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Outro dos nossos objectivos é garantir o desenvolvimento económico e sustentável, apoiando e promovendo o
bem-estar social das famílias. Aqui, relembro o IMI na sua
taxa mínima (0.30) associado ao IMI familiar, a ausência de Derrama como forte incentivo à fixação de
empresas e os fortes investimentos nas zonas industriais
do concelho. Recordo ainda o desbloqueio da habitação
da Videira Norte e a aprovação da estratégia local de ha-

Editorial

bitação.

Confiança!

Destaco também a aposta contínua num melhor Am-

Caros mirenses, espero que se encontrem todos bem. Efe-

valorização dos bio resíduos e a defesa e recuperação do

tivamente, no tempo em que vivemos, o que mais desejo

sistema hídrico de Mira. Investimentos estruturantes que

para cada um de vós é muita saúde.

se traduzem em obras que estão em curso e outras que

biente com a reflorestação das áreas ardidas, a conclusão do ecocentro municipal, a aposta na separação e

avançarão num curto prazo, além das intervenções nas
Como já tive oportunidade de referir, este mandato, que se

freguesias, respondendo aos anseios mais urgentes das

iniciou em 2017, tem sido marcado por inúmeras adversi-

populações.

dades e imprevistos. Assim foi com o flagelo dos incêndios
que assolou o concelho, seguindo-se a passagem da tem-

A promoção constante de Mira por vários territórios, afir-

pestade Leslie e culminando com a pandemia atual, que

mando-nos como um concelho de forte componente turís-

nos obrigou a adotar um conjunto de medidas de inter-

tica, não esquecendo a cultura, desporto e associativismo.

venção e a mobilizar meios para o apoio no âmbito social

Continuaremos a trabalhar lado-a-lado, numa políti-

e económico.

ca de proximidade com as nossas Associações locais, as
Juntas de Freguesia, as Empresas e sua Associação Em-

Apesar de todas as adversidades estou, mais do que

presarial e todos os cidadãos, para que juntos possamos

nunca, determinado e motivado a ajudar cada um

trilhar um caminho de sucesso e sempre com esperança

de vós e o concelho no seu todo. Para mim, MIRA será

no futuro.

sempre a prioridade e, por muito que existam, ultimamente, correntes que nos queiram denegrir e contar uma

Mais que nunca, tenho confiança que vamos superar

história completamente arredada da realidade, os Miren-

esta dura etapa que o mundo atravessa, e juntos iremos

ses sabem o quanto, nestes últimos sete anos, temos

celebrar a amizade e a saúde.

imprimido dinâmica e um novo ritmo ao concelho.
Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
Temos enormes desafios pela frente! Desde logo importa promover a saúde de todos os Mirenses e, para isso,

Contem comigo!

decidimos assumir, já em 2021, a competência da saúde,
de forma a garantir a todos vós o acesso ao serviço. Já
no presente ano, a Câmara Municipal garantiu recursos humanos do Município nas várias extensões
de saúde, de modo a que as mesmas não fechassem, e
disponibilizou, junto do Ministério da Saúde, toda a colaboração necessária para a requalificação do Centro de
Saúde de Mira.

Raul Almeida Presidente da Câmara Municipal de Mira

Destaque
Câmara de Mira em várias frentes no
combate à pandemia
No dia 2 de Março foi divulgado o primeiro caso de uma

diretamente na recolha de bens alimentares e de

pessoa infetada com o novo coronavírus em Portugal.

higiene em supermercados, no levantamento de

Sem casos confirmados no concelho de Mira, a Câmara

medicação, na prestação de apoio psicológico, no

Municipal implementou desde logo uma série de medi-

esclarecimento de dúvidas, na transmissão de

das preventivas de combate à COVID-19.

uma palavra de conforto, na realização de visitas
para garantir que a população se encontra bem,

Até hoje, e passados nove meses, foram muitas as

entre outras linhas de ação prioritárias. Caso te-

medidas e iniciativas colocadas no terreno em es-

nha alguma necessidade específica, contacte a Linha

treita colaboração com os diversos parceiros locais.

de Apoio Municipal através do úmero 231 247 027.
Esta é uma linha pensada para si e para todos os que

A desinfeção de ruas, o encerramento dos equipamentos

ficam sem retaguarda socioeconómica nesta fase.

municipais, a suspensão de todas as atividades culturais e
desportivas, a oferta de máscaras à população, a colabora-

A atual situação que se vive não só em Mira mas em todo

ção lado a lado com as IPSS, a cedência de material de in-

o País e no Mundo é preocupante e tem que ser avaliada

formática aos alunos do Agrupamento de escolas de Mira,

permanentemente. Neste sentido, continuamos a adotar

o reforço de verbas junto dos Bombeiros Voluntários de

todas as medidas necessárias, tendo inclusivamente já

Mira, o reforço dos cuidados nas nossas praias, bem como

assegurados todos os recursos financeiros indispensá-

a reorganização do funcionamento dos serviços municipais

veis à implementação do que temos planeado e também

foram algumas das medidas tomadas até ao momento.

para necessidades futuras.

Uma nota especial para a Linha de Apoio Munici-

Apelamos, uma vez mais, para que a população cumpra

pal, criada para ajudar os munícipes a colmatar

as recomendações das autoridades competentes, refor-

reais necessidades. Um grupo de trabalho que faz

çando que, nesta calamidade, o mais importante são as

o acompanhamento do projeto e que procura atuar

pessoas. Como tal, protejam-se e protejam os outros.
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Destaque
Aprovado orçamento e grandes opções para
2021, no valor de 19 milhões de euros
A Câmara Municipal aprovou a 24 de Novembro, em

que todos estamos envolvidos e de forma a regressar à nor-

Reunião de Câmara e com os votos contra dos mem-

malidade com a maior brevidade possível”.

bros do Partido Socialista, o documento de Orçamento
e Grandes Opções do Plano para 2021. O documento

O orçamento Municipal para 2021 tem um crescimento

aprovado ascende a 19 milhões de euros, atingindo

de 9,16% face a 2020, com uma verba de investimen-

o valor mais elevado desde 2011, representando

to público de 8,3 milhões de euros. Do orçamento

uma clara aposta no investimento no concelho.

total, 43% é alocado ao investimento público, um
aspeto extremamente importante face ao contex-

O documento de gestão do 4.º e último ano do presente

to de crise económica. O Município de Mira pretende

mandato autárquico, mantém os princípios de gestão que

ainda ter um papel catalisador da retoma económica,

a CMM tem vindo a adotar nos últimos sete anos e que se

que se pretende que seja iniciada no decurso de 2021,

baseiam em valores como a transparência, o rigor e o cum-

reforçando o investimento e apoio público às diversas

primento dos compromissos assumidos com os mirenses.

entidades como forma de estimular o desenvolvimento
e crescimento económico do concelho.

Para Raul Almeida, “numa lógica de continuidade
marcadamente plurianual e seguindo a estratégia

Como referido anteriormente, e tal como tem vindo a ser

definida pelo plano de ação estratégico aprovado

feito nos exercícios anteriores, o Orçamento pretende

em 2015, vamos continuar, em 2021, a aumentar a

aproveitar ao máximo as oportunidades P2020, sen-

realização de investimento, com um vasto conjun-

do que já foram executados, neste âmbito, investimen-

to de projetos, obras e eventos em todas as áreas

tos num valor de 3,3 milhões de euros. O documento

da gestão municipal e por todo o município, apro-

agora aprovado foi o primeiro exercício orçamental ela-

veitando ao máximo os Fundos Comunitários”.

borado ao abrigo do novo normativo contabilístico que
regula a atividade das entidades pública (SNC-AP).

Deste modo, investimentos como a requalificação da
Zona Industrial Polo 1, a recuperação contínua da
rede viária, a valorização dos viveiros da Barrinha,
a requalificação dos parques de estacionamento do
Lago do Mar e do Poço da Cruz, a construção do Canil
Municipal, a finalização das bancadas e dos balneários municipais, a reflorestação da área ardida em
2017 ou a construção da rotunda do matadouro são
apenas alguns dos exemplos de obras estruturantes que
tocam nos vários eixos de intervenção da Câmara Municipal, tais como: ambiente, desporto, juventude, turismo,
natureza e segurança rodoviária. Sempre, com o objetivo
comum de melhorar a qualidade de vida dos mirenses.
Este ano, com o País e o Mundo a viver uma situação excecional originada pela COVID 19, o combate à pandemia
tornou-se, desde Março de 2020, uma prioridade de primeira linha, “à qual temos que continuar a dar, em 2021,
toda a nossa determinação com uma estratégia e os meios
necessários, para sermos parte activa deste combate, em

Boletim Municipal de Mira dezembro 2020
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Destaque
Já arrancaram as obras do novo centro de
recolha de animais de Mira

O futuro Centro de Recolha de Animais de Mira já come-

protocolo com a Associação Abrigo de Carinho já

çou a ser construído e terá uma capacidade para acolher

estão contemplados.

150 cães e 30 gatos. A nova estrutura terá condições
condignas para os animais residentes e para funcionários

A obra que agora arranca será realizada através de fun-

e será construído na Praia de Mira, local das atuais instala-

dos próprios do Orçamento Municipal, não descartando

ções da Associação Abrigo de Carinho.

a obrigatoriedade de financiamento complementar, junto dos contratos para benefício de equipamentos mu-

O Centro de Recolha de Animais visa alojar cães e gatos

nicipais. É ainda importante enaltecer a colaboração de

vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em

todos os que tornaram possível este projeto, desde os

quaisquer lugares públicos, bem como animais perigo-

técnicos do município, às entidades envolvidas e

sos que apresentem riscos para a segurança de pessoas

também à Associação Abrigo de Carinho, que, des-

ou outros animais.

de 2011, desenvolve de forma voluntária, esta tão
importante ação pela causa animal.

Este projeto (remodelação de um abrigo de animais errantes) já tinha sito vencedor, na edição de 2017, do Orçamento Participativo Municipal, com uma verba atribuída de 50 mil euros.
Tendo em conta a importância e urgência desta infraestrutura e as exigências das novas alterações legais, a Autarquia contemplou, no orçamento Municipal de 2020, a quantia de 250 mil euros, na qual
os 50 mil euros do orçamento participativo do
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Destaque
Requalificação dos parques de estacionamento
do Lago do Mar e do Poço da Cruz
Foi aprovada a candidatura da Câmara Municipal de Mira
ao Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, incluído no Programa Operacional Regional do Centro e que
incidirá na requalificação dos parques de estacionamento
do Lago do Mar e do Poço da Cruz. Ao projeto será alocado mais de 1 milhão de euros, comparticipado em
85% por fundos comunitários.
O projeto apresenta uma área de intervenção de cerca de 5.798,15m² no estacionamento da Praia Poço
da Cruz e de 9.999,73m² no Lago do Mar. Contempla
a total requalificação dos espaços, ao nível do
piso e das estruturas de apoio, permitindo, deste
modo, uma melhor utilização para todos os visitantes e frequentadores das praias.
Além das alterações mencionadas, serão ainda criados
pontos de bikesharing (para recolha de bicicletas),
numa interligação com a pista ciclopedonal existente e, no futuro, com a Pista Eurovelo que unirá os
municípios de Mira, Cantanhede e Figueira da Foz.
O projeto foi já a concurso público, aguardando agora o
visto do tribunal de contas.

Boletim Municipal de Mira dezembro 2020
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Destaque
Museu e Posto de Turismo da Praia de Mira com
investimento de 200 mil euros
cer a exposição, permitindo que passe a ser acessível
a todos os tipos de público, de todas as idades”.
Entrar e compreender o museu “Palheiros de Mira” é, mais
que uma experiência visual, uma incessante vontade de visitar e procurar no território uma cultura e um património
próprio, onde se reencontra uma identidade e se vê dignificado todo o trabalho de artesãos, pescadores e famílias
da terra. É um lugar multissensorial, onde se descobrem
as histórias, tradições e herança cultural dos Homens e
Mulheres que fizeram deste território a sua casa, dividida
entre o Mar e a Terra. Onde se exploram as artes de outrora e a sua ligação com o território (Arte Xávega). Aqui
Palheiros de Mira é o nome do novo museu que re-

cruza-se a inovação, a tecnologia e o design com um es-

sulta da conversão de um edifício histórico e cultural

pólio etnográfico e histórico do concelho, através de uma

numa infraestrutura acessível e que preserva a me-

linguagem multitemática, combinando «patrimónios» di-

mória, a história e o património da comunidade local,

versificados: o território, a memória local, os vestígios cul-

dividida entre o Mar e a Terra. Finalizadas as obras de

turais de presença humana e o espírito do lugar, seguindo

requalificação, o Museu Etnográfico e Posto de Turis-

uma visão transdisciplinar e diacrónica.

mo (MEPT), agora designado por Palheiros de Mira, foi
inaugurado em Agosto de 2020.

O Museu está aberto todos os dias, das 9h00 às 13h00 e
das 14h00 às 17h00. Conta com exposições únicas no seu

O projeto teve como objetivo principal a conversão do

interior, que refletem a história do nosso povo e da nossa

MEPT, tornando-a numa infraestrutura acessível a pes-

região. Os horários de admissão aos visitantes serão por

soas com diversos tipos de deficiência e limitações, me-

ordem de chegada: 9h30, 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30.

diante três tipos de intervenções: uma no interior do
edifício, outra no exterior e uma terceira no conteúdo do

Neste momento, e devida à pandemia, é obrigatório, para

museu. A intervenção compreendeu ainda a instalação de

a visita, o uso de máscara e a desinfeção das mãos à entra-

um elevador de acesso ao piso superior do Museu e de

da, assim como cumprir as indicações da equipa respon-

equipamentos essenciais à fruição do espaço por parte

sável pelo Museu.

dos cidadãos com limitações físicas e cognitivas, a construção de sanitários, renovação da instalação elétrica e

Venha fazer uma “viagem ao nosso passado”. Visite

dispositivos de iluminação, reconfiguração da rampa de

o nosso Museu, conheça o valor que este oferece e

acesso a pessoas com mobilidade reduzida, alterações no

faça parte da nossa história!

pavimento e mobiliário exteriore requalificação e impermeabilização de toda a infraestrutura que se apresentava
bastante danificada.
Este projeto de intervenção, financiado a 90% por fundos
comunitários, “permitirá a transfiguração deste local
histórico e cultural da Praia de Mira onde estarão produzidas legendas, audiodescrições, vídeos e demais
elementos que permitirão complementar e enrique-
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Destaque
Continua a requalificação das estradas
do Concelho
Continuam as intervenções na rede viária do concelho,
que visam proporcionar mais conforto, melhor mobilidade
e maior segurança a todos os utilizadores.
Para a autarquia, estas intervenções assentam num investimento superior a um milhão de euros e permite dar continuidade ao programa de melhoria das estradas do concelho.
A intervenção prevê a pavimentação de diversas vias em
todas as freguesias do concelho, que se apresentam muito degradadas; a reposição da sinalização horizontal; a
execução de drenagens e de saneamento de solo e a correção de passeios, sempre que necessário.
Nesta empreitada foi ponderado, na definição das ruas a
incluir, o estado de degradação dos pavimentos e o seu
grau de utilização, em termos de tráfego rodoviário.

Boletim Municipal de Mira dezembro 2020
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Destaque
Município vai aumentar rede de parques
infantis e de fitness
O Município de Mira está a concluir o projecto que vai
permitir dotar o concelho com um maior número de
parques infantis e de fitness. Estas intervenções, no
valor de cerca 150 mil euros, vão ter lugar em todas as
freguesias do concelho, respondendo à necessidade dos
mirenses e de forma a proporcionar espaços de diversão
mas também de prática desportiva.
A construção destes espaços constitui uma mais-valia
para criar condições adequadas aos munícipes, de
várias gerações, de modo a que estes possam sentir e
viver o seu concelho adequadamente.

Ação Social e Educação
Mira aprovou Estratégia Local de Habitação
Na reunião de Câmara de 24 de Novembro foi aprovada

• Providenciar as soluções habitacionais previstas

por unanimidade, a Estratégia Local de Habitação de Mira

para os agregados familiares que residem no Bairro

(ELHM), cujo objetivo é garantir o acesso de todos, a

do Arieiro que constitui o “Núcleo Precário”;

uma habitação adequada, alargando o parque ha-

• Reabilitação de habitações próprias em condições

bitacional com apoio público, e ainda a criação de

precárias;

condições para que a reabilitação urbana passe da

• Aquisição de imóveis para habitação;

exceção à regra.

No total, o investimento rondará os 3,2 milhões de euros.

Neste sentido, a Câmara Municipal de Mira pretende apostar, de forma firme e consistente, na criação de soluções
sustentáveis de habitação, assumindo o papel central que
é conferido aos municípios no contexto da Nova Geração
de Políticas de Habitação.
Do levantamento das necessidades de realojamento habitacional no concelho, foi possível identificar 39 agregados familiares
a viver em habitação precária, correspondendo a 100 pessoas.
A solução habitacional para a maioria dos agregados familiares será a reabilitação de habitações próprias, propondo-se a solução da “aquisição de casa própria” para sete
das famílias identificadas.
Assim, de forma resumida, as soluções previstas na ELHM
passam por:
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Ação Social e Educação
Escolas de Mira com bandeira Eco-Escolas
A Escola Básica de Mira, a EB1 da Lentisqueira, a EB1 de

foram conhecidos numa cerimónia online que acon-

Portomar e os Jardins de Infância de Mira integram a lis-

teceu a 13 de Novembro e onde Mira também esteve in-

ta dos projectos vencedores do programa Eco Escolas de

cluído com os estabelecimentos acima mencionados.

2019/2020.
Ao todo, o projecto Eco Escolas abrange mais de 830 mil
O Eco Escolas é um programa internacional da “Foundation

alunos e 12 mil professores, oriundos de 236 municípios,

for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal

num total de 1617 vencedores que agora podem erguer

desde 1996 pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Euro-

as suas bandeiras verdes, símbolo deste projecto. “Esta-

pa) e que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho

mos muitos orgulhosos por estarmos entre os ga-

de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Edu-

lardoados do Eco Escolas. É sinal de que os alunos

cação Ambiental para a Sustentabilidade.

do município estão cada vez mais criativos e atentos ao meio ambiente”, frisou Raul Almeida.

De acordo com a organização, “o ano letivo 2019/2020
foi, como sabemos, particularmente difícil e exigiu um esforço suplementar não só da ABAE/Eco Escolas com novas propostas de trabalho para acompanhar as escolas
em confinamento, mas principalmente dos professores,
que rapidamente tiveram de se adaptar para lidar com
uma nova realidade”.
Ainda assim e perante estes constrangimentos, as escolas
terminaram o ano com muitos resultados positivos, que

Mira dinamiza Gabinete de Apoio à Família
Desde Julho de 2020 que o Município de Mira conta com um
Gabinete de Apoio à Família, que tem como objetivo apoiar as
famílias do concelho na resolução de vários problemas.
O GAF foi criado com a finalidade de “potenciar a família nas suas
diferentes dimensões e proporcionar uma resposta global e
integrada às problemáticas mais prementes e geradoras de
exclusão”.
Assim, este gabinete é dirigido às famílias residentes em Mira,
apoiando-as nas diferentes fases do seu ciclo vital e em questões como, por exemplo, o nascimento de um filho, situações
de desemprego, a morte de um familiar, entre outros.
No GAF os munícipes poderão contar com um apoio em três
vertentes: psicológico, social e jurídico. O objetivo passa
ainda por informar e aconselhar; ajudar a superar dificuldades/
crises; esclarecer sobre a legislação existente; desenvolver medidas e iniciativas para estimular a união familiar e promover
comportamentos saudáveis.
O Gabinete de Apoio à Família funciona no Edifício do Mira
Center, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e
das 14h00 às 17h00, sendo necessária uma marcação prévia através do número 231 480 550.
Boletim Municipal de Mira dezembro 2020
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Ambiente e Proteção Civil
Época balnear de 2020 foi um desafio superado
Num Verão atípico e com restrições, o concelho de Mira

Poço da Cruz já são 14 anos a envergar o símbolo de

viveu uma época balnear sem contratempos.

qualidade da ABAE.

Mais uma vez, tanto a Praia de Mira como a Praia do
Poço da Cruz estiveram à altura dos veraneantes, promovendo todas as condições para dias de praia divertidos e seguros.
Sem quaisquer incidentes de maior a registar, agradecemos a todos os parceiros que estiveram no terreno,
em especial à Adamastor - Associação de Nadadores
Salvadores de Mira, pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo de mais uma época balnear na vigilância das nossas Praias.
De realçar que, em 2020, a Praia de Mira recebeu a
Bandeira Azul pelo 34.º ano consecutivo, demonstrando a qualidade da sua água e do seu areal e que faz
desta praia um local escolhido para as férias de milhares
de portugueses, mas também estrangeiros. Quanto ao

Mira sensibiliza para “o mar começa aqui!”
A iniciativa, intitulada ”Pinta a tua sarjeta”, teve lugar
na Praia de Mira e integrou o plano de actividades do
programa de Educação Ambiental Bandeira Azul. Constou, na pintura simbólica de três sarjetas com frases de
consciencialização como “O mar começa aqui”, “o mar começa em ti” ou “o que cai ao chão, cai ao mar”.
O objectivo passou, acima de tudo, por sensibilizar as populações para a consciência de que todos os resíduos
descartados para o chão podem acabar por ser conduzidos até ao mar, através das redes de águas pluviais, e que, por isso mesmo, tem que haver um cuidado
constante e não apenas na época balnear.
Esta foi apenas uma das várias iniciativas do “Pinta a tua
sarjeta” a que o Município pretende dar continuidade,
Foi no dia 16 de Outubro que alguns dos colaboradores

“de forma a permitir uma maior sensibilização para

da Câmara Municipal de Mira – juntamente com um gru-

a necessidade de preservação dos ecossistemas e

po de crianças do concelho – realizaram uma actividade

da biodiversidade em geral e da qualidade da água

de sensibilização para uma maior consciência ambiental,

doce e salgada em particular”.

quer na terra quer no mar.
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Ambiente e Proteção Civil
Dia Internacional de Limpeza Costeira

Mira assinalou, a 26 de Setembro, o Dia Internacional de

a necessidade de uma maior proteção do oceano e

Limpeza Costeira com uma iniciativa de recolha de lixo nos

dos seres que nele habitam.

areais da Praia de Mira e da Praia do Poço da Cruz.
Promovido pela “Oceano Azul Foundation”, este dia –

A iniciativa contou com a parceria da Adamastor - Associação

normalmente comemorado de 19 a 27 de Setembro

de Nadadores Salvadores de Mira, o MoverMira 4G - CLDS,

– pretende alertar a sociedade civil e o público em

Educação e Sensibilização Ambiental - SUMA e do apoio de

geral para a problemática do lixo marinho e para

operadores da Arte Xávega da Praia de Mira.

Sensibilização contra o cancro da pele
Durante a época balnear, o Município de Mira associou-se
à campanha “Ação Verão 2020” promovida pela Associação
Portuguesa de Cancro Cutâneo e com o intuito de sensibilizar para a prática de comportamentos adequados no
que diz respeito à exposição solar.
A ‘Ação Verão 2020’ promoveu, em conjunto com os agentes
de saúde, educação e sociedade civil, diversas atividades de
educação e sensibilização, no que diz respeito aos cuidados
a ter com o sol, incentivando, em simultâneo, ao autoexame,
de forma a evitar o diagnóstico tardio dos cancros da pele.
Os cancros da pele podem afetar qualquer pessoa e dentro
de qualquer faixa etária. Atualmente, cerca de 90% dos cancros da pele estão relacionados com a elevada exposição solar, sobretudo na infância, adolescência e início da vida adulta.
Lembre-se que os cancros da pele podem ser traváveis se forem diagnosticados numa fase precoce. Se tiver qualquer
sinal que pareça suspeito, consulte imediatamente o
seu médico. Não corra riscos. Tome medidas preventivas e projeta-se contra os raios UV durante todo o ano!
Boletim Municipal de Mira dezembro 2020
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Ambiente e Proteção Civil
Climagir na Praia de Mira
O projecto ClimaAgir esteve de volta à Praia de Mira nesta última época balnear. Este ano, devido às circunstâncias
da pandemia, a iniciativa decorreu de forma diferente mas
igualmente interativa.
O conjunto de ações decorreu junto de grupos específicos
de crianças pertencentes a ATL’s, às quais foram apresentadas informações e diversas atividades com o objetivo de
demonstrar os impactos das alterações climáticas,
alertando-as sobre qual deve ser o comportamento
a evitar por cada cidadão. O objetivo foi sensibilizar as
crianças para a poluição nas praias, mares e oceanos, focando as boas práticas e a redução do uso de plásticos, bem
como os vários riscos inerentes ao Verão.

Mira participou na Semana Europeia da Mobilidade
a transportes zero emissões e à promoção de uma
mobilidade inclusiva.
O município de Mira, juntamente com os parceiros locais,
programou três atividades para assinalar a semana. Assim, nos dias 16 e 17 de Setembro estiveram duas viaturas elétricas da Renault, junto ao Jardim do Visconde em
Mira, para permitir que os interessados efetuassem um
Test Drive. No dia 20 de setembro, em colaboração com
o Abrigo de Carinho - Associação dos Amigos de Animais
de Mira, voltou a realizar-se uma CãoMinhada, com início
no Largo da Barrinha na Praia de Mira. Por último, no dia
21 de Setembro, o Município organizou um passeio de
bicicleta pela pista ciclo pedonal.
A Semana Europeia da Mobilidade teve como objetivos
encorajar o desenvolvimento de comportamentos
compatíveis com o desenvolvimento sustentável,
e em particular, com a proteção da qualidade do ar,
com a mitigação do aquecimento global e com a redução do ruído. Também consciencializar os cidadãos
para os efeitos que a sua escolha no modo de transporte
Entre 16 a 22 de setembro realizou-se a 19.ª edição

terão na qualidade do ambiente; proporcionar aos cida-

da Semana Europeia da Mobilidade. O tema deste

dãos oportunidades para se deslocarem a pé, utilizarem

ano refletiu o ambicioso objetivo da União Euro-

a bicicleta e os transportes públicos, em vez do automó-

peia de ser “o primeiro continente neutro, em

vel privado, e dar a oportunidade às pessoas para redes-

termos de clima até 2050”. Pretendeu-se assim

cobrirem a sua cidade ou vila, os seus habitantes e o seu

dar especial destaque à importância de um acesso

património, num ambiente mais saudável e agradável.
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Turismo, Desporto e Cultura
Limpeza e poda de
árvores no município
Durante o Outono é importante proceder à limpeza e
poda das árvores do concelho, uma operação que os serviços da Câmara Municipal, em conjunto com as Juntas
de Freguesia, realizaram no mês de Novembro e Dezembro por todo o concelho.
Além de assegurar uma melhor limpeza e estética urbana, esta ação permitiu ainda estruturar as árvores,
tornando-as mais resilientes às condições meteorológicas adversas.

Raul Almeida reúne com Secretária de Estado
do Ambiente pela defesa do sistema hídrico de
Mira, com enfoque nas descargas na Vala Real
análise as propostas resultantes do concurso público,
Raul Almeida exige soluções mais rápidas que mitiguem o problema.
No âmbito da reunião, o edil mirense mostrou-se ainda preocupado com a recuperação do sistema hídrico
do concelho, mais concretamente na Vala Real, Lagoa e
Barrinha de Mira. “O nosso objectivo é solicitar um
estudo à Universidade de Coimbra que nos diga
quais são os danos reais que estas descargas estão
a causar no nosso sistema hídrico e também qual o
caminho para a solução dos mesmos”, frisou.
Em resposta às questões colocadas, Inês dos Santos
Costa garantiu que analisará a situação, avaliando a
potencialidade do estudo solicitado por Raul Almeida
O Presidente da Câmara, Raul Almeida, reuniu, a 4 de No-

e reforçando, junto da Agência Portuguesa do Am-

vembro, com a Secretária de Estado do Ambiente, Inês

biente e da Águas do Centro Litoral, “a necessidade

dos Santos Costa. Devido à pandemia, a reunião aconte-

de retomar as reuniões com os municípios afeta-

ceu por videoconferência, durante a qual Raul Almeida

dos por estas descargas, de forma a acompanhar

questionou a Secretária de Estado (SE) acerca do

melhor a situação”.

ponto de situação relativo às descargas de efluentes que continuam a afetar o concelho de Mira.

Da Secretaria de Estado do Ambiente ficou o compromisso de analisar com mais detalhe e atenção o

Enquanto se aguarda a construção da ETAR, que segun-

assunto e, assim que possível, voltar a sentar à mesa

do a SE arrancará em 2021, estando já em processo de

com soluções.
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Turismo, Desporto e Cultura
Mira recebeu Campeonatos Internacionais de
Columbofilia, mas sem público
No dia 24 de Outubro os melhores pombos do mundo

Campeonato da Europa de Jovens, o Torneio Ibero Lati-

voltaram a sobrevoar os céus do concelho de Mira.

no Americano de Columbofilia, a Liga Nacional dos Cam-

O Columbódromo Gaspar Vilanova, em Portomar, rece-

peões e o Campeonato Nacional de Jovens, tiveram uma

beu mais uma edição da grande final dos Campeonatos

distância de 385km, com a largada dos pombos a ser fei-

Internacionais Mira 2020, evento que normalmente se

ta em Paderne, no Algarve. No final foi Portugal quem se

realiza em Julho ou Setembro, mas que este ano foi adia-

sagrou vencedor.

do devido à pandemia da Covid-19 e que, por isso mesmo, não contou com público.

Devido à pandemia, a Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) não abriu o Columbódromo ao público, mas

Estes Campeonatos Internacionais de Columbofilia, dos

os fãs deste desporto puderam assistir ao Campeonato

quais fazem parte as provas FCI Grand Prix Portugal –

através de uma transmissão online.

Mundial Ranking, o FCI Campeonato da Europa, o FCI

Outubro Rosa em Mira
Mais uma vez, o município de Mira associou-se ao
“Outubro Rosa”, uma iniciativa promovida pela
Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito da
“Europa Donna Portugal”, e que visa sensibilizar a sociedade para o cancro da mama numa perspetiva preventiva e também de divulgação de iniciativas de apoio
à mulher, familiares e cuidadores.
A nível mundial, e durante todo o mês de outubro, a cor
rosa foi utilizada para homenagear as mulheres com
esta doença, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação na área do cancro
da mama.

Boletim Municipal de Mira dezembro 2020
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Turismo, Desporto e Cultura
Recordar a importância e história dos viveiros
da Praia de Mira
A Praia de Mira tem sido o local escolhido para acolher

estando já em fase avançada de execução. A maior par-

encontros entre técnicos do município de Mira e

te dos trabalhos consiste na limpeza e reabilitação dos

alguns convidados, que têm vindo a partilhar expe-

tanques já existentes, a execução de novos passadiços

riências antigas e também perspetivas futuras no

(entretanto já terminados) e ainda a criação e dinami-

âmbito da reabilitação dos viveiros da barrinha.

zação de um Centro de Interpretação Ambiental.

Alguns homens ligados ao mar e com ligações familiares

No Centro de Interpretação haverá um espaço de expo-

aos antigos fundadores/colaboradores dos viveiros ouvi-

sições que vai contar com o apoio dos pescadores de

ram o projecto da reabilitação dos mesmos, recordando

arte-xávega, que irão ensinar a reparar redes e partilhar

a sua importância há décadas atrás, assim como algumas

experiências. O apoio científico do projeto tem sido dado

das vivências ali experienciadas.

pela Universidade de Aveiro.

“Quisemos ouvir, da voz de quem sabe, tradições,

É de recordar que os viveiros da Barrinha foram uma

experiências e também recolher ‘dicas’ que nos

grande atração da Praia de Mira nas décadas de 50 a 70

possam ajudar a fazer a melhor exploração possí-

do século passado, num período pré parques aquáticos

vel destes viveiros”, refere Raul Almeida, acrescentan-

e oceanários, mas acabaram por encerrar no final dos

do que na reunião estiveram ainda presentes os respon-

anos 1990 devido ao desinvestimento da ICNF na con-

sáveis pela produção gráfica e pela comunicação deste

servação dos tanques e áreas de apoio.

projecto “tão importante para o concelho”.
A Câmara Municipal aposta na recuperação deste
A obra de requalificação dos viveiros, no valor de

elemento patrimonial, de modo a garantir que per-

354 mil euros, foi comparticipada pelo Fundo Euro-

manece também na história das gerações atuais.

peu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP),
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Obras Municipais
Passeios Corujeira
e Leitões

Segurança Rodoviária
na Barra de Mira
Depois de interditar a circulação de veículos pesados
na Barra de Mira, o Município, de modo a reforçar, ainda mais as condições de segurança rodoviária lançou a
empreitada de colocação, na via principal, de sinalização
vertical e horizontal bem como a execução de lombas limitadoras de velocidade.

A execução de passeios na Corujeira e nos Leitões prossegue a bom ritmo. A empreitada que está a ser executada, envolve a construção de passeios e a drenagem de
águas pluviais, para a criação de melhores condições de
mobilidade para todos os cidadãos.

Ponte do Poço da Cruz
O Município de Mira já adjudicou a intervenção na Ponte
do Poço da Cruz, que passa pela requalificação das infraestruturas existentes, de modo a garantir uma maior
segurança a todos os peões e veículos.

Boletim Municipal de Mira dezembro 2020
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Obras Municipais
Centro Cultural da
Praia de Mira

Largo Manuel Estrela,
no Seixo

Estão já em execução as obras de requalificação do Centro Cultural da Praia de Mira que vão permitir a recuperação da fachada e dos revestimentos exteriores do edifício, bem como algumas secções interiores. O objectivo
é valorizar este Centro Cultural de extrema importância
para o associativismo da Praia de Mira.

Biblioteca Municipal
de Mira

Está a decorrer, a bom ritmo, a segunda fase de intervenção no Largo Manuel Estrela e na Rua Manuel Figueiras,
no centro do Seixo. Para além da instalação da rede de
saneamento e de águas pluviais que está a ser executada, a obra vai permitir também valorizar a zona de forma
a todos os utilizadores poderem disfrutar com melhores
condições de todo o espaço.

Ampliação do
cemitério de Mira
O Município está já a trabalhar, conjuntamente com uma
comissão formada por elementos da Assembleia Municipal, na ampliação do cemitério de Mira. O objectivo é
lançar a obra em 2021.

Já estão a decorrer as obras de requalificação da Biblioteca Municipal de Mira, que têm como objetivo
melhorar alguns pisos e revestimentos, degradados
pelos muitos anos de utilização, e também proporcionar maior conforto e acessibilidade a todos os seus
utilizadores.

20
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Obras Municipais
Zona Industrial de
Mira – Polo I

Atrium Mira
As obras de reabilitação e reconversão das instalações
abandonadas do Mercado Municipal de Mira já estão na
sua fase final, perspetivando-se a sua conclusão ainda no
primeiro semestre de 2021. O projecto inclui um auditório, entre outros espaços polivalentes.
O projeto, financiado em 85% por fundos comunitários,
tem como objetivo recuperar o edifício abandonado,
de modo a assegurar as condições necessárias para se
dar uma nova vida ao espaço. A nova dinâmica pretendida passa pelo funcionamento em horário alargado e
pela criação de uma grande diversidade de serviços que
atraiam os mais variados públicos e eventos culturais.

As obras de requalificação das infraestruturas da Zona
Industrial de Mira – Polo I já estão a andar e a um bom
ritmo. Esta empreitada resulta de uma candidatura para
reabilitação das infraestruturas, ao abrigo do aviso CENTRO-53-2018-16, aprovada em 2019. Tem um prazo de
execução de 15 meses e será financiada em 85% por fundos comunitários, no âmbito do programa Portugal 2020.
O projeto de execução tem total consideração e respeito pelos elementos paisagísticos originais do local e tem
como objetivo tornar a ZI do Polo I funcional, de acordo
com a atual legislação, e garantir uma maior proteção perante incêndios que poderão ocorrer na zona florestal
das imediações.
Serão executadas infraestruturas de abastecimento
de água, drenagem de águas pluviais e residuais,

Museu do Território
da Gândara
A fachada do Museu do Território da Gândara foi intervencionada através da colocação de novos materiais.

eletricidade, iluminação pública e telecomunicações. Os pontos de acesso a água para combate a incêndios serão reforçados e será criada uma zona verde,
a Norte, inserida numa área de estacionamento, com espaços ajardinados providos de sistemas de rega para garantir uma vegetação verde em alturas que representem
maior risco de incêndios. Os arruamentos e passeios
levarão uma nova pavimentação, marcação rodoviária e
sinalização vertical.
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Obras Municipais
Balneários do Estádio Municipal seguem para
segunda 2.ª fase

No Estádio Municipal foi concluída a primeira fase das

técnica, um posto médico, uma sala de arrumos para

obras de construção dos balneários e da bancada. Agora,

equipamentos de jogos, uma sala polivalente e uma

fechado o processo de contratação público, vai-se avan-

sala de apoio, um escritório, instalações sanitárias

çar para a 2.ª fase do projecto.

acessíveis para o público, bem como, bancadas. Trata-se de uma obra de grande importância, já que

Recordamos que esta intervenção contempla quatro

irá contribuir para a melhoria das condições de

balneários acessíveis para equipas, dois balneários

utilização dos atletas do estádio municipal, col-

para treinadores, uma lavandaria/rouparia e zona

matando uma lacuna há muito existente.

Ponte ciclopedonal da Vala da Cana
O Município procedeu no verão passado à recuperação da cobertura da Ponte da Vala da Cana, na sequência dos
danos provocados pela tempestade Leslie. Agora o local está mais seguro e também mais bonito, para que todos o
aproveitem da melhor forma.
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Obras Municipais
Construção da Rotunda Ecocentro Municipal e
do Matadouro arranca recolha de biorresíduos
no inicio de 2021.
avançam em breve
O Presidente da Câmara Municipal e os técnicos do mu-

Já se encontram em fase de conclusão os trabalhos de

nicípio já reuniram, no terreno, com a empresa respon-

execução do Ecocentro Municipal.

sável pela execução da obra e com as Infraestruturas de

Este espaço será́ equipado com silos de grandes dimen-

Portugal de forma a programar e planear a intervenção

sões, destinados a receber, separadamente, diversos ti-

da rotunda do Matadouro, cuja intervenção arran-

pos de resíduos (entulhos, monos, verdes). Este serviço

cará no início de 2021.

será gratuito e terá como principal objetivo o encaminhamento dos diversos materiais para locais apropriados, evitando, assim, a deposição ilegal de resíduos que
se tem vindo a verificar em alguns locais do concelho.
Paralelamente, o Municipio está a preparar um projeto
de recolha de Biorresiduos, quer porta-a-porta, quer
com contentores específicos por vários locais do concelho, com o objectivo final da sua valorização.
Esta iniciativa pretende envolver todos os munícipes e
estabelecimentos do canal Horeca (que abrange os estabelecimentos de hotelaria, restauração e cafetaria).

Parque de merendas
do Casal de São Tomé
O Parque de Merendas de São Tomé foi, durante o mês
de Julho, alvo de intervenções, que tiveram como objectivo melhorar as condições para todos os que o utilizam.
Nesse sentido, para além da limpeza do espaço, foram
acrescentadas mais mesas e requalificados os equipamentos já existentes.
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Obras Municipais
Mercado da Praia de Mira
As obras no Mercado da Praia de Mira já iniciaram. Recorde-se que esta intervenção ronda os 350.000 euros com
cofinanciamento do Mar2020 e PDR2020. Pretende-se com este projeto, intervir estrutural e funcionalmente,
requalificando-o e recentrando-o enquanto importante unidade e ponto de referência comercial, histórica, social e económica do concelho.

Varandas São Bento
Valorização do parque de Varandas de São Bento foi já
adjudicado arrancando as obras em 2021. Pretende-se
com este arranjo valorizar a zona conhecida como
“Varandas de S. Bento”, cuja envolvente foi consumida pelos incêndios de 2018. A zona envolvente à
Fonte de S. Bento, irá também ser intervencionada.
Projeto Lago
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Projeto Fonte

Direito de Oposição

Texto da responsabilidade dos intervenientes

Em velocidade cruzeiro
so” - acompanhada pela recarga dos aquíferos. Vemos
o tratamento de esgotos, na ETAR, e a sua restituição à
natureza como um processo humano do ciclo da água.
Tratar bem os esgotos, rejeitá-los sem desperdiçar área
de autodepuração, para maximizar, afinar e restituir qualidade à água através da flora, caniços, lírios, algas, salgueiros, amieiros e toda a comunidade de seres vivos.
Estes são aliados pois contribuem para a filtragem, arejamento e adesão de elementos nocivos existentes na
Os tempos de pandemia de infelizmente continuam,

água às plantas, mesmo após tratamento! O meandro da

mas a vida faz-se de adaptações e a vida segue! Nes-

natureza ripícola promove a renaturalização da água.

ta época natalícia e de final do ano, continuamos empenhados no melhoramento da nossa Terra e urge

Por isso, a solução carece de melhorias no que diz res-

chamarmos a atenção para os problemas do nosso

peito ao local de rejeição, deixando de ser localizado para

concelho!

ser distribuída e passar da restituição rápida para lenta
(…)! Todo o efluente de Cantanhede deve ser tratado e

Problema da água ABMG

restituído no território não havendo lugar a transporte

Continua o problema da água municipalizada! Sim, por-

de efluentes de Cantanhede por Mira!

que embora se descartem responsabilidades e se direcionem os problemas para a empresa pública, ela con-

É imperativo o restauro das massas de água do Casal,

tinua a ser parte de 3 municípios. Foi-nos aumentado o

limpar fundos e reabilitar as engrenagens de doseamen-

preço sem primeiro haver um aumento de qualidade e

to hidráulico, acompanhado de medidas restauro de so-

de serviço…. Temos que exigir mais e melhor! Os nossos

los ripícolas, assim como é tão importante retirar o acu-

interlocutor são a Câmara, as Juntas e também a Assem-

mulado da Lagoa de Mira profundamente afetada pela

bleia Municipal!

distribuição do “caldo” do Casal S. Tomé, pelas descargas
de “emergência” da Rua João de Paiva, Fazendeira e NE

Problema do saneamento e da nova ETAR

da Lagoa!

A ETAR das Cochadas, na zona onde confluem os maiores caudais dos ramos “da Varziela e Fervença”, vindos

Alcatroamento com critério

de zonas urbanizadas com efluentes de diferentes uti-

Continua o alcatroamento do concelho, uma medida que

lizações, é um bom local para a sua instalação que, por

concordámos ser necessária mas que carece de detalhe!

esta via, aumenta os caudais superficiais nas valas, mas

Exigimos na Assembleia o plano das ruas e localidades,

também podia maximizar recarga de aquífero. Ou seja, a

mas não foi entregue. Qual é o critério? Como tratar to-

água doce é rejeitada e tratada em terra, beneficiando da

dos os munícipes por igual, já que todos pagam impostos

depuração de percurso oferecida pela natureza.

e têm os mesmos direitos?

Parece-nos bem, não fosse a solução apresentada di-

No novo ano, no MAR vamos continuar a exigir as melho-

zer que vai se restituir a água já tratada nos processos

rias do básico: ambiente, saúde e bem-estar de toda a

da ETAR, novamente no meio hídrico, logo ali, na lâmi-

população. Votos de um excelente 2021!

na líquida do leito da vala Real após a confluência das
valas da Varziela e Fervença. A própria recomendação
da APA- Agência Portuguesa do Ambiente indica que se
deve favorecer a autodepuração - “depuração de percur-
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Direito de Oposição

Texto da responsabilidade dos intervenientes

MIRA no rumo errado.

Casos, decisões e atitudes - um executivo à deriva, que só
defende os seus interesses.
dente do Seixo acumula tudo, é Presidente de Junta, membro da

Partido
Socialista
de Mira

Assembleia Municipal e Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara
(é imoral e nada ético). As descargas de efluentes nas valas são
uma constante desde 2015/2016 e o executivo pouco fez. Nos últimos meses aparece o Presidente nos jornais como se tivesse feito
muito para resolver o problema…é o faz que faz! Entretanto o próprio
Presidente retira a confiança política ao seu vereador – Fernando
Madeira – numa condenação pública, sem precedentes e sem expli-

Na 1ª parte do texto, lembramos a difícil tarefa que os eleitos da

cações. Milhares de árvores abatidas, com fiscalização duvidosa e

oposição têm tido para conseguir que o executivo Municipal cum-

sem informação detalhada, contudo o Município arrecada milhares

pra a Lei, permitindo maior igualdade na partilha de opiniões e

de euros que não justifica a ninguém. As atitudes de arrogância

no acesso à informação. Este executivo de maioria absoluta tem

multiplicam-se. O exemplo mais recente foi a construção de uma

revelado prepotência e falta de humildade. Na 2ª fase do texto,

campa no cemitério de Mira, onde era proibido e onde o “cidadão

alertamos os cidadãos para alguns casos graves que têm acontecido

comum” não teve a mesma oportunidade. Mas, sendo a campa de

no nosso Concelho de Mira.

um familiar direto do Presidente da Assembleia Municipal nunca
devia ter acontecido…fica mal, muito mal. E é grave! Igualdade? Serão

Apresentamos alguns exemplos: Atas com atrasos de anos, com

impunes? Muitos são os temas, mas com a limitação de espaço não

conteúdos errados, em ficheiros pouco acessíveis; Reuniões descen-

será possível aprofunda-los, embora o façamos noutras oportunida-

tralizadas por realizar; Orçamento participativo com erros e por reali-

des. Com efeito, não podemos terminar sem incluir dois temas gravís-

zar em 2019 e 2020; Requerimentos, ofícios, emails e perguntas, com

simos para Mira – LUSIAVES e ABMG.

falta de resposta ou atrasos enormes; Incumprimento no direito de
oposição, não respeitando algumas vezes o direito de intervir, de pro-

LUSIAVES – sabem que o processo não terminou? Sabem que está a

nunciar, bem como o direito de presença ou participação em todos os

ser exigido ao Município de Mira uma indeminização? Pelo menos 800

atos e atividades oficiais; Falta de relatórios de avaliação; Decisões es-

mil euros. Sabiam? O Presidente Raul já contou isto aos Mirenses?

truturantes sem discutir os assuntos, como por exemplo: LUSIAVES;

Consideramos que a LUSIAVES não tem este direito. Mas caso, exista

Informação para a imprensa deturpada; Propaganda e publicidade

alguma responsabilidade não será dos Mirenses. Será unicamente de

paga com o dinheiro do povo, mas sem respeitar os cidadãos por

quem atraiu e negociou com a empresa.

igual; entre outros.
ABMG – negócio ruinoso para o Município e um balúrdio para os MiTudo isto suportado por uma Assembleia Municipal maioritária (PSD)

renses. Os eleitos do PS votaram contra a sua constituição e defen-

que decide o que bem entende sem respeitar outras opiniões.

dem outros caminhos. No entanto, de forma responsável solicitaram
ao Presidente Raul que as tarifas de água só fossem aumentadas de-

Devemos recordar que os Boletins Municipais são pagos pelos Miren-

pois de alguns investimentos. Mas, ele não aceitou. Sabiam? Sabem

ses e como está consagrado na Lei, todos os eleitos do povo devem ter

que o Município está a pagar à ABMG? Quanto custa ao Município a

direito de participar. Estes documentos não são propriedade do Pre-

parte das faturas que pagam à ABMG? E os trabalhos que os funcio-

sidente da Câmara e não devem servir para autopromoção. O espaço

nários do Município continuam a fazer? E os materiais? Ainda não têm

“direito de oposição” não é uma opção, é simplesmente o cumprir

pessoas que façam o trabalho de terreno, mas já custam milhares de

da Lei. Ora, não compreendemos quando se enaltece. Pois, está simples-

euros a todos nós. Sabem quem trabalha na ABMG? Sabem que, sem

mente a cumprir a Lei e, na verdade, só o faz por obrigação. Este tem

concurso, o Presidente Raul colocou nesta empresa 1 deputada Mu-

sido o padrão de ação durante o mandato. Mas, ao longo dos anos, os

nicipal do PSD e 2 filhos de deputados Municipais do PSD? Sabem

nossos eleitos têm lutado para que as nossas opiniões sejam ouvidas e

quanto ganham? E sabem o que fazem? E as faturas? Sabem que os

os lapsos corrigidos. Atas, disponibilização e correção dos ficheiros, trans-

valores que os cidadãos estão a pagar ainda vão subir mais? Ainda é

missão online das reuniões, alterações de decisões, boletins municipais,

possível reverter este caminho…

entre outras intervenções, comprovam o nosso sucesso para o bem da
igualdade e liberdade de opiniões no Concelho.

Continuam a navegar à deriva e tudo fazem para manter os seus
interesses…chega! Mira merece outro rumo.

Por outro lado, os cidadãos devem analisar e aprofundar vários assuntos graves que têm prejudicado Mira e deixarão marcas negati-

Defendemos uma estratégia que torne o Concelho mais autossufi-

vas no nosso futuro. Infelizmente iremos recordar este executivo

ciente e que defina limites coerentes de atuação para criar desen-

pelas piores razões. Contraíram empréstimos para gastarem no

volvimento sustentável. Pretendemos mais rigor, transparência e

final do seu mandato, mas para pagar depois das eleições, compro-

melhor gestão. Chega de desperdiçar oportunidades e de destruir os

metendo os próximos executivos. Têm tido o executivo e o gabinete

nossos recursos. Mira pode ser melhor, para isso basta coragem,

de apoio mais caro da história da democracia em Mira. O Presi-

competência e amor…
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