneamento.

a autarquia prossegue, no próximo ano, com a redução

No contexto atual e, dando continuidade aos esforços

dos impostos municipais, mantendo o valor do IMI - Im-

realizados e já consolidados, o Município de Mira colo-

posto Municipal sobre Imóveis - no mínimo e não cobran-

ca, cada vez mais, a tónica na melhoria ininterrupta da

do derrama apoiando, desta forma, as empresas, possibi-

qualidade de vida dos munícipes e no desenvolvimen-

litando a atracão para mais investimento.

to sólido e sustentável de um concelho mais moder-

O ano de 2020 é fundamental na execução dos proje-

no, próspero e transparente. Em termos gerais e no

tos do Portugal 2020, contando com um ano de execu-

momento atual, o Município reúne condições ímpares

ção física e financeira das obras comparticipadas pelo

para crescer de forma duradoura, perspetivando um

quadro comunitário. O Município conta com cerca de 4

futuro de confiança.

milhões em projetos aprovados, estando alguns já em
execução e outros em fase de adjudicação, sendo estes: o Antigo Mercado de Mira, Reabilitação dos Viveiros, Requalificação do Polo 1, Requalificação do Mercado da Praia de Mira, Dinamização da Praia de Mira
- Uma aldeia de Mar, Fundo Ambiental.
Aguarda, ainda, a aprovação de outras candidaturas,
já submetidas ao Portugal 2020, no valor de 3 milhões
de euros, as quais serão muito importantes para o Turismo e Desenvolvimento Industrial e que podem ter
alguma execução em 2020.
Além destas intervenções, temos ainda várias obras
lançadas e suportadas totalmente pelo orçamento
municipal, como por exemplo, a empreitada de 1,3 milhões de euros para a requalificação da rede viária do
concelho e a empreitada para a requalificação e manu-
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Destaque
Mais de 1 milhão e 500 mil euros para a
requalificação das estradas do concelho

O Executivo da Câmara Municipal de Mira aprovou, no

nagens e de saneamento de solo e a correção de pas-

passado dia 22 de agosto, a abertura do concurso pú-

seios, sempre que necessário.

blico para a requalificação da rede viária do concelho.

Nesta empreitada foi ponderado, na definição das ruas a

Este investimento significa, para a autarquia, um inves-

incluir, o estado de degradação dos pavimentos e o seu

timento superior a um milhão de euros, dando assim

grau de utilização, em termos de tráfego rodoviário.

continuidade ao programa de melhoria de estradas do

Para além desta empreitada de 1 milhão e 300 mil

concelho. Neste momento, apenas aguarda o visto do

euros, o município já se encontra a concretizar ou-

tribunal de contas.

tras, nomeadamente, a requalificação da Variante

A intervenção prevê a pavimentação de diversas vias

Norte (Seixo - Poço da Cruz), Variante Centro (Largo

concelhias, que se apresentam muito degradadas; a

da Feira de Portomar – Cemitério da Praia de Mira),

reposição da sinalização horizontal; a execução de dre-

entre outras vias.
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Destaque
A constituição da empresa intermunicipal
Águas do Baixo Mondego e Gândara (ABMG) foi
e financeira realizados, e destacando, também, o conformalmente criada
tributo dado pelo ministro do Ambiente, João Pedro

Matos Fernandes, que presidiu à apresentação pública
do projeto, em julho de 2018.
A presidência das Águas do Baixo Mondego e Gândara é
assumida, de forma rotativa, por cada um dos três autarcas (segue-se, em 2020, o presidente da Câmara de Mira,
Raul Almeida, atual vice-presidente da empresa), sendo
que cada mandato tem a duração de um ano.
O plano de investimentos da ABMG a 40 anos atinge
valores próximos dos 90 milhões de euros, nos quais
se incluem 48 milhões para abastecimento de água e
Decorreu no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, a

mais de 35 milhões em saneamento.

sessão com o Ex. Sr. Secretário de Estado do Ambiente,

Foram submetidas ao Programa Operacional Susten-

João Ataíde. Esta sessão assinalou a «transformação

tabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)

completa» do setor da água em Portugal que «se fez ao

sete candidaturas (6 das quais já aprovadas), no valor

longo dos últimos 33 anos, primeiro de forma incipien-

global de mais de 9,4 milhões de euros, duas por cada

te e agora já com projetos de excelência». João Ataíde

município, financiadas a 38% e 51%, e uma comum às

disse ainda que «faz todo o sentido» a agregação de

três autarquias, com financiamento de 30%.

municípios em sistemas de abastecimento de água e

Mário Nunes voltou a referir que o projeto agregador

saneamento e, que essa decisão é «uma estrita compe-

da nova entidade intermunicipal será o futuro Sistema

tência» municipal. O Secretário de Estado do Ambien-

Integrado do Mondego, constituído por uma estação

te, em funções na altura, considerou que o «caminho

de tratamento e captação de água a instalar junto ao

do multimunicipalismo» pode promover uma «relação

leito do rio, que ainda não tem localização definida.

de eficiência» na gestão daqueles sistemas.

Este sistema terá um custo a rondar os 11 milhões de

O novo presidente do conselho de administração da

euros, financiados a 85%.

ABMG, Mário Nunes, presidente da Câmara de Soure,

O capital social da ABMG é de 90 mil euros em dinhei-

realçou o trabalho de quatro anos para constituir a

ro, (30 mil a cada um dos três municípios) e um total de

empresa intermunicipal. «Foram muitas horas, muitos

seis milhões de euros, em espécie (dois milhões a cada

dias de debates e estudos», frisou Mário Nunes, lem-

autarquia) constituído por bens imóveis transferidos

brando os estudos técnicos e de viabilidade económica

para a nova empresa.

Intervenções no sistema de abastecimento
de água
Como tinha sido já noticiado no último boletim de Julho e enquanto
se procede à transição do sistema de abastecimento de água e saneamento para a empresa intermunicipal, o Municipio procedeu a
vários investimentos neste sector num total de cerca de 250.000€.
Um destes investimentos agora implementado em Dezembro foi a
instalação de filtros de remoção de ferro e manganês nos dois novos
furos de água nas captações da lagoa.
Pretende-se assim com este sistema de filtragem resolver os problemas que se têm verificado no abastecimento de água do concelho.
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Destaque
O Mercado da Praia de Mira vai ser requalificado
contando com o apoio de fundos comunitários
Foi aprovado, por unanimidade, em reunião de Câma-

com este projeto, consagrar e valorizar as cadeias cur-

ra Municipal, a autorização para a abertura de concur-

tas entre os produtores locais e o consumidor final,

so público para a Requalificação e Modernização do

privilegiando o escoamento de produtos provenientes

Mercado da Praia de Mira.

da agricultura local e da pesca da Arte Xávega. Todo o

A intervenção, que ascende a cerca de 350.000 euros, é

espaço será também reorganizado em termos de ban-

cofinanciada pelos programas comunitários do MAR2020

cas, ocupação e funcionalidade.

e do PDR2020 e terá início no final do corrente ano.

Em simultâneo, será desenvolvida uma nova imagem

Pretende-se, com este projeto, intervir estrutural e

e um plano de comunicação, integrantes na estratégia

funcionalmente no Mercado, requalificando-o, moder-

de promoção do local em diversos suportes, de modo a

nizando-o e recentrando-o, enquanto importante uni-

atingir um vasto público e transmitir as novas valências

dade e ponto de referência comercial, histórica, social

e dinâmicas do espaço, bem como, o respetivo plano de

e económica do concelho, num contributo decisivo en-

atividades e eventos. Pretende-se a criação de um selo

quanto instrumento de gestão pública.

distintivo dos produtos locais, que evidencie a qualidade

Queremos que o Mercado seja um espaço aberto e

e garanta a origem dos mesmos, protegendo-se os pro-

dinâmico, devendo ser apetrechado com novas valên-

dutores locais e dinamizando a economia municipal.

cias, de modo a ter capacidade para atrair outras ati-

Ambicionamos que o Mercado da Praia de Mira seja

vidades que complementem e sirvam de âncora, não

uma referência urbana e comercial, preferencial para o

apenas à própria Unidade Comercial e estabelecimen-

abastecimento da população local, no que diz respeito

tos de comércio e serviços da envolvente, mas tam-

ao pescado da Praia de Mira, proveniente da Arte Xá-

bém, à estratégia de desenvolvimento socioeconómico

vega, assim valorizando e promovendo esta atividade

do próprio concelho.

piscatória, gerando também um maior valor para os

Neste âmbito, a estratégia a desenvolver centra-se na

armadores e pescadores, potenciando e mantendo os

complementaridade do mercado com a restauração,

postos de trabalho que exercem.

habitantes e turistas da Praia de Mira. Pretende-se,
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Destaque
Natal em Mira
A luz e magia do Natal chegou à vila de Mira quando, no dia 1 de dezembro, foi inaugurada a árvore
de natal do Município. O momento mais esperado
pelos mais novos foi a chegada do Pai Natal, que
surpreendeu ao chegar num dos veículos dos Bombeiros Voluntários de Mira.
O Presidente da Câmara agradeceu a todos aqueles
que tornaram possível este momento e aos colaboradores da Câmara Municipal que, uma vez mais, se
empenharam afincadamente na decoração e iluminação de Natal.
A animação ficou a cargo do Coro das Pequenas Vozes de Febres.
Neste mês de celebração, inicia-se a Agenda de Natal no concelho, com variados momentos associativos e municipais, que se prolongarão até ao dia 13
de janeiro. Em paralelo e para os mais novos, estará
também no centro da vila, um carrossel grátis, a funcionar todos os dias, das 14H00 às 19H00, até ao dia
5 de janeiro de 2020.
Destacamos ainda a festa de Natal do Município,
no dia 21 de dezembro, no Pavilhão Municipal, com
produção de Luis Lourenço Produções, com o Musical “Claus, o irmão do Pai Natal”.
Nota ainda para a Ação “Em Mira… o Natal é no Comércio Local” uma iniciativa da Associação Empresarial de Mira que conta com o apoio do Município.
Até 6 de Janeiro de 2020, por cada compra superior
a 10€, efetuada numa loja de comércio local, recebe uma senha de participação no sorteio promovido
pela AEMira, em parceria com o Município de Mira e
ainda, se habilita a vários prémios. A 17 de janeiro
serão conhecidos os vencedores, que terão até 30
de abril de 2020 para utilizar os seus vales, numa
qualquer loja aderente à campanha.
Até lá, aposte no comércio local para as suas
prendas de Natal! Boas compras e boa sorte!
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Turismo
«Surf No Crowd» promove surf longe
das multidões

O projeto «Surf no crowd» (Surf sem multidões) pre-

de suporte que necessitam, aliado a um ambiente

tende projetar algumas praias do Litoral Centro como

ainda pouco massificado», defende o projeto.

destino dos praticantes da modalidade, promovendo

As praias de Figueira da Foz e Mira, no distrito de Coim-

«o surf como estilo de vida entre família e amigos».

bra, «vão ser alvo de uma forte campanha de comu-

Nesta primeira fase, o Município vai investir mais de

nicação, desde sinalética específica para identificar o

100 mil euros, designadamente na colocação de sinalé-

destino, a vídeos promocionais e eventos que, para

tica e na campanha de promoção do projeto, a fim de

além de trazer reconhecimento a esta região, potencia

«posicionar as praias e as condições naturais» da re-

a sua notoriedade a nível nacional e internacional».

gião a nível nacional e internacional.
Esta aposta no chamado «surf friendly» (surf amigável)
faz parte de um projeto global de promoção de um
conjunto de produtos turísticos que são de todos e que
abrange as temáticas históricas da romanização e das
invasões francesas, os percursos naturais e as redes
cicláveis, entre outros.
Com este objetivo e, num período de dois anos que
termina em abril de 2020, a CIM, com o apoio de
fundos europeus, investe ao todo mais de um milhão e meio de euros para estruturar os produtos
turísticos integrados nos 19 municípios que constituem a Região de Coimbra. «Distintas pela sua
tranquilidade e autenticidade, as praias da Região
de Coimbra reúnem as condições ideais para fazer
surf, com ondas de grande qualidade, à espera para
serem surfadas pelos amantes desta modalidade,
que terão nestes destinos todo o apoio logístico e

12
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Ambiente e Proteção Civil
Município de Mira prossegue com combate à
Vespa Asiática

A batalha no combate à Vespa Velutina (vespa asiá-

início, a deteção e exterminação no próprio dia, ou

tica), que o Serviço Municipal de Proteção Civil de

num prazo máximo de 24h. Qualquer situação den-

Mira e a equipa de sapadores florestais têm em-

tro de imóveis, a equipa tem realizado a interven-

preendido desde 2015 (data do primeiro registo),

ção independentemente do dia, considerando esta

tem sido hercúlea, abnegada e digna de registo e

situação como prioridade extrema.

reconhecimento por todos.

A resposta dos serviços, às deteções comunicadas

Desde o início do ano até à presente data, foram ex-

pela população ou outras entidades e mesmo pelos

terminados cerca de 90 ninhos, verificando, na sua

serviços, tem sido dada de imediato, no sentido de

maioria, diâmetros superiores a 25 cm.

promover um ataque mais vigoroso a esta praga.

O Município de Mira adquiriu atempadamente fer-

Depois de alguma partilha de experiências e conhe-

ramentas e equipou a sua equipa de forma a dar

cimentos começou a verificar-se um outro paradig-

resposta a esta praga, investindo numa plataforma

ma que vai para além da intervenção e extermínio

elevatória e num conjunto de varas extensíveis que

de ninhos. A captura de vespas fundadoras e de

permitem injetar o ninho com inseticida de efeito

vespas obreiras, utilizando armadilhas, é outra ini-

ativo para voadoras e larvas, com um espetro de

ciativa que, em situações de avistamentos, os ser-

ação de longa duração.

viços estão a intervir com a construção e colocação

Em termos de segurança, a Câmara Municipal realizou

de armadilhas.

um investimento considerável em fatos de proteção

Através da comunidade escolar e associações, pre-

específicos para o exercício desta atividade, tendo ain-

tende-se desenvolver uma iniciativa, até ao início da

da disponibilizado aos seus colaboradores, possibilida-

primavera, que permita “pulverizar” o concelho com

des formativas na aplicação de fitofármacos.

armadilhas, no sentido de minimizar a disseminação

Na fase de intervenção, os ninhos são injetados com

de colónias de vespa velutina.

inseticida adequado e, quando verificadas as con-

Não seria possível chegar até este ponto sem o empe-

dições de trabalho necessárias, desenvolvido num

nho da população na deteção e alerta na identificação

prazo de 24h, os ninhos são removidos.

de ninhos. Todos juntos seremos capazes de minimi-

A estratégia do Município de Mira tem sido, desde o

zar os efeitos desta praga no nosso concelho.
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Ambiente e Proteção Civil
Mira regulariza cursos de água afetados pelos
fogos de 2017
Tiveram início os trabalhos de regularização de dez
quilómetros de linhas de água, nas áreas afetadas pelo
incêndio de 2017, empreitada financiada a 100% pelo
Fundo Ambiental, no valor de 110 mil euros.
Esta intervenção conta com a parceria da Agência
Portuguesa do Ambiente e com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O ano de 2017 ficou
marcado pelo pior e maior incêndio em Portugal. No
Município de Mira e nos concelhos vizinhos, estes incêndios atingiram proporções catastróficas, verificando-se nos recursos hídricos grandes perturbações na
galeria ribeirinha e na consequente erosão dos solos.
Esta intervenção contempla a beneficiação e valorização
de, aproximadamente, dez quilómetros nas linhas de
água do município, destacando-se a reabilitação do açude, com o objetivo de melhorar a correção torrencial.
Conta com mais de 13.900 estacas de vegetação autóctone, 1.600 elementos plantados e 3,8km de soluções
técnicas de engenharia natural, como faxinas vivas, entrançados vivos, paliçadas e travessões.
Esta vai ainda contribuir para a realização, de uma forma integrada, de um conjunto de ações de sensibilização dos proprietários marginais sobre a importância
da manutenção da galeria ribeirinha autóctone como
barreiras de proteção aos incêndios.
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Ambiente e Proteção Civil
Praias | Município investe 33 mil euros na
segurança e vigilância balnear
A Câmara Municipal de Mira celebrou, no presente ano,
um protocolo com a Associação Adamastor – Associação
de Nadadores Salvadores de Mira para Vigilância e Segurança Balnear nas Praias do concelho para o ano de 2019.
O Presidente do Município referiu que «existe uma crescente preocupação com o bem-estar dos utilizadores
das nossas praias e uma importância cada vez maior
ao nível da segurança e informação nesses espaços. É
da maior importância que, em caso de risco e, especialmente, quando exista a necessidade de uma ação
incisiva em situações de emergência, essas mesmas
situações estejam acauteladas. Tão ou mais importante que essa capacidade de resposta, é a aplicação de
uma atitude preventiva que evite riscos para o público
e o faça sentir seguro. Para além do protocolo celebrado, temos desenvolvido várias ações para manter as
nossas praias como áreas de excelência: preparámos o
areal com a colaboração do exército português; desen-

que nos visitam».

volvemos, com entidades locais e população em geral,

O investimento assumido pela Autarquia, no valor de

iniciativas de limpeza dos areais e colocámos novos

33.345 euros, permitiu o recrutamento de Nadadores-

duches, passadiços e zonas de repouso para pessoas

Salvadores, de forma a ser garantida a segurança e o

com mobilidade condicionada. Tudo isto, a pensar no

salvamento dos banhistas e veraneantes, através de

melhor bem-estar da nossa população e de todos os

uma eficaz vigilância balnear.

Ação Social e Educação
Eco Escolas
O Município de Mira foi novamente reconhecido como

decemos a todos aqueles que, diariamente, trabalham

«Município Parceiro Eco-Escolas». Os estabelecimentos

em prol da preservação ambiental e da educação das

escolares do Município de Mira, envolvidos no Progra-

crianças para as boas práticas ambientais.

ma Eco-Escolas, foram distinguidos com a Bandeira
Verde, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa. As insígnias foram entregues no decurso da Gala
das Bandeiras Verdes Eco-Escolas, a qual decorreu em
Guimarães. O Agrupamento de Mira recebeu este prémio graças às suas iniciativas de foro ambiental, bem
como, projetos educativos ligados à área do ambiente.
A Câmara Municipal de Mira, enquanto entidade parceira no desenvolvimento da iniciativa, recebeu o Certificado de Município Parceiro. Parabéns ao Agrupamento de
Escolas de Mira pelo empenho e dedicação na obtenção
desta bandeira, mais concretamente, à Escola Secundária
de Mira, Escola Básica de Mira e Jardins de Infância. Agra-
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Ação Social e Educação
VirtuALL iniciou em Mira
Decorreu no passado dia 16 de outubro a celebra-

vadora em termos locais, regionais e até nacionais.

ção do Protocolo com a Adelo para início do projeto

Estes espaços serão enriquecidos com recursos hu-

VirtuALL.

manos qualificados e soluções tecnológicas desen-

O projeto VirtuALL (Simbiose entre Inovação, Enve-

volvidas para ir ao encontro das especificidades e

lhecimento e Qualidade de Vida) pretende desen-

particularidades desta população, visando a promo-

volver respostas inovadoras e distintivas a nível na-

ção da qualidade de vida, com efeito preventivo na

cional, que agregam uma visão global do complexo

doença e na promoção da saúde.

biopsicossocial da população idosa com o mais re-

Numa lógica de proximidade, os diferentes objeti-

cente conhecimento científico e tecnológico, contri-

vos do VirtuALL, potenciam a criação de vantagens,

buindo para o “ageing in place” e para o combate ao

para as diversas partes envolvidas, com maior ên-

idadismo.

fase para os destinatários finais diretos, as pessoas

Este projeto assume uma intervenção abrangente,

idosas, e até para os destinatários indiretos, os cui-

integrada, coordenada em 6 concelhos (Cantanhe-

dadores (in)formais e a comunidade. Deste modo, o

de, Montemor-o-Velho, Mealhada, Penacova, Fi-

projeto VirtuALL assume uma responsabilidade so-

gueira da Foz e Mira), privilegiando a transferência

cial ao promover a saúde individual a par com a saú-

tecnológica e a replicação de boas práticas na área

de pública, promovendo o empowerment e dotan-

do envelhecimento ativo e saudável. Consiste no de-

do o idoso de recursos que lhe permita prolongar o

senvolvimento de um ecossistema único, com solu-

mais possível os níveis de qualidade de vida e bem-

ções dinâmicas e simples, mas repletas de opções

-estar pessoal. O projeto promove a saúde e o bem-

inclusivas e integradoras, capazes de estimular a

-estar, numa intervenção positiva de proximidade e

coesão social e territorial.

de elevado impacto social, integrando a especifici-

O projeto passa pelo desenvolvimento de uma Rede

dade do território e reconhecendo as singularidades

de Espaços/Salas de Atividades (de abrangência mu-

de cada indivíduo, propondo-se contribuir para uma

nicipal), suportada por compromissos institucionais

mudança de comportamentos que leve a um enve-

e técnicos, partilhados pela combinação de diversas

lhecimento saudável, participativo e interativo.

áreas do saber, constituindo-se como uma ação ino-
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Ação Social e Educação
Universidade Sénior arrancou para mais um
ano com mais de 160 alunos

Foi no passado dia 11 de outubro que se iniciou mais

As aulas decorrem de segunda a sexta-feira, para

um ano letivo da Universidade Sénior de Mira, em

alunos com mais de 50 anos.

cerimónia no Mira Center. Este ano, a Universidade

Na cerimónia de abertura do Ano Letivo, o Sr. Pre-

conta já com cerca de 160 inscritos, o que comprova

sidente Raul Almeida teve oportunidade de referir:

o sucesso desta iniciativa.

«Quando, em 2016, iniciámos o projeto da Univer-

A Universidade Sénior realiza atividades de ensino

sidade Sénior sabíamos que era uma excelente

não formal, de formação social, de convívio e lazer,

iniciativa para o envelhecimento ativo dos nossos

nomeadamente, com a finalidade de reativar e enri-

Seniores. Ontem, passados três anos do início da

quecer a aprendizagem ocorrida durante os diferen-

Universidade Sénior, durante a cerimónia de aber-

tes períodos de formação escolar, educação para a

tura do ano letivo, confirmámos o sucesso deste

cidadania, para a saúde, para a tolerância, para o

projeto e ficámos de coração cheio com aquilo que

voluntariado e aquisição de outros e diferenciados

os números nos mostram. 160 alunos e dezenas de

conhecimentos. Todos os professores e animado-

atividades que contribuem para o envelhecimento

res, que também podem ser alunos, colaboram em

ativo da nossa comunidade».

regime de voluntariado.

Dia do Idoso celebrado com Risoterapia
Em conjunto com as IPSS do nosso concelho, procurámos proporcionar um dia
especial aos nossos idosos, com uma
sessão de Risoterapia, onde reinou a
alegria e o bem-estar.
Foi um momento para se falar sobre
afetos e a atenção que se deve dar ao
outro, sem esquecer, a reflexão e aquilo
que nos torna mais felizes, no dia-a-dia.
A todos os participantes, relembramos
a mensagem deixada pelo formador:
«O sorriso é a distância mais curta entre
duas pessoas».
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Cultura, Desporto e Eventos
Mira recebeu o Encontro Nacional de Centros de
Formação Desportiva
Realizou-se nos dias 11 e 12 de outubro, o V Encontro

lidade ou disciplina desportiva; formação e certifica-

Nacional dos Centros de Formação Desportiva de Ativi-

ção de professores nas vertentes teóricas e práticas

dades Náuticas do Desporto Escolar, em Mira.

de uma modalidade ou disciplina desportiva e ativi-

O Desporto Escolar conta, atualmente, com 73 Centros de

dades de curta duração que incidam fundamental-

Formação Desportiva, dos quais 59 destinados a ativida-

mente em estágios de formação desportiva especia-

des náuticas, 7 ao atletismo, 6 ao golfe e 1 à natação.

lizada, durante as interrupções letivas.

Constituindo uma forte aposta, no sentido de promo-

Este encontro serviu, essencialmente, para debater

ver o contato dos alunos com as mais diversas moda-

e melhorar as diversas temáticas relacionadas com

lidades, os Centros de Formação Desportiva exercem

as atividades Náuticas no Desporto Escolar, para o

a sua atividade nos Agrupamentos de Escolas (sede),

atual Ano Letivo.

em parceria com outras entidades, nomeadamente
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, clubes, associações, federações e organismos privados.
Os CFD visam proporcionar atividades de iniciação
e aperfeiçoamento desportivo que favoreçam a prática de atividades desportivas cuja especificidade
técnica exija condições especiais, como é o caso das
modalidades náuticas, de ar livre e de exploração
da natureza, atividades que favoreçam a formação
especializada de alunos com interesse, capacidades
e aptidões excecionais para a prática de uma moda-

Pista Municipal de Corta Mato

O Agrupamento de Escolas de Mira escolheu a pista

uma mais-valia para o sucesso da prova.

de corta-mato do Município de Mira para realizar mais

Foi gratificante a presença do vice-campeão mundial de

uma edição da prova de corta-mato (fase de escola) in-

50km marcha João Vieira que procedeu à entrega das me-

tegrada no desporto escolar.

dalhas aos atletas participantes e vencedores.

O evento decorreu no passado dia 27 de novembro e

Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal.

contou com a presença de mais de 220 alunos, distri-

Esta Pista acolherá dia 22 Dezembro o V Cross Miravil-

buídos pelos diferentes escalões. O verde da floresta e

las e dia 2 de fevereiro a Final Distrital de Corta Mato

os percursos pedonais em ambiente tranquilo foram

Master’s Longo.
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Cultura, Desporto e Eventos
31 Países representados nos Campeonatos
Internacionais de Columbofilia em Mira

O Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em

ricanas – a Liga Nacional de Campeões, prova em

Portomar, em Mira, foi a casa dos Campeonatos Inter-

que só participaram os campeões gerais dos clubes

nacionais de Columbofilia – Mira 2019. A prova, que se

portugueses e o Campeonato Nacional de Jovens.

realizou no dia 31 de agosto, foi organizada pela Fede-

Na prova final participaram cerca de 1.200 pombos.

ração Portuguesa de Columbofilia (FPC), com a colabo-

A solta foi única para todas as provas e decorreu

ração do Município de Mira e, colocou em competição

a partir de Luciana (Espanha). Os pombos atletas

pombos-correio provenientes de 31 países.

percorreram, aproximadamente, 420 kms até Mira,

Esta edição dos Campeonatos Internacionais de

colorindo os céus ibéricos.

Mira incluiu 7 provas em simultâneo, o Grand Prix

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mira foi um

de Portugal – prova que contou para o Mundial Ran-

«orgulho receber mais uma vez os campeonatos Inter-

king da Federação Columbófila Internacional (FCI), o

nacionais de Columbofilia em Mira. Mira foi mais uma

Campeonato da Europa, o Campeonato da Europa

vez a “Capital Mundial” na modalidade da Columbofilia.

de Jovens – dedicado a columbófilos com menos de

Este evento, para além de trazer participantes de todo

25 anos de idade, o Torneio Ibero Latino Americano,

o mundo, é mais uma forma de promover o concelho e

a Liga das Nações – que colocou em confronto as

Portugal, a nível Turístico e Desportivo».

seleções nacionais europeias e as ibero latino ame-

Jogos sem Fronteiras 2019
Os Jogos sem Fronteiras voltaram a Mira, em setembro, para mais
uma edição. Parabéns aos grandes vencedores deste ano, à associação ADM e a todas as equipas participantes pela brilhante entrega, dedicação e desportivismo ao longo destes 3 dias.
Um agradecimento especial a toda a equipa que organizou este
evento e ao público entusiasta que marcou presença a apoiar
as suas equipas. Foi fantástico!
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Cultura, Desporto e Eventos
Animação de Verão atraiu milhares de pessoas
à Praia de Mira
No âmbito da animação da época balnear na Praia
de Mira, o Município de Mira programou várias iniciativas culturais e desportivas, para esta altura de
verão, de modo a animar não só os residentes, mas
também todos os veraneantes, sem esquecer a dinamização do comércio local.
Com cerca de 40 iniciativas, milhares de pessoas
participaram nestes agradáveis momentos.
Deixamos aqui alguns destaques, tais como: a Noite
de Samba, com as ruas repletas de gente, muita cor
e alegria; a Noite do Enredo, com um espetáculo inédito e multi-performativo, no âmbito do programa
“Coimbra, Região de Cultura”; a Iberovespa, um encontro ibérico que juntou centenas de apaixonados
pelas motorizadas Vespas; o Festiva Konnections
que tornou a Praia de Mira na Capital do Drum &
Bass, ao receber alguns dos melhores artistas da
cena nacional e internacional; as nossas Marchas
Populares, entre muitos outros momentos.

22º Mostra da Região da Gândara foi um
enorme sucesso
A Praia de Mira teve quatro dias dedicados à gastro-

unificadora, sentando todos à mesma mesa, saborean-

nomia Gandaresa, a 22º Mostra Gastronómica da Re-

do os mesmos alimentos e o que eles simbolizam, re-

gião da Gândara, organizada pela Câmara Municipal

presenta mais um passo na intensificação do respeito

de Mira e que contou com o Chef Luis Lavrador, como

e do acolhimento do outro».

embaixador. Um evento que garantiu a oportunidade

Muito obrigado.

de redescobrir os bons sabores, aromas e paladares
dos produtos locais da terra, Mar e Ria, associados aos
antigos saberes das cozinhas simples dos agricultores
e pescadores da região da gândara.
Este ano, como novidade, existiram várias Oficinas
de Saberes e Sabores, em que todos os visitantes
tiveram a oportunidade de participar, aprendendo
a confecionar Caldeirada à Moda do Pescador, Batatas Assadas na Areia, Sardinha na Telha e Baixada e
Chupas de vinho branco.
Nota ainda para o facto desta iniciativa ser um dos
eventos que será incluído na Região de Coimbra – Região Europeia de Gastronomia 2021, que pretende, tal
como referiu o Chef Luis Lavrador: «Criar uma oferta
alimentar, com identidade regional forte, transversal e
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Cultura, Desporto e Eventos
MINI MEETING IBÉRICO – MM Ibérico 2020
Após o sucesso que foi o PORTU-

decorrer sempre no 1º fim-de-se-

GAL IMM 2018, o Município de

mana de Maio e sempre no mes-

Mira teve a iniciativa de convidar

mo local. No caso de Portugal, no

os dois clubes envolvidos na or-

Parque de Campismo Municipal

ganização desse evento (Clube

da Praia de Mira e no caso de Es-

Mini de Portugal e Clube Mini da

panha, em local ainda a designar.

Serra da Estrela), lançando o de-

Assim, o MM Ibérico 2020 irá de-

safio para um novo projeto a de-

correr nos dias 1, 2 e 3 de maio e

signar-se MINI MEETING IBÉRICO,

a organização resulta da parceria

este a ser organizado anualmente

entre o Município de Mira, Clube

e alternadamente entre PORTU-

Mini da Serra da Estrela e Clube

GAL e ESPANHA.

Mini de Portugal.

Este evento, um pouco à seme-

Todas as informações e inscrições

lhança do IMM, pretende sobre-

em www.mmiberico.com.

tudo congregar MINI aficionados
de ambos os países, proporcionando-lhes

um

fim-de-semana

com um programa diversificado,
de convívio, com muita diversão
e com baixos custos. Esperamos
contar com a interação dos diversos clubes presentes.
Pretende-se que o evento venha a

“O Lago da Aventura” no Salão Paroquial
do Seixo
Foi com a sala cheia que, no dia 26 de outubro, o Salão Paroquial do Seixo de Mira recebeu o espetáculo «O Lago
da Aventura», uma produção da Genius y Meios do Grupo Renascença, no âmbito de uma parceria com o Município de Mira.
Esta foi uma tarde bem passada e divertida, com música cantada ao vivo. A peça foi escrita pelo autor e ator David
Carronha e produzida pelo conhecido ator e encenador Luis Lourenço.
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Obras Municipais
Obras de reconversão do antigo mercado
Municipal de Mira e Balneários do Estádio
Municipal continuam a bom ritmo

Estão a decorrer as obras de reabilitação e recon-

No Estádio Municipal decorre também a construção

versão das instalações abandonadas do Mercado

dos balneários e bancada. Este projeto contempla

Municipal de Mira. Recorde-se que, na presente in-

quatro balneários acessíveis para equipas, dois bal-

fraestrutura, será construído um auditório com 270

neários para treinadores, uma lavandaria/rouparia

lugares, entre outros espaços polivalentes. O proje-

e zona técnica, um posto médico, uma sala de arru-

to, financiado em 85% por fundos comunitários, tem

mos para equipamentos de jogos, uma sala poliva-

como objetivo recuperar o edifício abandonado, de

lente e uma sala de apoio, um escritório, instalações

modo a assegurar as condições necessárias para

sanitárias acessíveis para o público, bem como, ban-

se dar uma nova vida ao espaço. A nova dinâmica

cadas. Trata-se de uma obra de grande importância,

pretendida passa pelo funcionamento em horário

já que irá contribuir para a melhoria das condições

alargado e pela criação de uma grande diversidade

de utilização dos atletas do estádio municipal, col-

de serviços que atraiam os mais variados públicos e

matando uma lacuna há muito existente.

eventos culturais.

Ambas as obras decorrem a bom ritmo dentro dos
prazos previstos.

Construção de passadiço na Lagoa
Construção de nova via pedonal e clicável que vai fechar a ligação circundante na zona sul da Lagoa.

22

Boletim Municipal de Mira dezembro 2019

Obras Municipais
Recuperação da ponte
na Rua do Rio

Jardim do Bairro do
Areeiro

Estão a decorrer as obras de recuperação da pon-

Está a decorrer uma empreitada para a beneficia-

te e dos espaços envolventes à Vala Velha, no Lar-

ção de dois espaços verdes no Bairro do Areeiro,

go do Tarelho e na Rua do Rio, entre Portomar e

no Casal de São Tomé e Carromeu, bem como das

o Cabeço de Mira.

vias envolventes, Rua Principal (Casal) e Rua de

Esta intervenção vai permitir corrigir um abatimento

Baixo (Carromeu).

de terras que tinha ocorrido junto à vala e colocava em
causa a segurança dos utilizadores da via e parque.

Trabalhos de
requalificação exterior
da Casa do Visconde Tribunal de Mira

Entroncamento
Lentisqueira\Ramalheiro

Encontra-se a decorrer os trabalhos de requalificação exterior do Tribunal de Mira, nomeadamente, isolamentos,
pinturas e limpeza de telhado.
Com esta requalificação é dada uma nova configuração ao entroncamento, garantindo uma maior segurança aos seus utilizadores.
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Obras Municipais
Trabalhos de manutenção do Pavilhão
Trabalhos de requalificação exterior do Pavilhão Municipal, uma intervenção premente para que este espaço possa acolher, de forma segura e confortável, os seus utentes praticantes das diversas modalidades
desportivas.

Aquisição de equipamentos
O Município adquiriu recentemente vários equipa-

compactador, destroçadores para tratores e reno-

mentos para uma melhor atuação no seu dia-a-dia

vação da frota automóvel com 2 ligeiros de passa-

bem como para algumas intervenções de requali-

geiros, 1 ligeiro misto de passageiros\mercadorias e

ficação de vias e limpeza de espaços. Um cilindro

2 carrinhas de 9 lugares.

24

Boletim Municipal de Mira dezembro 2019

Direito de Oposição

Texto da responsabilidade dos intervenientes

Partido Socialista
Ao analisar o “Anuário Financeiro”, ficamos a saber que
Mira está entre os piores 12% Municípios em termos
de pagamentos e é o 18º pior a gerar riqueza. Números que revelam o fracasso destas gestões.
Em 2019, o Município fez um grande endividamento.
Destacamos os empréstimos ao BPI (cerca 2 milhões)
e ao BEI (Banco Europeu de Investimento), entre outros. O orçamento para 2020 subiu 3,8 milhões. Parte
desse dinheiro é para gastar em alcatrão (em alguns
Informar os cidadãos é um dever dos eleitos, como

sítios bem), o grave é que isso não é sustentável, o pa-

está consagrado na Lei. E não deve ser um mero ato

gamento deste dinheiro é “empurrado” para outros

de propaganda política. Os Boletins são pagos pe-

mandatos e algumas destas estradas têm de ser nova-

los Mirenses e a informação neles contida tem de

mente “furadas”. Isso é egoísmo e eleitoralismo. Mas,

ser verdadeira e rigorosa. A sociedade precisa de

felizmente, a sociedade começa a aperceber-se da rea-

sentir confiança em quem a representa.

lidade. Esperemos que a tempo.

O PS Mira e os seus eleitos, nos locais próprios, têm

Os eleitos do PS votaram Contra estas escolhas. Con-

tomado posições perante os erros de gestão do Mu-

sideramos que este orçamento prejudica o futuro das

nicípio. Defendemos uma estratégia diferente para o

gerações vindouras, revelando grande irresponsa-

Concelho, mas somos responsáveis e queremos o me-

bilidade. Defendemos outro caminho, outra gestão

lhor para as nossas gentes. As nossas opiniões nem

- mais responsável, leal e consistente. O desenvol-

sempre chegam ao cidadão porque a atual maioria

vimento e a dignidade dum povo não se conquistam

PSD, utilizando os recursos públicos, deturpa os factos

com porreirismos, pancadinhas nas costas ou fazendo

e passa mensagens falsas para a sociedade.

favores a amigos, com dinheiros públicos.

São muito férteis em propaganda, mas muito “po-

Algo terá de mudar. O que está em causa é a saúde

bres” no combate aos problemas que afetam o Con-

e sobrevivência das nossas gentes.

celho. Os responsáveis autárquicos, pouco fizeram,
no que concerne à manutenção do Património Mu-

Desejamos a todos os Cidadãos umas Festas Felizes.

nicipal, à nossa Floresta, aos terríveis perigos do
Sistema Hídrico e da Poluição ou mesmo na cria-

Partido Socialista de Mira

ção de riqueza. Já viram: as obras (algumas nunca
feitas e outras mal executadas) são sempre anunciadas ao sabor do calendário eleitoral?
Entretanto, a Autarquia, nos últimos 6 anos, dispôs
de cerca de 80 milhões que já gastou. Será que os
habitantes das nossas povoações viram algum desse dinheiro a ser investido nas suas terras? Para
onde foram tantos milhões? Nos aspetos estruturais o que foi feito?
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10 anos de MARé!
Obrigado a todos os Marinheiros, obrigado a todos os Mirenses!
Festejamos 10(!) anos a servir a Nossa Terra através do MAR,
através de ti, de mim, através de nós!
O que é facto e realidade é que a presença do MAR tem conseguido unir forças díspares para bem coletivo!
Basta, por exemplo, ver esta presença no Boletim Municipal, que até agora apenas serviu para executivos
no poder fazer propaganda! Basta, por exemplo, atentar na abertura ao diálogo com todas as forças políticas com capacidade de comunicação e bom senso. Fizemos a ponte com os cidadãos, não temos caciques,
quotas nem fechamos as portas.
O problema é que a motivação que nos levou a formar como grupo continua a mesma, continuamos a lutar
pelas mesmas condições! O nosso objetivo ainda é, havemos de ter:
- Água confiável e de qualidade com sistema de captações, tratamento e distribuição autónomo. Teremos a
empresa nova intermunicipal para fazer bem!
- Saneamento para todo o município e reabilitação
dos sistemas de esgotos existentes que funcionam
mal.
- Saneamento de Cantanhede, bem tratado na futura
ETAR nas Cochadas da AdCL, para reutilização a jusante no Concelho de Mira como volume de recarga de
aquífero através de bacias de infiltração contribuindo
deste modo também para defesa contra incêndios.

- Resíduos nos sítios certos, têm que haver mais contentores diferenciados, não necessitamos de festivais
de resquícios
Este é o estado da nação! Onde sucessivos executivos apenas olham para obras dispendiosas e desprezam a
reabilitação ou conservação. Milhões gastos mas com perda progressiva de saúde coletiva, qualidade de vida e
ecossistemas debilitados, doentes, urgem-se renaturalizações. Ainda alguém se lembra das riquezas naturais de
Mira há 20-40 anos?
É preciso ter a perceção que a cidadania requerer benfeitorizar o que é de todos com todos. Desejamos Boas Festas e um 2020 em grande!
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