
                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

--------------------------------------ACTA Nº. 2----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2006: Aos vinte e oito dias do 
mês Abril do ano dois mil e seis, reuniu pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, em sessão ordinária, nos Paços do Município, na Mealhada, a 
Assembleia Municipal, cuja Mesa foi constituída pelo Presidente da Mesa 
Senhor Dr. Rui Manuel Leal Marqueiro, pelo 1º. Secretário, Senhor José Alves 
Rosa, e pelo 2º Secretário Senhor Manuel Paredes Ferreira, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 
1) Votação da acta da sessão ordinária realizada em 21 de Outubro de 2005; -- 
2) Informação do Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº. 1 do 
artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------------- 
3) Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 
Documentos de Prestação de Contas do ano de 2005; --------------------------------- 
4) Aplicação do Resultado Liquido do Exercício de 2005; ------------------------------ 
5) Centro de Treinos / Estágios do Luso – publicidade; --------------------------------- 
6) Conselho Municipal de Segurança – regulamento; ----------------------------------- 
7) Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo – regulamento; ----- 
8) Biblioteca Municipal de Mealhada – regulamento; ------------------------------------ 
9) Conselho Consultivo dos H.U.C. – representante; ------------------------------------ 
10) Revisão do Plano Director Municipal – grupo de trabalho – constituição; ----- 
O Senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação, o Senhor José Miguel Rosa 
Felgueiras e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba, que 
foram substituídos pelos Senhores Carlos Alberto Esteves Rodrigues e Nuno 
Filipe dos Santos Veiga, respectivamente. O Senhor Dr. António Miguel 
Miranda Ferreira, não esteve presente. ----------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. 
O Senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão, tendo perguntado se 
alguém queria usar da palavra neste período, antes da Ordem de Trabalhos. --- 
- Solicitou o uso da palavra o Senhor Carlos Alberto Esteves Rodrigues que 
referiu: “ sendo a primeira vez que estou na Assembleia Municipal, solicito 
algumas informações ao Senhor Presidente da Câmara e ao Executivo 
Municipal, tais como: - estamos a chegar ao Verão e hoje há uma preocupação 
cada vez maior com os fogos florestais. Ainda hoje quando saí de casa, fui 
abordado por algumas pessoas da minha terra que é Salgueiral, que se 
encontram envolvidos dentro da mancha florestal, eucaliptos e pinhais, que 
mostraram a sua preocupação sobre a propagação de algum fogo no local. 
Realmente de há uns anos para cá essa preocupação é crescente, porque à 
volta é só arvoredo. Há pouco, fui abordado por alguns habitantes do 
Salgueiral, Monte Novo, que deram a ideia de colocar cisternas nas localidades 
ditas de risco, cisternas que ficarão disponíveis para serem atreladas a alguns 
tractores, para se fazer um ataque imediato, se assim for possível. Desconhece 
se a ideia é boa, terá que se pedir um parecer aos bombeiros do Concelho e 
analisar-se esta situação, que teve sucesso em Concelhos vizinhos onde 
tentaram e entende não ser descabido pensar-se no assunto, pois as zonas de 
Monte Novo, Salgueiral, Carvalheiras, Louredo, são zonas de densa floresta, 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

de eucalipto, que arde muito rapidamente. A Câmara Municipal todos os anos 
tem disponibilizado uma equipa de vigilância, que percorre as zonas de 
montanha, seria de todo minorar essa situação com a utilização de um carro 
quatro por quatro, com jipe ou com meios que possam andar nos caminhos e 
que possa estar mais presente nas zonas de perigo. Isto é em relação aos 
fogos florestais; - saneamento: leu há pouco tempo que o Concelho da 
Mealhada estava perto dos cem por cento de cobertura, penso que será dos 
casos únicos no País, porque é uma obra que se encontra enterrada, que é 
uma obra que os Mealhadenses não vêm, mas é uma obra que existe. Gostaria 
de perguntar o que é que falta realizar no Concelho e quais são os “timings” de 
previsão para terminar a obra; - turismo: sendo do Luso, uma zona importante 
e impar, do turismo no Concelho, mas o sentimento existente na população, 
nos hoteleiros, nos donos dos restaurantes, dos cafés, os lojistas e empresas 
de serviços, passam o Inverno com uma grande dificuldade. Como já se dizia 
há longos anos, no Verão sou do Luso, isso é real, é preciso mudar o turismo 
no Luso, é preciso fazer mais alguma coisa. Quando hoje se fazem obras, 
pede-se a um arquitecto para pensar, engenheiros para vigiar, e eu penso que 
a Câmara Municipal deveria criar um gabinete que estude o turismo, que tenha 
ideias para o turismo, de forma a desenvolver o Luso e o resto do Concelho. 
Temos uma gastronomia, temos zona de vinhedo, temos a Mata do Buçaco, é 
preciso trabalhar tudo isso, talvez numa imagem de marketing, pelo que 
gostaria de saber o que é que o Presidente pensa desta ideia. É preciso 
apostar forte nesta no turismo e sobretudo no Luso. Há alguns anos havia 
dificuldade em arranjar dinheiros para suster a Junta de Turismo Luso-Buçaco, 
só que hoje a sociedade dá um apoio nesse sentido ao executivo e penso que 
poderia ser empregue algum desse dinheiro no desenvolvimento do turismo. E 
para terminar, todos os dias, derivado à minha profissão, sou obrigado a correr 
o País de Norte a Sul e é com agrado que eu vejo o Concelho da Mealhada 
florido, limpo, e reconheço que se tem feito um esforço nisso. Eu troquei a 
cidade de Paris para viver no Luso e queria dizer que pessoalmente gosto de 
viver neste Concelho, penso que é um Concelho que oferece uma qualidade de 
vida aos seus habitantes impar, piscinas municipais, “squash”, 
gimnodesportivos, acessos, as coisa funcionam neste Concelho. É com agrado 
que vivo neste Concelho”. ---------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Pedro Baía da Costa para referir o seguinte: “ existem certos 
passos no nosso dia a dia que por si pouco valem, mas que em conjunto com 
outros do mesmo tipo, podem mudar situações e acordar consciência, dizer 
que o papel gasto por esta Assembleia Municipal representa um custo elevado 
para o Município não se reveste de grande impacto, mas apresentar uma 
alternativa que permita poupar algumas árvores ao fim de quatro anos de 
mandato, tem pelo menos um significado simbólico. Por conseguinte e desde 
que este procedimento não viole a lei, a bancada do Partido Social Democrata, 
coloca-se ao dispor desta Assembleia para poder passar a receber a 
documentação respeitante a cada sessão, em formato digital, em CD, para 
garantir a sua autenticidade ou por “ email”, apenas um exemplar, que o próprio 
grupo se encarregará de distribuir pelos seus elementos. Este é o primeiro 
ponto da minha intervenção. O segundo ponto, foi uma encomenda de um 
habitante do Travasso, que me mostrou, no outro dia, o estrago provocado por 
camiões semi-reboques, penso que a maior parte deles seja do Cruzeiro, não 
sei se para fugir à policia ou para fugir ao trânsito, que passam pelo centro do 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Travasso. Penso que todos os presentes conhecem o Travasso, é complicado 
estacionar no Travasso, a maior parte das vezes há carros ao longo da estrada 
e os homens dos camiões para se desviarem dos carros, arrancam caleiras, 
estragam telhados e alguns deles são apanhados e fogem. Era só para saber 
se realmente a Câmara está ciente deste problema e se há alguma coisa que 
se possa fazer. Sinceramente, não sei se é possível limitar o tráfego de semi-
reboques, mas a minha intervenção é no sentido de chamar a atenção para 
esta situação “. -------------------------------------------------------------------------------------   
Interveio o Senhor Pedro Curralo Paiva para referir o seguinte: “a minha 
intervenção é para focar dois pontos. Um dos pontos é uma proposta, outro dos 
pontos passa essencialmente por questões de algumas dúvidas que surgem. 
Relativamente ao primeiro ponto, gostava de dar os parabéns por terem 
retirados os semáforos no cruzamento da esplanada, porque julgo que já não 
se justificavam e estavam intermitentes há muito tempo, e gostaria de propor 
que fossem colocados semáforos num ponto que julgo que é muito sensível, 
que é na zona da lavandaria Moderna, naquele cruzamento do antigo 
Ultramarino, quem vem do Intermarché para o centro, visto que por vezes 
estão carros estacionados e acaba por ser difícil por vezes ver o sinal ou ter 
alguma facilidade de entrar no cruzamento, portanto julgo ser uma solução 
positiva. A outra questão tem a ver com um assunto já aqui falado, que tem 
precisamente a ver com o Turismo e tem a ver com o facto de o Concelho da 
Mealhada ser um dos poucos que não aparece num programa governamental 
“as escapadinhas”. De qualquer forma foi aproveitado o nosso Concelho para 
fazer publicidade para o Turismo, portanto significa que como todos nós 
sabemos tem grandes potencialidades e eu gostava de saber se a Câmara, 
mesmo não sendo sua responsabilidade directa, se tomou alguma iniciativa no 
sentido de fazer alguma coisa relativamente a esse assunto. É honroso como 
foi falado o Buçaco com a sua beleza natural, que deve ser um dos sítios com 
mais capacidade para atrair pessoas, pelos seus restaurantes e pela sua fama, 
e também a Pampilhosa tem muita coisa para oferecer, inclusive um Museu do 
Porco. Há muitos argumentos para nós proporcionarmos um fim de semana, a 
quem nos queira visitar. Portanto eu gostaria de saber relativamente, a estas 
situações, o que é que poderá ser feito ou o que foi feito”. ---------------------------- 
Interveio o Senhor Dr. Mano Soares para referir: “ li num dos semanários da 
cidade, a propósito das sessões da Câmara e a propósito da futura e prevista 
instalação de uma grande superfície na cidade, que o Senhor Presidente da 
Câmara teria sido interpelado sobre as contrapartidas que existiriam ou que a 
grande superfície ofereceria para a Cidade. O Senhor Presidente terá dito que 
estaria mais ou menos estabelecido que a grande superfície se comprometeria 
a adquirir produtos da região de grandes empresas, pequenas empresas ou 
médias empresas da região, a fim de promover a produção e o trabalho na 
cidade. Obviamente que há primeira vista estou plenamente de acordo que as 
empresas da região tenham trabalho, que tenham produção, que empreguem 
muita gente, a bem da economia da cidade. Eu penso que esta questão, 
colocada desta maneira, pode funcionar ao contrário, porque eu preferia mil 
vezes que as nossas empresas fossem preferidas pela sua competitividade, 
isto é, pela qualidade dos produtos e pela capacidade de pôr os seus produtos 
de qualidade a preços razoáveis. Agora se se impõe a uma empresa de fora, 
que compre de qualquer maneira os produtos das nossas empresas, isso vai 
ter um perigo, a meu ver, é que não estou a ver que as empresas se vão 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

desleixar, por causa disso, vão produzir menos bens, sabendo que têm a 
produção assegurada, o escoamento assegurado, podem de facto não ter tanto 
cuidado, ou nem tantas preocupações, como teriam se de facto se inserissem 
no mercado livre, aberto, sem constrangimentos. Quando há uma excessiva 
planificação há uma natural tendência para um certo menos cuidado na 
elaboração das coisas. Mas isto é a minha opinião, é uma chamada de 
atenção. Desejo ardentemente que as nossas empresas tenham produção e 
tenham um bom volume de vendas, mas que seja pelas boas razões, não por 
uma imposição administrativa. Um outro assunto, e entroncando naquilo que o 
nosso amigo falou, a propósito da floresta e dos incêndios, eu sei que houve 
recentemente uma palestra nos Bombeiros da Pampilhosa, sobre a floresta. 
Infelizmente, não pude estar presente nessa sessão, porque estava de serviço 
no hospital, mas é de facto um assunto que me interessa, porque sou um 
pequeno proprietário florestal, que herdei dos meus pais, e pelos quais tenho 
um grande empenho efectivo, sobretudo efectivo, porque aquilo não me vai dar 
grande rendimento, pelo contrário só dá despesa. Mas eu não gostaria que, 
cuidando daquelas pequenas parcelas, se de repente visse um incêndio ou um 
cataclismo qualquer e devorasse tudo, ficaria extremamente triste, como ficaria 
triste, se esse cataclismo ou se esse incêndio devorasse a propriedade doso 
meus vizinhos, e dos meu conterrâneos. À semelhança daquilo que ocorre no 
nosso Concelho vizinho de Mortágua, penso que existe um sistema, não sei 
bem como funciona, mas penso que é uma empresa para municipal, que se 
encarrega de manter um certo ordenamento florestal, de limpar as florestas, 
etc. Isto é uma sugestão, poderia ser criada uma empresa municipal em que 
haveria máquinas, que seriam alugadas, a preço acessível às populações, que 
poderiam limpar as florestas. Nesse jornal, também li que a Senhora Vice-
Presidente terá dito uma afirmação que eu não percebi muito bem, disse que 
no nosso Concelho o maior proprietário é o Estado e que portanto não valia a 
pena estar a remar contra moinhos de vento. Por não ter percebido, gostaria 
que me desse um esclarecimento sobre isso “. ------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Luís Brandão referindo: “ na última reunião falei sobre a 
questão da Fábrica Lusoliva e novamente volto a referir, pois não me cansarei 
de referir enquanto houverem situações delicadas e interessantes para se 
discutirem Desde a última reunião, vieram a público várias afirmações, uma 
delas, que um Vereador da Câmara Municipal visitou a fábrica, que além de ter 
visitado, viu algumas coisas estranhas, e que foi realizada um queixa ao 
Ministério do Ambiente. Também veio no jornal uma carta do administrador da 
fábrica, respondendo com uns tons um bocadinho agressivos, e evidentemente 
a defender a sua unidade fabril, se calhar a não pensar muito nas pessoas, 
mas a nossa função aqui, será então a pensar nas pessoas. Da experiência 
que eu tenho, de algumas situações ligadas a este mesmo problema, ligada à 
Associação Jovens Cristãos do Luso, já que tínhamos feito alguma pressão, 
para tentar resolver o problema há mais de cinco anos, e na altura fizemos 
também contactos com o Ministério do Ambiente e Ministério da Economia. No 
Ministério do Ambiente disseram-nos que não valia a pena escrever para lá 
porque não era nada com eles, não sei se dessa altura para cá a legislação 
mudou, mas portanto acho que as baterias terão que ser encaminhadas para o 
Ministério da Economia ou outra entidade. Só para reforçar, no inicio deste 
mês, um barulho ensurdecedor assolou a zona, e ainda ontem o cheiro era 
nauseabundo, portanto o problema mantém-se, como é do conhecimento de 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

todos. Aquilo que eu gostaria de saber é o que é que a Câmara pensa fazer em 
termos mais concretos, porque com as medidas actuais, não vamos a lado 
nenhum e acho que as pessoas são bastante importantes e o investimento que 
diz que foi feito, se foi feito não está muito bem aplicado. Uma outra questão 
que eu gostaria de levantar, não tem a ver com se vai haver falta de água ou 
não na Fonte de S. João, calculo que não se vai verificar essa situação, e por 
isso coloco a questão, porque se fosse ano de seca poderia ser mal 
interpretado, e portanto a questão não tem nada a ver com a falta de água este 
ano, mas sim no futuro. Mas para falarmos de futuro, olhemos para o passado. 
Em Fevereiro de 2003 a Câmara Municipal comunica à população, via 
comunicação social, que estão a decorrer estudos geológicos na Fonte de S. 
João. Em Março de 2003, eu, membro da Assembleia de Freguesia e os meus 
colegas e também elementos do Executivo da Junta de Freguesia do Luso, 
tivemos uma reunião nesta mesma sala, com o Senhor Presidente, onde 
falámos sobre vários assuntos, um dos quais este. Foi-nos dito que desde 
Setembro de 2002, estava a ser escolhida uma empresa para fazer um 
diagnóstico, e foi decidido que foi a empresa Geoteste e que o estudo, 
diagnóstico, custaria na altura catorze mil contos e que o estudo demoraria um 
ano a ser realizado, ou seja Setembro ou Outubro de 2003, um ano depois, 
haveria resultados sobre esse estudo. Em Outubro, numa Assembleia de 
Freguesia, perguntei por esse estudo, disseram-me que o estudo não estava 
concluído. Continuei a pressionar e a fazer questões, entre as quais, na 
segunda feira, fui à Assembleia de Freguesia do Luso e questionei, e ou não 
sabiam a resposta ou não quiseram responder, pelo que não me deram 
informação sobre esse estudo, se já tinha sido feito, se já estava concluído. 
Concluindo, queria saber sim, se a Câmara Municipal tem consciência dos 
problemas geológicos da Fonte de S. João, para o futuro, porque como 
sabemos, é uma fonte que abastece muitas famílias, e saber se o estudo está 
concluído e se a Câmara pensa fazer essa intervenção para salvaguardar o 
bom nome do Luso, uma vez que a fonte é o “ex-libris” em termos turísticos, 
para brotar água, elemento essencial à vida. Na altura também foi falado que a 
Lameira de S. Pedro iria ser abastecido pelo furo de Barro e gostaria de saber 
se isso se mantém ou se continua a ser abastecida pelo Luso e porque é que o 
furo de Barro, onde se investiu algum dinheiro, não está a ter proveito”. ---------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, Senhor José 
Felgueiras, referindo: “ queria fazer uma pequena intervenção, sobre o trânsito 
da Mealhada, que tem sido um problema grave e é exactamente esse que me 
tem causado alguns problemas, aliás o Senhor Vereador, o Senhor Engenheiro 
sabe evidentemente o que se tem passado. Penso que se está a fazer da 
Póvoa, um campo de treinos de sinais, e penso que não está muito correcto. 
Na altura, foram postos sinais, foram tapados sinais, foram tirados sinais, e 
finalmente conseguiu-se, e bem, na minha perspectiva, que fosse feito 
finalmente um trânsito, que eu penso que está correcto. Consta na Póvoa, no 
tal campo de treinos, que vai ser novamente feito uma alteração. O que eu 
gostaria de saber e de pedir à Câmara, que finalmente, uma vez por todas, se 
resolva o problema do trânsito na Póvoa e não só. Na minha perspectiva, devia 
resolver-se também o problema de trânsito da Freguesia. Inclusivamente, é do 
conhecimento de todos nós, que desde há dois ou três anos, a Câmara um 
plano de trânsito para Sernadelo, que foi feito pelas populações, do qual na 
Câmara deve ter um “croqui” inclusivamente a cores, com os sentidos e as 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

direcções que as pessoas de lá pretendem. Consta também na Mealhada, que 
finalmente a Rua da Amoreira vai ter um sentido único, espero que isso seja 
verdade e que efectivamente seja feito, por uma vez por todas, toda a 
sinalização, para não andarmos a pôr sinais e a tirar sinais. Pergunto também, 
se efectivamente a câmara tem alguma autonomia, eu confesso que não sei se 
tem ou não, ou pelo menos pedir, aconselhar à G.N.R desta terra que vá à 
Póvoa, numa missão pedagógica, no sentido de tirar alguns carros, que são 
esses que na maior parte das vezes causam os problemas de trânsito. Hoje eu 
disse isso ao Senhor Engenheiro António Jorge e inclusivamente as 
ambulâncias de Anadia passam pela Póvoa, para fugir às rotundas, e eu 
verifico isso todos os dias. Penso que a G.N.R. aí poderia ter uma função 
importante, porque nos sítios onde é sentido proibido, os carros estão parados, 
e isso dificulta o trânsito “. ---------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia, deu a 
palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para responder às 
questões colocadas pelos membros da Assembleia Municipal. ---------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, referiu o seguinte: “ relativamente à 
questão colocada pelo Senhor Carlos Rodrigues, sobre as cisternas colocadas 
pelo Concelho, construção de equipas de vigilância, problemas de fogos 
florestais, nomeadamente na zona alta do Concelho, nas proximidades do 
Buçaco, ou mesmo na própria Serra do Buçaco, devo dizer-lhe o seguinte – 
houve uma reunião da Comissão de Defesa da Floresta, que é uma Comissão 
Municipal, em que estão representadas diversas entidades, entre as quais a 
Câmara Municipal, a GN.R., a Direcção Regional dos Recursos Florestais, o 
representante do Exército que faltou, que informou que não podia estar 
presente, os Comandantes dos Bombeiros, também esteve apenas um 
Comandante presente, um membro da Junta de Freguesia que tinha sido eleito 
pela Assembleia Municipal e faltou uma outra pessoa que está representada na 
Comissão. Estiveram-se a analisar algumas questões e o problema 
relativamente às novas orientações sobre o combate aos fogos florestais e 
mesmo até a questão das situações que devem ser criadas para evitar que 
haja fogos e isso é essencial. Evidentemente que a Comissão não é uma 
comissão técnica, é apenas uma comissão e chamar-lhe-ia um comissão 
politica, no sentido nobre do termo, portanto que tem apenas capacidade para 
emitir pareceres sobre determinadas situações. Como sabeis a Câmara 
Municipal assenta muito a sua acção na confiança que tem nos Bombeiros e 
essa confiança é traduzida pela participação em todas as aquisições de carros 
de combate a incêndios e não só, mas nomeadamente em carros de combate a 
incêndios a Câmara tem apoiado fortemente essas aquisições. O problema dos 
fogos é essencialmente um problema que no nosso Concelho tem resultado, 
graças à intervenção dos Bombeiros numa, eu diria quase, numa questão 
menor no contexto nacional. O Concelho da Mealhada, foi no ano passado, dos 
Concelhos menos fustigados por fogos florestais, e quando digo menos, dizem-
me mesmo assim na Freguesia de Barcouço, nomeadamente na Zona de 
Cavaleiros, Ferraria, Pisão, foi uma zona que foi bastante devastada, é 
verdade, mas também é verdade que foi um fogo “importado”, que veio dum 
Concelho vizinho e atravessou o nosso Concelho e passou para outro 
Concelho vizinho. Independentemente disso o Concelho da Mealhada foi dos 
Concelhos, ao nível do Distrito, mesmo ao nível da Região, que teve menos 
área ardida, o que não significa que isto seja motivo para nos congratularmo-



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

nos com isso, basta haver um metro quadrado de área ardida para ser muito. 
Quanto às equipas de vigilância, demos em termos de Comissão, autorização à 
Câmara para se candidatar também este ano à constituição de equipas de 
vigilância como tem havido em anos anteriores. Temos tido equipas em 
permanência, no período crítico, de 1 de Junho a 30 de Setembro, nas matas 
do Concelho e sobretudo na zona da Mata do Buçaco. Tem havido a 
colaboração dos Bombeiros, da própria Guarda Nacional Republicana. Tivemos 
conhecimento que este ano a Guarda Nacional Republicana vai integrar na sua 
jurisdição, não no comando, os antigos guardas florestais. No nosso Concelho 
ficarão adstritos ao posto da G.N.R. da Mealhada, uma equipa de sete, dos 
chamados guardas florestais, com um estatuto civil. Portanto em termos de 
fogos florestais, a Câmara Municipal, e isso já foi transmitido, tem forte 
confiança nos Bombeiros e não é de agora, é de sempre. Os Bombeiros têm 
tido um comportamento em termos de profissionalismo, apesar de serem 
voluntários, que muito honra o Concelho e que nos leva a agradecer 
profundamente aos Bombeiros do Concelho. --------------------------------------------- 
Sobre a rede de esgotos no Monte Novo, Salgueiral, Carvalheiras, Louredo, 
etc., estamos a nível de serviços a fazer o projecto para estas redes de 
esgotos, redes essas que terão em princípio, tratamento local através de 
alguma tecnologia moderna, chamadas estações compactas, que irão ser 
colocadas dada a diminuta população de cada uma destas populações, que 
são na ordem de poucas centenas de pessoas. Vão ser feitas redes, e nalguns 
casos, como compreende o custo “per capita” atinge valores extraordinários, 
mas isso não impede que façamos e vamos concerteza fazê-lo, os projectos 
estão em execução. Relativamente e ainda por estar englobado nesta matéria, 
apesar de não ter falado nisso, está a decorrer no terreno a obra de construção 
da rede de esgotos que estamos a fazer, como intermunicipal com Coimbra, 
portanto irá apanhar Santa Cristina, Póvoa do Loureiro, Sargento-Mor, Adões, 
Quinta Branca e Santa Luzia que também irá ser feita. Quando tudo isto estiver 
a funcionar e que está em curso, estou convencido que dentro de ano e meio, 
dois anos, teremos em números redondos a taxa de cobertura de praticamente 
cem por cento, em termos de recolha e tratamento de esgotos, o que é 
realmente importante. Falou também o Senhor Carlos Rodrigues, no problema 
do turismo, mudar o turismo no Luso, mudar o turismo no Concelho, como sabe 
o “braço armado” da Câmara para o turismo é a Junta de Turismo Luso-
Buçaco. Eu quero-lhe dizer que aprecio imenso o trabalho desenvolvido pela 
Junta de Turismo porque tem sido um trabalho, para além de ter dirigentes que 
como sabeis são dirigentes absolutamente voluntários, ainda que diminuta e 
ridícula, nós sabemos que os Presidentes das Juntas de Freguesia têm uma 
compensação ridícula, mas ao nível de Junta de Turismo nem sequer é 
ridícula, porque não existe. São pessoas que se empenham, de alma e 
coração, que algumas delas são pessoas ligadas profissionalmente ao sector 
do turismo e realmente tem havido melhorias notórias em termos de actividade 
que apraz registar. Quero dizer que não é só o Estado que apoia 
financeiramente as Juntas de Turismo, neste caso a Junta de Turismo Luso-
Buçaco, quem vê o Orçamento sabe perfeitamente que há uma verba anual 
que a Câmara Municipal entrega à Junta de Turismo Luso-Buçaco, seria bom 
que fosse muito mais, mas esta é a realidade, as despesas correntes são 
pagas pela Câmara Municipal e é bom que se tenha a noção disso. --------------- 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Quanto às questões colocadas pelo Senhor Pedro, é curioso que tivemos tudo 
preparado para mandar a Conta de Gerência em formato digital, mas depois 
lembrámo-nos que eventualmente, podia haver alguns membros da 
Assembleia Municipal que não teriam possibilidade de ler o CD que iríamos 
mandar a cada um, mas seria mais simples do que enviar essa montanha de 
fotocópias multiplicadas por vinte e nove e por mais pelos membros da 
Câmara, imagine as resmas de papel que se poupavam a troco de um CD que 
custa cinquenta cêntimos ou pouco mais. Acho que a sua sugestão enquadra-
se perfeitamente naquilo que tínhamos definido, que era fazerem chegar à 
Câmara, porque a Câmara é que dá o poio administrativo à Assembleia 
Municipal, todos os membros da Assembleia Municipal que pretendam que se 
lhe mandem os documentos em formato digital. ------------------------------------------ 
O Senhor Pedro Baía da Costa referiu que os documentos seriam enviados em 
formato digital só para um membro, e posteriormente os mesmos seriam 
analisados em conjunto. ------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a funcionária de apoio à 
Assembleia Municipal, tomaria nota do envio da documentação, conforme 
sugestão feita, no entanto se algum dos membros queira o envio da 
documentação em papel, deve dirigir-se à funcionária para solicitar esse envio. 
Sobre a questão do trânsito no Travasso disse: “ o trânsito do Travasso é uma 
consequência do que se passa efectivamente na Vacariça, todos nós sabemos 
que aumentou substancialmente o tráfego de camiões pesados, tipo TIR, da 
fábrica de engarrafamento Cruzeiro. Quanto ao trânsito por dentro do 
Travasso, podemos sensibilizar a Sociedade da Água do Luso no sentido de 
solicitar aos motoristas que façam o trânsito pela Lameira de S. Pedro. Quanto 
à questão posta sobre o turismo e sobre as “escapadinhas”, vimos a Mariza a 
cantar em frente ao Palace Buçaco, vê-se ao fundo a Mata do Buçaco, eu 
quero-lhe dizer que a Câmara Municipal juntamente com a Junta de Turismo, 
fez uma reclamação para o Instituto de Turismo de Portugal. Efectivamente 
foram gastos largos milhares de euros, nesta promoção e realmente o 
Concelho da Mealhada foi esquecido, já há respostas com pedidos de 
desculpas, no entanto o investimento para este ano está feito, e para o ano vão 
ter a devida atenção. Na realidade e infelizmente, não fomos os únicos 
esquecidos, há concelhos de grande valor turístico, de grande importância a 
nível turístico, no nosso País, que também foram esquecidos, mas podiam ter-
se esquecido só da Mealhada, que era menos mau, mas infelizmente 
esqueceram-se de muita coisa e isso é mau porque foram dinheiros públicos 
que foram investidos. Quanto às questões do Dr. Mano Soares, a primeira foi 
sobre uma grande superfície, não é uma grande superfície até é uma pequena 
superfície como está definida na Lei. Eu não gosto de discutir o que nos 
jornais, gosto de ler os jornais mas não gosto de discutir o que lá vem, 
sobretudo quando os jornais retratam ou pretendem retratar o que se passa em 
determinado local, porque a visão das coisas é sempre extremamente 
subjectiva. O que eu comuniquei à Câmara, quando um Senhor Vereador me 
perguntou, legitimamente, é que eu não lhe transmitia rigorosamente nada, 
porque a Acta não estava aprovada, e a única coisa que disse é que eu próprio 
lhe poderia dizer qual a minha posição e se reparar o que vem nos dois jornais 
da região, o que eu transmiti foi as condições que foram impostas para o voto 
favorável, pela razão que eu na primeira candidatura desta superfície comercial 
tinha votado contra, e face a algumas alterações ao projecto. São candidaturas 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

que acontecem semestralmente, que são apresentadas e analisadas no 
Ministério da Economia, sendo a parte que tem a ver com a parte construtiva 
do edifício é analisada na Câmara Municipal, e depois tudo junto vem a uma 
Comissão, da qual faz parte o Presidente da Câmara Municipal, o Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal, um representante da Associação 
Comercial, um representante dos consumidores designado pelo Instituto do 
Consumidor, e faz parte também o Senhor Director Regional de Economia, e 
cada um tem o seu voto. Eu devo dizer que transmiti ao colega Vereador a 
minha posição e de facto disse que uma das situações que me levou a mudar a 
minha posição é que vinha consignado o compromisso dessa unidade 
comercial, de fazer a aquisição de produtos a empresas do Concelho da 
Mealhada, vinham duas grandes empresas e eu sugeri algumas mais e 
também sugeri alguns produtores, nomeadamente da parte agrícola. Devo 
dizer ao Dr. Mano Soares o seguinte: eu prefiro os produtos portugueses de 
fraca qualidade aos produtos alemães de fraca qualidade. É uma unidade que 
como sabem funciona essencialmente com produtos alemães, não avalio a sua 
qualidade, têm prazos de validade, têm qualidade alimentar, mas nós sabemos 
que são de baixo preço e por isso, quando eu tomei essa posição e posso 
dizer, como outros membros da Comissão, mas na altura não o referi porque a 
Acta não estava aprovada, agora já está. Defendi, efectivamente, a aquisição 
de produtos da Mealhada, e também, que eu sei que é impraticável, a Sede da 
unidade comercial ser inscrita na Conservatória do Registo Comercial da 
Mealhada, porque provavelmente os impostos iriam ser pagos em Sintra e o 
lixo ficará aqui para nós recolhermos, com os produtos alemães mais baratos, 
com alguns produtos portugueses que quando os apanhamos também os 
compramos porque claro, que gostamos deles. Portanto nós tentámos e não só 
a minha posição foi essa, diminuir um pouco o impacto negativo que poderá ter 
essa unidade comercial. A exigência que fazem de criação de vinte postos de 
trabalho, que há excepção do gerente, pode eventualmente não ser da 
Mealhada, mas os outros dezanove têm que ser recrutados cá, porque o 
impacto na geração do emprego será positivo ou negativo, e eu tenho fortes 
dúvidas que seja positivo. Por exemplo em Coimbra, foi instalada uma grande 
superfície, e essa sim é uma grande unidade comercial, e vamos ver se daqui a 
uns anos se realmente se criaram empregos ou se acabou com muitos ou 
milhares deles, veremos isso a longo ou a médio prazo e será possível 
analisar. Portanto eu transmiti a minha opinião, dizendo que não transmitia a 
opinião de mais ninguém, porque a Acta não estava aprovada. ---------------------- 
Sobre a palestra que houve na Pampilhosa, eu devo dizer que não estive 
presente na palestra, porque tinha compromissos já anteriormente assumidos, 
mas a palestra não era sobre fogos florestais mas sim sobre o ordenamento da 
floresta, e a verdade é que o que li nos jornais, foi sobre fogos florestais. O 
ordenamento da floresta é uma coisa e os fogos florestais são outra, se calhar 
os fogos existem porque não há ordenamento. Quanto à sugestão do Dr. Mano 
Soares sobre a criação de uma empresa municipal para a limpeza da floresta, 
eu tenho opinião diversa, seria uma empresa municipal que iria ter uma 
actividade, para substituir os produtores florestais, e no Concelho da Mealhada 
não existe nenhuma associação de produtores florestais. Mas como não estive 
presente, darei a palavra à Senhora Vice-Presidente para se pronunciar sobre 
o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

A Senhora Vice-Presidente referiu: “ sobre o que foi escrito no jornal, eu não 
tive oportunidade de ler, mas quando me referi ao Estado ser o maior 
proprietário, foi na sequência de um comentário que fizeram à Mata do Buçaco 
e aos Viveiros Florestais. Eu tinha dito que é publicamente conhecida a 
pressão, o “pressing”, as “demarches” que a Câmara tem feito junto dos vários 
governos, para se resolver o problema da Mata do Buçaco e dos Viveiros 
Florestais. Na sequência dessa conversa, quando se falou no Gabinete 
Técnico Florestal, eu referi que era também uma tentativa de represália, 
também não fazia sentido criar um gabinete técnico local para defender a 
floresta, floresta que a maior mancha é propriedade do Estado, quando o 
próprio Estado não se preocupa em gerir a Mata, quer deixando-nos intervir, 
quer resolvendo uma vez por todas a situação da Mata, e foi nessa sequência 
que eu falei que se o Estado não resolve a situação, se nós é que estamos 
preocupados com a propriedade deles, se eles não a resolvem, não faz sentido 
estamos aqui a constituir um gabinete para lhes resolver o problema que eles 
próprios não querem resolver. ----------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu: “ sobre o gabinete técnico, e 
apesar de não ter sido colocada essa questão, devo dizer que não há lei 
nenhuma neste País que obrigue a Câmara Municipal a ter um Gabinete 
Técnico Florestal. Isso foi também um assunto tratado na Câmara Municipal, 
obviamente que há colegas Vereadores que têm uma opinião diversa. Hoje a 
Câmara Municipal tem uma abrangência tão grande, que as pessoas pensam 
além das competências próprias da Câmara Municipal, agora o que não 
podemos deixar, e eu acho que o Poder Local tem que estar bastante atento, é 
transforma-se em caixote do lixo do Estado, porque tudo aquilo que o Estado 
rejeita, atira para as Câmaras. Vai sair legislação que vai dar possibilidade às 
Câmaras de terem gabinetes técnicos florestais, mas neste momento não há lei 
nenhuma, quando a legislação sair a Câmara tem o parecer favorável da 
Comissão para se candidatar. Quanto à questão colocada pelo Dr. Brandão, 
sobre a Lusoliva, ainda no domingo era um “pivete” em Condeixa que não se 
podia passar na rotunda, com o cheiro a “ranço” que nós conhecemos tão bem 
na zona da Lameira de Santa Eufémia. Mas a Câmara Municipal, neste 
problema tem uma capacidade muito reduzida, porque o licenciamento 
existente é um licenciamento precário do Ministério da Economia, 
sucessivamente prorrogado, em que a Câmara nem sequer tem que dar 
pareceres, a Câmara tem apenas que ver com a parte de construção, do 
projecto do edifício, e tem a ver com o Ministério do Ambiente que aí tem a ver 
com o problema da ETAR, que segundo a opinião dos técnicos e do Senhor 
Vereador que também se deslocou ao local, não funciona convenientemente. O 
que a Câmara tem feito é chamar a atenção do Ministério da Economia e do 
Ministério do Ambiente para a situação, Tem havido sucessivas prorrogações 
de licenciamento precário e quanto a isso a Câmara Municipal tem dado 
parecer negativo, e entendemos que ao fim de quatro anos de licenciamentos 
precários, é tempo suficiente de exigir o cumprimento da lei. Quanto às 
vistorias, a lei nem prevê a presença da Câmara, no entanto é sempre 
convidada a estar presente, porque no dia que dizer que sim, toda a gente 
aprova e diz que a Câmara foi responsável. No entanto e digo publicamente, 
que os técnicos têm ordens do Presidente da Câmara para votarem contra. ----- 
Sobre a questão da Fonte de S. João, o estudo da Geoteste foi concluído, mas 
posso dizer que o estudo não trouxe resultados que fossemos regozijar com 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

tais resultados. Efectivamente a Fonte de S. João hoje dá menos água porque 
chove menos, porque sabemos que a pluviosidade é inferir. Chegou-se à 
conclusão que se começasse a chover, passados quatro ou cinco meses, o 
nível de água da Fonte iria aumentar, o que está efectivamente a acontecer, 
estamos a verificar os valores médios normais de caudal. Há tempos, uma 
intenção do alargamento do IP3, e que esse IP3 iria ser transformado em auto-
estrada e que iria originar a construção de um túnel no Buçaco, nós e a 
Câmara Municipal de Penacova e juntamente com algum apoio que tivemos a 
nível geológico por parte da Sociedade da Água do Luso, chegou-se à 
conclusão que efectivamente o estudo da Geoteste estava bem feito. 
Aconteceria que se efectivamente esse túnel viesse a ser construído, a razão 
da nossa reclamação junto do Instituto de Conservação da Natureza, junto do 
Ministério do Ambiente, para que não fosse permitido a construção do túnel 
que a antiga JAE tinha nos seus planos, posso-vos dizer, que afectaria 
gravemente, isso sim, não só a Fonte de S. João do Luso, como eventualmente 
os próprios aquíferos, quer da Água do Luso, quer das Águas de Penacova. 
Esse estudo feito pela Sociedade da Água do Luso veio comprovar algumas 
conclusões da própria Geoteste. Temos que ter a noção de que os problemas 
que temos tido na Fonte de S. João, podemos vir a ter no futuro, eles não estão 
resolvidos, porque não é possível resolvê-los. Com a questão do 
abastecimento de água através das Águas do Mondego, provavelmente num 
tempo muito próximo, é natural que até alguma água, que não é propriamente 
água da Fonte de S. João, vá ser consumida pela população do Luso, se vier a 
faltar na Fonte de S. João, e isso sim a Câmara Municipal está empenhada 
nisso. O furo de Barrô está a alimentar a Lameira de S. Pedro também, mas o 
furo de Barro dá a água que dá, é um caudal razoável, mas não é o mesmo 
caudal da Fonte de S. João, na sua pujança. Quanto ao estudo da Geoteste, se 
alguém o quiser ver, está à disposição dos membros da Assembleia Municipal.  
Sobre a questão do trânsito, colocada pelo Senhor Felgueiras, dou a palavra 
ao Senhor Vereador, Engenheiro António Jorge, que tem o pelouro do trânsito.  
O Senhor Vereador António Jorge referiu: “em relação ao trânsito da Póvoa foi 
feito um estudo técnico sobre qual seria a melhor maneira de circulação no 
centro da mesma, que era complicado. As pessoas queixavam-se que aquilo 
não funcionava bem. Foi feito a titulo experimental, os técnicos da Câmara 
deslocaram-se ao local, eu próprio e o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia e fizeram-se, portanto, alguns ajustes. Em relação às ruas que 
ficaram com sentidos únicos, que eu tenha conhecimento, não está prevista 
nenhuma alteração. Está previsto sentido único na Rua das Padeiras, porque 
estando a Fonte no local, a rua é extremamente estreita, existindo 
estacionamento, os dois sentidos não funcionam e por isso os residentes 
propuseram a hipótese de ser criado sentido único. Em relação à Rua da 
Amoreira, está feito o estudo para que ela fique com sentido único, pois com a 
construção dos passeios, para protecção das pessoas e com aquela faixa, é 
inviável que haja dois sentidos, os sinais ainda não estão colocados, mas no 
inicio de Maio serão colocados. Em relação a Sernadelo, como é óbvio que não 
se pode fazer tudo de uma vez, a situação está a ser analisada. -------------------- 
O Senhor Júlio Penetra, pediu a palavra, para referir: “ ainda sobre a proposta 
de alteração no suporte documental a entregar aos membros da Assembleia 
Municipal, da parte do P.S. queríamos dizer que somos, por razões cívicas, 
adeptos da poupança dos recursos públicos, somos por razões óbvias adeptos 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

da simplificação de processos e somos também, por razões óbvias, adeptos da 
utilização das novas tecnologias. Mas temos que ponderar internamente, antes 
de dar uma resposta sobre qual seria a nossa decisão em relação a isto. Para 
mim, parece-me fácil receber em suporte digital, em CD ou “e-mail” a 
informação, mas temos que resolver internamente, como é que vamos depois 
apoiar a discussão dos assuntos na prática, aqui na Assembleia Municipal, pois 
não temos portáteis. ------------------------------------------------------------------------------      
1 - ACTA DA SESSÃO ANTERIOR. ----------------------------------- 
O Senhor Presidente pôs à votação, a Acta nº. 1 da Sessão Ordinária da 
Assembleia, realizada em 24 de Fevereiro de 2006, tendo sido aprovada por 
maioria, com vinte e cinco votos a favor e três abstenções. --------------------------- 
2 - INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ----------------    
Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo. Presidente, acerca da 
Actividade Municipal após a Sessão Ordinária de 24 de Fevereiro de 2006: -----------------------------  

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 

- Arruamento no Alto de Santo António – Pampilhosa (ligação da Urbanização à Estrada de 
Santa Luzia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Arranjo da Rotunda da EN1/IC2 - Mealhada (Ponte de Casal Comba). ---------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Envolvente aos Moinhos de Água do Lograssol; --------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM CURSO 
- Beneficiação da Estrada Barcouço/Rio Covo/Mala; ----------------------------------------------------------- 
- Ampliação da Escola do 1.º CEB de Barcouço; ---------------------------------------------------------------- 
- Abertura da Rua do Santarém (Barcouço); ---------------------------------------------------------------------- 
- Beneficiação da Estrada Travasso/Travassinho/Pampilhosa; ---------------------------------------------- 
- Rua de Ligação da Rua do Lagar à Rua do Limarinho (Pampilhosa). ------------------------------------ 
- Beneficiação da Estrada Barrô - E.N.234; ------------------------------------------------------------------------ 
- Jardim Público da Vacariça; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Beneficiação da Rua da Amoreira (Mealhada); ----------------------------------------------------------------- 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha; ----------------------------------------------------------------- 
- Jardim de Infância da Antes (Novo Edifício); -------------------------------------------------------------------- 
- Jardim Público de Barcouço; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rede de Esgotos de Santa Cristina e Póvoa do Loureiro (Intermunicipal c/ Coimbra); -------------- 
- Rede de Esgotos de Santa Luzia, Quinta Branca, Sargento-Mor e Adões (Intermunicipal c/ 
Coimbra); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Arquivo Histórico Municipal (arranjos exteriores e Parque Infantil); --------------------------------------- 
Mealhada, 18 de Abril de 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral). ------------------------------------ 
Esta informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, foi acompanhada 
dos elementos relativos à situação financeira do Município. -------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa perguntou aos senhores membros da 
Assembleia Municipal, se queriam colocar alguma questão sobre a informação 
apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Luís Brandão interveio, referindo: “ congratulo-me com os Moinhos 
do Lograssol que estão a ser requalificados e gostaria de saber para quando os 
Moinhos de Carpinteiros. Penso que é uma questão importante em termos 
turísticos, para a Freguesia do Luso e para o Concelho. Outra questão, que 
não está aqui, mas que poderia estar, que são as actividades que a Câmara 
faz, para além das simples obras. Queria aproveitar para falar do Conselho 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Municipal de Juventude, porque é uma actividade da Câmara, que a Câmara 
pensou executar, faz agora um ano e nada foi concretizado. No vosso 
programa eleitoral também falam no Conselho Municipal de Juventude, se os 
jovens quiserem e eu penso que querem, podem é não ter sido bem 
convidados a se voluntariar para este Conselho Municipal, que eu acho que é 
de extrema importância para a politica de juventude no Concelho. Foi feita a 
noticia no Boletim Municipal, foram afixados editais que sabemos que são 
meios de informação não muito lidos. Penso que deveria ter sido feita outra 
estratégia, penso que é de convidar as muitas ou poucas associações de 
juventude, que queiram fazer as suas candidaturas. Gostaria de congratular a 
Câmara que se lembrou do Conselho Municipal de Juventude, o P.S.D. há 
muito que se tem pronunciado sobre este assunto, tal como a Casa Municipal 
da Juventude, pelo que gostaria de saber se há ideias para se lançar a primeira 
pedra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara interveio para responder às questões 
colocadas pelo Senhor Luís Brandão, pelo que referiu: eu começaria por dar os 
parabéns pela sua intervenção e dizer-lhe que realmente, a organização que 
representa a Juventude Social Democrata, foi a única organização de 
juventude que há cerca de quinze dias comunicou à Câmara Municipal que 
estava interessada em integrar o Conselho Municipal de Juventude, tendo 
indicado o seu nome. Quando se diz, que é quando os jovens quiserem, 
obviamente o Senhor dá-me razão. Se há tanta organização de juventude, e eu 
não sei quantas há, mas estou convencido que há escuteiros, há associações 
partidárias, e ainda bem que o Senhor foi indicado e francamente pedia a sua 
ajuda para indicar quais são as associações de juventude no Concelho, porque 
nós temos alguma dificuldade em contactar. A verdade é que a participação foi 
diminuta, foi praticamente nula. Agora temos que ver, é que não vamos fazer 
um Conselho Municipal de Juventude com três membros, incluindo o 
Presidente da Câmara, que apesar de já não ser jovem, também faz parte do 
Conselho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pediu a palavra o senhor Luís Brandão que referiu (e mostrou) uma carta que 
foi enviada pela Associação Jovens Cristãos do Luso, à Câmara Municipal de 
Mealhada, em Abril de 2005, demonstrando interesse em participar no 
Conselho Municipal de Juventude, nomeando como representante Bernardo 
Seabra Pereira.------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara continuou:” Sobre os Moinhos de Carpinteiros, 
os Moinhos do Lograssol foram recuperados, porque a Câmara os adquiriu e 
foram adquiridos porque se conseguiu chegar a um consenso com os 
proprietários. Foram encetadas diligências em relação a um dos Moinhos de 
Carpinteiros e posso dizer-lhe que o preço pedido, dava para fazer uma boa 
vivenda e a Câmara não tem dinheiro para isso, nomeadamente depois de ter 
adquirido os Moinhos do Lograssol, que foram extraordinariamente acessíveis ”  
O Senhor Pedro Duarte pediu a palavra, para referir o seguinte: “ ao ler o Diário 
da República, onde semestralmente vem publicada a listagem das associações 
inscritas na RNAJ, Registo Nacional de Associações Juvenis, e constatei que 
de facto a única entidade do Concelho da Mealhada que lá vem mencionada é 
Associação dos Jovens Cristãos do Luso e as Escolíadas. Eu fui co-fundador 
da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Mealhada, iniciou-se o 
processo pela óptica legal, e aparentemente penso que ainda não está 
concluído, o que me entristece, dado o número de anos que já decorreram, 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

mas será mais uma entidade que irá acrescer à pequena ou não listagem das 
associações juvenis, que possam integrar o Conselho “. ------------------------------- 
3) INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2005.--------------------- 
Pelo senhor Presidente da Mesa foi informado que estavam abertas as 
inscrições, para as intervenções dos Senhores membros da Assembleia 
Municipal, para a apreciação do assunto mencionado em epígrafe. ----------------  
A Senhora Eng.ª Arminda Martins pediu a palavra para referir o seguinte: 
“queria deixar algumas notas sobre o documento de Prestação de Contas do 
ano de 2005. Queria dizer que mais uma vez me orgulho pela actividade do 
anterior executivo, porque de facto por aquilo que me foi dado a conhecer 
através deste documento, os grandes objectivos projectados foram de facto 
concretizados. Uma coisa pela qual me quero congratular é o facto do 
executivo municipal ter tido o cuidado e muito bem, penso que de uma forma 
estratégica, feito baixar a divida, penso que o facto de se ter tentado baixar a 
divida, será uma forma de nos posicionarmos no pelotão da frente para um 
próximo quadro comunitário, portanto poderemos estar em situação privilegiada 
relativamente a outros Concelhos, porque nós sabemos o que se passa a nível 
nacional, em termos de contas e queria felicitar o executivo pela sua forma 
rigorosa, conforma geriu as obras que tinha por fazer, especialmente nas 
vertentes da economia, infraestruturas, social, ou seja, a forma como distribuiu 
os investimentos nas diversas frentes da actuação e nas diversas freguesias, 
nos diversos pólos de desenvolvimento do nosso Concelho”. ------------------------ 
O Senhor Carlos Alberto Rodrigues pediu a palavra, tendo lido a seguinte 
intervenção escrita: ------------------------------------------------------------------------------- 
“ A bancada do partido Socialista, nesta Assembleia, após análise dos 
documentos de Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 
Patrimoniais e Documentos de Prestação de Contas de ano 2005, vem por este 
meio expressar o seu voto de concordância, para aprovação dos referidos 
documentos., justificado o seguinte: - Relativamente ao projectado, a receita 
atingiu um grau de execução na ordem dos 60,43% e a taxa de execução 
despesa foi de 52,46%. Tendo em consideração a contingência, a que o Plano 
de Actividades e Orçamento está sujeito, dado ser um documento provisional, 
de receita e despesa, que dispõe para o futuro, e esse tem sempre, um 
elevado grau de incerteza. Tendo existido alguma flutuação de valores inter-
rubricas, o que é normalíssimo, podemos afirmar que em termos globais, os 
objectivos foram atingidos. Assim, os desvios verificados não se podem 
considerar preocupantes, tanto mais, que uma analise global, ao essencial dos 
documentos, permite verificar que se poderia facilmente ter feito mais, 
obviamente em termos relativos, traduzindo-se em maiores índices de 
execução, sem qualquer sobrecarga de endividamento quer bancário, quer a 
terceiros (fornecedores). Verificamos ainda que, durante o ano de 2005, não foi 
contraído qualquer empréstimo bancário, nem existiram vendas de imobilizado, 
mas, o endividamento de Médio Prazo, baixou na ordem dos 7%, ficando a 
despesa corrente por liquidar, com o valor irrisório de 427,80 Euros. 
Registamos ainda com agrado, que a capacidade de endividamento desta 
autarquia, encontra-se na ordem dos 64,60% por utilizar, contrariamente a 
muitas autarquias, que infelizmente proliferam neste País. Assim em termos 
globais, os números apresentados reflectem uma gestão orientada pelo rigor, 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

com poupança nas despesas correntes, canalizando verbas para o 
investimento, com selectividade de projectos e rumo bem definido. E, foram 
vários os projectos iniciados ou concluídos, no ano 2005. Numa estratégia de 
crescimento e desenvolvimento sustentado, tendo sempre como critério base, o 
aumento da qualidade de vida, nas áreas da Educação, do Desenvolvimento 
Económico, do Lazer, do Ambiente, da Cultura, do Desporto, do Turismo, e 
citando apenas alguns exemplos reais – Jardim Infância de Antes, - a 
remodelação das escolas do 1º CEB e respectivos equipamentos, dotando-as 
com meios informáticos – Infra-estruturas da Zona Industrial da Pedrulha, - a 
Rede Viária – com as estradas Antes – Póvoa do Garção, - Mealhada – 
Antes – Sernadelo; - Mealhada – Lameira S. Pedro – Beneficiação Av. Dr. 
Manuel Lousada; - Lago do Luso, - Jardim Público da Pampilhosa; - a 
recuperação dos Moinhos de Cereais do Lograssol, - a remodelação  dos 
reservatórios de água de Casal Comba, Silvã, e Travasso, - Equipamento do 
Pavilhão Desportivo de Casal Comba, - o apoio a Associações Desportivas e 
Culturais, etc... Mas, mais importante ainda, foi que num ano, em que o Pais 
atravessou a pior seca de sempre, não faltou o precioso líquido nas torneiras, 
num aproveitamento de recursos e meios, dignos de registo. E tudo isto foi 
feito, com uma gestão rigorosa e calculada. Baseada em critérios de 
continuidade, sem medo, do ano de eleições, o que infelizmente levou outras 
autarquias a efectuarem verdadeiras loucuras. Como a imprensa anunciou, 
conseguiram esgotar a capacidade de endividamento, com a despesa a 
aumentar 100%; 200%; e até 300% E, por mais incrédulo que pareça, até hoje 
nada aconteceu. Se aos cidadãos compete trabalhar, tendo em vista a 
produtividade, contribuindo para o aumento da riqueza e consequente 
eliminação do défice, ao Estado, compete-lhe dar o exemplo. Para que, não 
sejam sempre os mesmos, neste caso, as autarquias e autarcas cumpridores, 
a sofrerem as restrições impostas à generalidade, quando os incumpridores se 
mantêm dia após dia, ano após ano, a gerir a seu belo prazer, sem nada lhes 
acontecer. É um caso de justiça, porque efectivamente trata-se de uma grande 
injustiça. A nós cidadãos, enquanto membros das assembleias Municipais, 
devemos exigir da classe política um comportamento responsável, uma política 
verdadeira que não nos afunde cada vez mais, mas que nos faça subir para 
patamares cada vez mais elevados, com o sentido da responsabilidade e da 
própria existência do cidadão comum. E permitam-nos, mas aqui o Município e 
o Concelho de Mealhada, são um bom exemplo. Mas, por ter sido a equipa do 
P.S. a escolhida, não defendemos sermos os donos da verdade ou da 
perfeição. Na nossa humilde condição de humanos, temos a consciência que 
poderão ser feitas leituras diferentes da nossa, embora que, o objecto de 
análise seja a mesma realidade. Contudo, um facto, é indesmentível. O anterior 
executivo fez um bom trabalho, digno de realce, do qual obviamente nos 
orgulhamos e para o qual o sábio povo, renovou o seu voto de confiança. Para 
terminar, resta-nos acrescentar que a nossa postura se vai manter. Os 
chamados desígnios Municipais, ou sejam a Mata do Buçaco e os Viveiros 
Florestais, são assuntos que não vamos deixar ao acaso, ou no rumo do 
esquecimento. A nossa posição critica de ontem, mantém-se hoje e manter-se-
á amanhã, até que sejam resolvidos. --------------------------------------------------------
--------------------------   
A Bancada do P.S. -------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Barcouço, Senhor Delfim 
Martins, leu uma intervenção, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
“ Como Vereador que fui no último mandato tive o grato prazer de poder 
acompanhar a gestão da Vossa Ex.ª Sr. Presidente e da sua equipa e de 
felicitá-lo pelos objectivos alcançados a que se propôs no início do seu 
mandato. Como ex. Vereador tenho de realçar a sua GESTÃO DETERMINADA 
em prol do desenvolvimento do nosso concelho e como exemplo temos o 
Centro de Estágios do Luso, que contra ventos e marés terminou a obra sem o 
apoio do poder central e não hipotecou as outras obras em curso no concelho. 
Como Presidente da Junta apoio a sua GESTÃO EQUILIBRADA e tomei nota 
do seu entendimento em como o nosso concelho só é grande se as Freguesias 
e Lugares que o compõem também o forem! E assim sendo todo o conselho no 
seu conjunto esteve em movimento sem que para isso tivesse de contrair 
empréstimos bancários e pelo contrário diminuiu a dívida. --------------------------- 
Como munícipe e empresário apoio a sua GESTÃO SÉRIA. A sua força de 
carácter permitiu-lhe não entrar em obras eleitoralistas do tipo “OÁZIS”, obras 
essas que pariram uma chaga social que se dá pelo nome de facturas vencidas 
à quase dois anos, que a todos os fornecedores, assim como eu, sentimos na 
pele a dor dessa má gestão e é com orgulho que colegas me dizem que a 
Mealhada deveria ser seguida como exemplo entre a relação cliente – 
fornecedor. Quanto à dita baixa percentagem de execução são só números Sr. 
Presidente. Com um pouco de engenharia financeira os mesmos números 
dariam uma percentagem muito maior e já não se falava nisso. Como dizia um 
comentador desportivo: “O que o nosso povo quer! O que o nosso gosta!” é ver 
a percentagem de execução no terreno e essa todos podem ver desde que 
para isso percorram o nosso concelho e verão obras terminadas, outras em 
curso e outras adjudicadas e é essa percentagem que os nossos munícipes 
dão valor e apreciam. Termino afirmando que a equipa actual que o Sr. preside 
ainda vai conseguir mais e melhor. ----------------------------------------------------------- 
Tenho dito. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Delfim Martins. ------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Pedro Curralo Paiva referiu o seguinte: “relativamente a estes 
documentos, gostaria de primeiro dar os parabéns à bancada do Partido 
Socialista por ter falado em baixas taxas de execução, mas de facto somos 
obrigados a concordar com o que diz, com ou sem engenharia financeira, que 
queiram aplicar. De qualquer forma e de forma sumária o que se pode dizer 
relativamente a estes documentos é que demonstram uma falta de ambição a 
desmesurada, ou seja, pode-se falar de facto em taxas de execução de 60%, 
na gestão equilibrada. A gestão equilibrada é importante, quando está 
associada a visão de futuro. Não podemos estar à espera de querer os 
próximos quadros comunitários sempre, temos que aproveitar o que temos e o 
não aproveitamento de muitos quadros comunitários, por muitas desculpas que 
sejam dadas e de haver contra poder para não aprovar, como foi dito algumas 
vezes. De facto tudo isto mostra uma inabilidade política muito grande na 
angariação de fundos, na angariação de formas de resolver os problemas 
concretos do Concelhos. De facto há problemas muito graves, e quando é 
necessária a coordenação da Câmara com outras entidades, de facto nota-se 
aqui falhas claras, verificamos isso, por exemplo, no caso dos viveiros 
florestais, que está há imensos anos por resolver e falava-se que a culpa é do 
governo e a culpa continua a ser do governo, mas aqui também há alguma 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

inabilidade, porque deve haver preocupações na tentativa de resolver isto com 
as outras entidades. A questão do Buçaco é outro exemplo, aos anos que se 
anda a tentar resolver o problema. Eu só vejo aqui alguma inabilidade para 
resolver estas situações, para já não falar da ABAP, que realmente é bastante 
positivo, mas de facto não sei o que é que temos ganho e se temos ganho 
alguma coisa em pertencermos a essa associação. Por exemplo Cantanhede e 
Mira têm realmente implantadas nas suas zonas industriais empresas de 
vanguarda tecnológica, e nós o que é que temos? Depois, o equilíbrio 
financeiro, sim senhor é positivo, mas temos que ser ambiciosos, temos que 
ser visionários, e eu julgo que esta Câmara, este executivo falha, não tem essa 
ambição, contenta-se com as contas de merceeiro, por assim dizer, com o 
deve e o haver. Relativamente a estes documentos e sumariamente é o que 
tem a dizer”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Nuno Veiga para referir o seguinte: “estive a ouvir com 
alguma atenção o último orador, o Senhor Deputado da Assembleia Municipal 
pelo PSD, que falou em problemas graves, todos nós já sabemos que os 
viveiros florestais e a Mata do Buçaco são de facto problemas graves, mas 
também poderão ter questionado o vosso colega de partido, na altura 
deputado, que disse que fazia e não fez nada. Vou-lhe dar exemplos de 
concelhos vizinhos, se calhar o Concelho de Anadia, o Concelho de 
Cantanhede, estão muito bonitos, sem dúvida, mas o saneamento foi feito à 
cerca de dois anos, por causa das eleições, por exemplo foi o que aconteceu 
em Murtede, e em Enxofães também. Em Anadia foi o que aconteceu em 
Grada. O Concelho da Mealhada é um Concelho que tem infraestruturas 
básicas para serem lançadas para o futuro, tem condições necessárias para 
daqui a um futuro próximo, está o projecto, que deve ter conhecimento, da 
plataforma logística para a Pampilhosa e temos que aproveitar os meios que 
temos. Quando fala na fixação de empresas de novas tecnologias ou de 
vanguarda, não sei se tem conhecimento, aqui bem ao lado, na Zona Industrial 
de Murtede, está lá uma firma que trouxe mais valia, quer para o Concelho da 
Mealhada quer para o Concelho de Cantanhede, e não tenho duvidas disso, 
mas que está em risco de fechar, uma vez que foi vendida a outros 
empresários que já começaram com uma politica de despedimentos. O 
Concelho da Mealhada, tem dois pólos de zonas industriais, que são 
essencialmente empresas do Concelho, que é para criar as condições 
necessárias para se ter qualidade de vida, pois existem empresas no 
Concelho, localizadas nas freguesias que serão deslocalizadas para as zonas 
industriais, a fim de serem criadas melhores condições de vida, tanto às 
populações dessas freguesias como às empresas, sendo mais competitivas. 
Quando fala numa falta de visão de futuro, eu acho que o Concelho da 
Mealhada tem criadas as condições de facto para o futuro, mas não podemos 
andar com grandes ilusões, atendendo também ao estado da economia 
nacional”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a Senhora Ana Filipa Varela referindo que: “em resposta às 
afirmações que foram feitas, se há uma empresa no Concelho que vai fechar, é 
prejudicial para o país todo e não é desculpa para o nosso Concelho, até 
porque no nosso Concelho, nas zonas industriais, nomeadamente na Zona 
Industrial de Viadores, também relativamente há pouco tempo fechou uma 
empresa, infelizmente não só para os donos da empresa, como para os 
trabalhadores que lá estavam, como para o município, como para aquilo que se 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

reflecte em termos do estado da economia nacional. Agora nenhuma destas 
situações, de empresas a fechar, tem a ver com aquilo que pode ser feito em 
termos de desenvolvimento do Concelho, da atracção de investimentos. 
Portanto não é a situação de que uma empresa neste Concelho ou no outro, 
que vai fechar, que é razão de impedimento, muito pelo contrário, o nosso 
Concelho deve criar condições para atrair investimento, para criar emprego. 
Felizmente é um Concelho com pouco desemprego, mas isso também 
fomentado com o facto de muitos dos habitantes virem dormir à Mealhada e 
trabalharem noutros Concelhos. Mealhada tem potencial, nomeadamente pela 
sua localização geográfica, pelos acessos quer em termos de auto-estrada, 
quer em termos de via-férrea, para atrair mais investimentos, há sempre mais 
qualquer coisa que se pode fazer neste âmbito, e não é por alguns desastres 
que acontecem em todos os Concelhos, sem propriamente culpa dos 
munícipes, que possa ser desculpa”. -------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Pedro Duarte referindo o seguinte: “começo por corroborar 
as palavras do meu colega de bancada Pedro Paiva, relativamente ao grau de 
execução que o executivo camarário teve no último ano, e dizer o número que 
vale como número e a interpretação desse mesmo vale para quem estiver, que 
é relativamente à execução das despesas de capital, que aí sim, o grau de 
execução dos investimentos prioritários, que se cifrou ao nível dos trinta e cinco 
por cento, enquanto que as despesas correntes tiveram um grau de execução 
nas ordem dos oitenta e cinco por cento. Eu gostaria de deixar esta ideia, de 
que era um executivo deste quer o actual governo precisava, digamos que se 
consegue cortar onde ninguém consegue, o governo não consegue e assim 
alguma coisa podia aprender daqui. Isto relativamente ao nível de despesas 
correntes, porque ao nível dos investimentos, digamos prioritários muito há a 
fazer. Se calhar deixava aqui, não sei se a justificação se a solução, que é um 
excesso de conservadorismo, que ficou bem patente nas palavras de alguns 
membros da bancada do Partido Socialista e daí eu concordar com as palavras 
do meu colega em que falta alguma ambição, algum arrojo, digamos mais 
força, não força de vontade, porque ela existe, mas outro tipo de planeamento 
de obras. Ficou escrito neste documento, que nos foi entregue, que a grande 
parte das obras que transitaram para este ano, se deve a condicionalismos ao 
nível de fundos comunitários, ao nível de financiamentos estatais, e 
exactamente pegando naquilo que foi o ano passado e aquilo que promete ser 
este ano, eu pergunto que alternativas é que o executivo apresenta para fazer 
face à impossibilidade ou ao adiar constante da execução de determinadas 
obras, porque não podemos adiar determinados projectos, simplesmente pelo 
facto de eles estarem pendentes de financiamentos comunitários, de acordos 
estatais de determinada ordem. Relativamente à questão do endividamento 
que a autarquia apresenta, de facto é com agrado que eu registo esses 
números, mas também é com algum espanto que eu vejo, por exemplo uma 
rubrica, na conta de depósitos à Ordem, em Dezembro de 2005, com o valor de 
dois milhões e meio de euros, e pegando nas palavras proferidas pelo Senhor 
Delfim, o actual Presidente da Junta de Freguesia de Barcouço, onde aludia à 
execução de outras obras por outras autarquias e que apresentam neste 
momento dividas há já alguns meses, certo é que com a pendência deste 
montante, em depósitos bancários, em nome da autarquia e quando se 
constata que cerca de dez por cento desse montante encontra-se em divida, 
não percebo neste caso, qual é a lógica da gestão que o executivo tem vindo a 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ter. Após consulta do Diário da República, reparei que a autarquia recebeu ou 
viria a receber cerca de dezoito mil euros, relativamente a transportes 
escolares, e a pergunta que faço, sabendo-se que a autarquia tem um esforço 
muito elevado, relativamente a esta matéria, da qual eu partilho e quiçá poderia 
apoiar outro tipo de iniciativas que viessem reforçar essa politica que tem vindo 
a ser seguida, causou-me estranheza que o valor que vem mencionado que é 
cerca de dezoito mil euros, tendo constatado que o Município do Distrito de 
Aveiro que apresenta um valor inferior é apenas Murtosa com dezasseis mil 
euros, acima de dezoito mil vêm todos e quase na ordem dos cinquenta mil 
euros, pelo que achei estanho pela nossa dimensão de quantidade de escolas 
que existem, pelo que gostaria de ter alguns esclarecimentos relativamente a 
esta matéria. Outra questão é quanto ao elenco de edifícios que a autarquia 
tem arrendados neste momento”. ------------------------------------------------------------- 
A Senhora Eng.ª Arminda Martins referiu: “em relação às palavras do colega de 
bancada, do PSD que falou em falta de ambição, inabilidade politica, isto 
causa-me alguma “comichão”, porque será que ter inabilidade politica é fazer-
mos obras e não pagarmos factura, por exemplo, como acontece em concelhos 
ao lado. Será que ter inabilidade politica é fazermos obra sem pensarmos que 
vamos cá estar no futuro a governar, porque é essa a nossa vontade, é a 
vontade do Partido Socialista, continuar a governar este Município, sabendo 
que no futuro poderíamos estar a causar problemas a nós próprios, será isso 
inabilidade politica? Inabilidade politica para mim é não pensar no futuro e ter 
uma ambição desmedida. Como a nossa ambição não é só em termos de obra, 
é muito em termos de obras fazermos muito pelo Concelho e continuarmos a 
fazer no futuro, temos que fazer as coisas sustentadas, não vamos criar 
problemas a nós próprios, porque somos nós que vamos estar cá no futuro, 
porque eu não vejo que seja outra força politica com a ambição que tem a estar 
cá”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor José Cadete referindo: “eu não estou num lado nem estou 
no outro, procuro estar do lado da razão, dizer que isto é um monte de papeis, 
só quem não sabe de contabilidade, isto dá muito trabalho a fazer. Podem 
estar aqui muitas habilidades, mas enfim, isso faz-se em todo o lado. 
Provavelmente, politicamente vou surpreender muita gente, mas como eu não 
quero ser político, quero ser um cidadão deste Concelho, digo aquilo que me 
vai na alma. Não acredito que os fornecedores, se nós lhes fomos perguntar, 
se eles gostariam do tipo de arrojo, como eu de facto conheço em muitas 
autarquias neste País. Portanto penso, que não será à custa de terceiros que o 
Concelho deve crescer, porque é muito difícil apresentar trabalho com o 
dinheiro dos outros e eu conheço muita gente que infelizmente faz isso. Nem 
tudo é bom nesta gestão, já o disse e volto a dizer, mas o que é certo é que a 
gestão desta Câmara Muni estará acima do suficiente. Conheci um gestor, que 
foi meu chefe, que dizia, se aquilo que executarmos tiver oitenta por cento ou 
perto dos oitenta por cento é muito bom, porque por vezes a ambição 
transforma-se em ganância”. ------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Pedro Curralo Paiva voltou a intervir, para referir: “a falta de visão 
que eu falei há pouco e que volto a repetir, realmente vê-se aqui, nós temos 
sempre tendência para nos compararmos com concelhos piores, vamos 
chamar sempre os concelhos que estão piores do que nós, para acharmos 
desculpas para podermos estar nesta situação. Porque não compararmos com 
os que estão melhores que nós e tentar chagar lá também? Acho que esta 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

comparação permanente com concelhos piores, soa sempre a desculpa de 
mau pagador. Há inabilidade politica para mim, e continuo a dizer, porque há 
permanentemente desculpas para a falta de financiamento, para a não 
aprovação de projectos entrados no Governo, o Governo não apoia muitas 
situações, as questões dos Viveiros Florestais, as questões do Buçaco, etc., 
etc”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Dr. António Mano Soares, referindo: “queria começar por dizer que 
compreendo perfeitamente que a bancada do Partido Socialista esteja satisfeita 
com o desempenho da Câmara Municipal, e por outro lado quero também 
afirmar peremptoriamente que eu pessoalmente não tenho quaisquer duvidas 
de que esta Câmara Municipal tem uma honestidade, uma seriedade, de toda a 
prova, no que diz respeito à apresentação de contas e penso até que uma das 
preocupações essenciais é de facto navegar à vista, não ficar a dever, não 
entrar em festejos muito dispendiosos. Mas se é importante a seriedade, se é 
importante a competência na gestão de contas, é de facto também importante, 
alguma ambição, algum rasgo, algum sonho, porque o sonho é que comanda a 
vida. Não quero dizer com isto que tenhamos fatalmente de nos endividar. Por 
exemplo, há pouco senti na sala, alguma relutância em citar exemplos, mas 
vou citar um exemplo concreto e vou comparar por exemplo com Cantanhede. 
Quais são as diferenças fundamentais entre Cantanhede e a Mealhada? Há 
quantos anos, Cantanhede rasgou as vias de acesso, quer as vias de acesso 
que ligam à Mealhada, quer as vias de acesso que ligam a Coimbra, quer as 
que ligam a Mira, quer as que ligam a Arazede, enfim, com rotundas 
estrategicamente colocadas, onde o transito flúi perfeitamente? Na Mealhada 
há algumas rotundas, de facto, mas estão em pleno centro da cidade. Penso 
que há uma diferença, em Cantanhede existe uma feira agrícola, industrial e 
comercial, há quantos anos? Agora começa na Mealhada, ainda bem que 
começa agora, mas vai um bocado tarde. Em Cantanhede há um centro de 
biotecnologia, de uma investigação avançadíssima, que de facto reflecte a tal 
imaginação, a tal criatividade que é necessária. Não é só de facto fazer as 
contas muito certinhas, não ficar a dever a ninguém, é de aplaudir, mas não 
chega. Em Cantanhede existe um Museu da pedra, que infelizmente ainda não 
visitei, mas já vi noticias sobre o mesmo, podiam estar-se nas tintas para os 
“calhaus” mas fizeram, tiveram imaginação de fazer uma coisa engraçada que 
é um museu e na Mealhada que museu é que temos, temos na Pampilhosa o 
Museu do Porco, na Mealhada não conheço nenhum museu. Não falando no 
espaço lúdico que têm na praça principal, em Cantanhede, em que aos fins de 
semana colocam uma balizas para os miúdos praticarem desporto, penso que 
nalgumas cidades isso seria proibido, porque podiam partir vidros. Ma ali é de 
facto um espaço em que o povo, as pessoas convivem. Em comparação, por 
exemplo existe um jardim na Pampilhosa, mas nesse parque é proibido pisar a 
relva. Poderia continuar, mas vou acabar, apenas com uma mensagem para a 
Engenheira Arminda, não gostei que dissesse que têm a preocupação de 
manter as contas porque seriam vocês mesmos que sofreriam as 
consequências das contas mal feitas. Ficar-lhe-ia bem se dissesse também 
que não quereria que mesmo que outros viessem suceder que as contas 
fossem mal feitas. Obrigado”. ------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Eng.ª Arminda Martins voltou a intervir para dizer: “não é o Partido 
Socialista que sufraga as contas, é a população e isso viu-se nas últimas 
eleições, portanto não é o Partido Socialista que as sufragou. Os actos 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

eleitorais servem para isso. A propósito do que o Senhor Doutor disse à cerca 
de Cantanhede, e por razões da minha actividade profissional, eu conheço 
extremamente bem o Concelho de Cantanhede. Tanto quanto eu sei, a grande 
maioria das avenidas que disse que se teriam rasgado em Cantanhede, não foi 
a Câmara que as rasgou, foi o Instituto de Estradas de Portugal. Eu também 
gostaria imenso de ter em cada freguesia um bonito jardim, um espaço lúdico, 
acho que isso é muito bom, mas primeiro temos que ter infraestruturas básicas 
a funcionar, não é termos redes de saneamento construídas há cinco, seis ou 
sete anos, que não têm “Etares”, porque se esqueceram ou deu jeito de fazer 
uma rede de saneamento por questões eleitoralistas e não se fizeram as 
“Etares”. Cantanhede está cheia disto nas freguesias, imensas populações que 
têm rede de saneamento, tem caixa de ramal à porta, que ninguém sabe aonde 
é que o esgoto vai parar. Eu acho que antes de darmos algumas condições de 
vida em termos de cultura, outro tipo de cultura, temos que pensar 
essencialmente nas infraestruturas básicas, e eu penso que o trabalho, e a 
obra feita no Concelho da Mealhada é substancialmente melhor que 
Cantanhede. Cantanhede tem mais jardins, é muito bonito, eu também gosto 
de olhar para os amores-perfeitos, mas santa paciência, eu prefiro o 
saneamento e a água”. -------------------------------------------------------------------------- 
O Dr. António Mano Soares voltou a intervir, referindo: “relativamente ao que foi 
dito, o saneamento é importantíssimo, confesso que não sei como é o 
saneamento de Cantanhede, mas quando comparo as vias de comunicação 
que foram rasgadas em Cantanhede com as vias de comunicação que têm sido 
feitas na Mealhada, que são feitos tapetes betuminosos, que de facto vão a 
todos os becos, à frente das casas das pessoas, não será eleitoralismo? Outro 
pormenor, que acho que é importante, é a tal imaginação que eu acho que 
devia existir, é uma maneira diferente de pensar as coisas, como por exemplo, 
quando passava na ponte de Viadores, antes de ser reparada e via o cartaz 
dizendo entidade responsável – o Governo, bem como quando passava na 
floresta e estava uma placa escrita entidade responsável – o Governo, 
pessoalmente não gostava de ver, acho que há outras maneiras, apesar de 
compreender as razões que terão levado a Câmara a ter essa atitude. Acho 
que quem coloca a placa confessa publicamente que é incapaz de resolver o 
problema. Para essa questão, tenho uma alternativa, que talvez implicasse 
mais imaginação, ou seja, falava-se uma, duas, três vezes com o Ministério do 
Ambiente, com o Ministério das Obras Públicas, com o Ministério das Finanças 
e se não dessem resposta, a Câmara Municipal teria a possibilidade e a 
facilidade de convocar uma conferência de imprensa para denunciar 
publicamente a questão, se passado um mês não estivesse resolvida, seria 
convocada nova conferência de imprensa, e assim sucessivamente, estou 
certo que isso resultaria”. -----------------------------------------------------------------------  
Interveio o Senhor Júlio Penetra, referindo: “por falar em inabilidade politica, 
falta de ambição e em falta de capacidade de ser alternativa a este executivo, 
as observações feitas à gestão do exercício de dois mil e cinco e à prestação 
de contas, particularmente da bancada do P.S.D., com todo o respeito, soou-
nos a qualquer coisa já vista, tal a repetição dos argumentos e criticas que a 
maioria da população do Concelho não comunga, a Engenheira Arminda já 
referiu isto com toda a razão. Relativamente a este exercício, lembramos que 
dois mil e cinco foi final de ciclo, como que a prova de avaliação final de um 
trabalho de quatro anos, o seu resultado foi sufragado por eleições autárquicas, 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

por conseguinte o vosso esforço tenha ele em vista reparos de pormenor ou 
uma análise critica de natureza mais global torna-se, perdoem-nos a franqueza, 
um esforço quixotesco, que respeitamos, mas não podemos levar a sério, 
sinceramente. Então, os Senhores acham que os eleitores do Concelho se 
enganavam quanto à competência, à confiança que o executivo anterior lhes 
transmitiu, dando-lhes de novo a responsabilidade de gerir o Município? O 
Concelho já aprovou esta prestação de contas, já aprovou a actuação do 
Partido Socialista no Executivo Municipal, agora a nós, Assembleia Municipal 
só nos resta ratificar com um aplauso unânime aos membros do executivo 
anterior. Os munícipes querem o desenvolvimento, exigem o bem estar social, 
mas apreciam a racionalidade e o rigor da gestão das contas públicas, 
particularmente da sua autarquia, gostam dessa forma de fazer politica e 
expressaram da forma mais eloquente, da forma mais incontestável que se 
pode fazer, com o seu voto. Mas leituras são leituras, e os Senhores têm todo o 
direito e até o dever de assinalar os pontos em que discordam. Na nossa 
leitura, os destaques vão para outros aspectos, gostámos de saber que a taxa 
de realização da despesa, quando comparada à despesa realizada com a 
despesa paga é de cem por cento, perdão vou dar mais rigor, ou seja, noventa 
e nove virgula noventa e nove por cento. Já anteriormente salientámos, quanto 
esta boa prática é saudável para a credibilidade da Câmara e para a 
dinamização da economia. As boas contas fazem os bons amigos, diz o povo e 
com toda propriedade, e uma relação de confiança com os parceiros, clientes e 
fornecedores é fundamental. Gostámos igualmente, de saber pelo relatório que 
a Câmara mantém uma tranquilizadora capacidade de endividamento, que 
deveria merecer o aplauso e o reconhecimento da oposição, particularmente 
daquela que tenha alguma aspiração de vir alguma vez a ser alternativa 
governativa no Concelho. Uma palavra final para, a objectividade e frontalidade 
da análise das contas. O relatório de gestão é uma peça elaborada, com 
preocupação informativa e de esclarecimento, sem subterfúgios, sem rodeios, 
claro, esclarecedor, esclarecedor para não financeiros que é o meu caso, e por 
este trabalho, o meu aplauso ao executivo”. ----------------------------------------------- 
A Senhora Eng.ª Arminda leu a seguinte intervenção escrita: ------------------------ 
“A apreciação dos documentos ora apresentados, levam-me a ressaltar três 
conclusões princípios que correspondem a outros três objectivos estratégicos, 
propostos pelo órgão executivo municipal e aprovados maioritariamente por 
esta Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------- 
A saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Suporte no desenvolvimento integrado e sustentável do município. --------------- 
Ressalto a vertente sustentável do nosso desenvolvimento. -------------------------- 
- Acordo entre a nossa matriz política e a acção correcta. ----------------------------- 
- Eficiente gestão económico - financeira, e respeito escrupuloso pelo primado 
na lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O desenvolvimento económico, que muitos pensam ser só a quantidade de 
bases e serviços disponível para a comunidade é pensado, planeado e 
executado tendo em vista, o cidadão, seja ele adulto ou crianças, se calhar 
com um carinho muito especial para os últimos sempre numa lógica da 
Solidariedade com o futuro, mas sem esquecer aqueles que agora nada 
produzem, por amor da solidariedade geracional. ----------------------------------------  
O nosso desenvolvimento é sustentável, porque todo ele pensado, planeado e 
executado com preocupações de apostar num modelo continuadamente de 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

gestão racional, de poupança e salvaguardada da natureza, dos equilíbrios 
ecológicos, sem apostar em modelos que comprometam a actividade 
económica ou nefastos para a Qualidade de Vida. -------------------------------------- 
Connosco o cidadão e a sua qualidade de vida estão sempre em primeiro 
lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nós não pretendemos fazer o que se vê um pouco por todo o lado em que 
responsáveis políticos, apresentam-se aos cidadãos com os mais diversos 
desenhos ideológicos, que logo esquecem quando guindados ao Poder. --------- 
Nós afirmamo-nos como Socialistas democráticos, reformistas, herdeiros de 
lutas heróicos pela Liberdade, Democracia, Igualdade e Solidariedade. É com 
base nestes grandes princípios orientadores que numa luta sem tréguas temos 
vindo a assegurar o governo deste nosso Município, tendo presente a 
necessidade de melhorar a qualidade de vida das Populações, descriminando 
positivamente a favor dos mais carenciados, dos mais débeis, daqueles que o 
Estado Social não pode nunca esquecer, sob pena de negação de si próprio. -- 
Da leitura e análise dos documentos em apreciação, resulta a imagem dum 
município cheio de saúde financeira, que se dá ao luxo de diminuir o seu 
passivo bancário em 2005. Por outro lado fica também expresso o escrupuloso 
respeito pelo primado na Lei. ------------------------------------------------------------------ 
Não há dívidas escondidas, há muito activo quase sem passivo. -------------------- 
Ora isto é brilhante! ------------------------------------------------------------------------------- 
Bem sei que a oposição provavelmente está muito preocupada com o estafado 
argumento das taxas de execução. ---------------------------------------------------------- 
Bem certo é, que se elas fossem altas, diriam que eram o resultado duma 
previsão propositadamente anémica. Também se pode fazer! ----------------------- 
Mas meus caros senhores, ter preocupações com taxa de execução, 
isoladamente consideradas, é ver a árvore e esquecer o resto da floresta. ------- 
Atrevo-me a perguntar-lhes, para que me respondam sem hesitar, quantos 
projectos estratégicos abandonou o Executivo na sua acção? ----------------------- 
Vou mesmo responder-lhes, meus caros companheiros. Nenhum. ----------------- 
Por mais difícil que a concretização desses projectos se tenha mostrado 
nenhum foi abandonado. ------------------------------------------------------------------------ 
Isto é que é a verdadeira execução. --------------------------------------------------------- 
Não quero acabar a minha intervenção, sem felicitar o Executivo Municipal pelo 
trabalho que tem levado a cabo. -------------------------------------------------------------- 
Por último uma palavra de apreço para os funcionários autárquicos, 
colaboradores neste excelente trabalho que é a prestação de contas. ------------- 
Feliz Município que pode contar com tal qualidade dos seus funcionários. ------- 
Tenho dito. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Grupo do Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------- 
A Senhora Ana Filipa Varela, pediu a palavra para dizer: “eu gostava primeiro 
de felicitar os meus colegas deputados da Assembleia Municipal do P.S., pela 
“quebilidade” em que os munícipes realmente conhecem as contas do 
Município, como até seria bom que conhecessem, e quando votam, estão 
exactamente a fazer a análise das contas, porque têm conhecimento e sabem 
o que foi gasto, o que é devido, o que é executado. Felicito-os por acreditarem 
nisso. Mas se acreditam, deviam escolher também outros exemplos, no que 
respeita ao não cumprimento, porque os exemplos de Câmaras Municipais com 
oásis eleitoralistas e com dois anos de dividas, que são infelizmente verdade, 
são também Câmaras Municipais em que os munícipes também demonstraram 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

que não conhecem as contas do Concelho, ou pelos menos que não se 
preocupam com elas, porque elegeram a mesma força eleitoral. Portanto há de 
certeza aqui dois argumentos que estão em clara contradição. Quanto à 
comparação e àquilo que falámos em comparação com os maus municípios e 
que se devia comparar com os bons municípios, infelizmente temos muitos em 
Portugal, como aqui dissemos. Câmaras sobre sobreendividadas, mas também 
é verdade, felizmente para as contas públicas que houve Câmaras Municipais 
que tinham sobreendividamento, que fizeram um grande esforço de 
recuperação de contas no ano dois mil e cinco, e apesar de algumas 
agravarem o estado, também é verdade que algumas conseguiram. Portanto, 
se efectivamente precisarem de conhecer alguns nomes, como aqui 
perguntaram, quais eram os bons concelhos com quem devíamos ser 
comparados. Quanto à última intervenção da bancada do P.S., eu não deixo de 
achar bocado estranho, que conhecendo já o Partido Socialista, a critica 
relativa às taxas de execução, tão bem, que consegue trazer uma resposta 
escrita de casa, em que são mencionadas taxas de execução que ao longo dos 
anos de mandato, não consiga fazer um esforço para melhorar essas mesmas 
taxas, e olhar para o fundo dessas criticas e ver onde é que elas possam não 
ser só criticas e efectivamente ter alguma coisa para contribuir para a evolução 
do Concelho”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Mealhada, Senhor José 
Felgueiras para dizer: “gostava de saber se o Senhor Júlio Penetra, quando 
disse que o Povo da Mealhada, votou racionalmente. O microfone é como o 
papel, o microfone “vomita” aquilo que a gente lhe diz, o papel transmite o que 
a gente lhe escreve, felizmente não são racistas, é que eu apenas gostaria de 
apenas de lembrar, e isto não tem nada de politico, nem nada pessoal, mas a 
Freguesia da Mealhada ganhou em todos os campos”. -------------------------------- 
O Senhor Teodomiro Pereira interveio para referir: “queria lembrar que foi nesta 
semana que comemorámos e festejámos nesta sala o vinte e cinco de Abril, e 
que nessa altura fazem-se discursos, enche-se a boca de Abril, enche-se a 
boca com aquilo que Abril quis acabar e com aquilo que Abril quis fazer, e 
naturalmente quis acabar com o monopólio do poder, com o monopólio da 
sabedoria e quis pôr em prática no nosso País e em todos os Concelhos, o 
respeito pela diferença, o respeito pela liberdade, o respeito também pelas 
oposições, quis acabar com a falta de oposição e quis que houvesse oposições 
ao Governo, às Câmaras, nas autarquias, etc. Aqui parece que se esqueceu 
um pouco isso. Não vale a pena encher a boca de Abril, se depois nas nossas 
atitudes não há a respectiva correspondência. Aqui pouco faltou para dizer, se 
o Povo votou está votado e o Partido Socialista tem o poder na mão e pode 
fazer tudo o que quiser, e que a oposição não faz aqui falta nenhuma, e que 
não há razão para se poder fazer critica e ter opinião diferente. Acho que é um 
bocado de falta de respeito por quem está a fazer o seu papel democrático de 
oposição. Em relação ao que aqui foi dito, acerca do documento que está em 
discussão, acerca de ambição ou falta de ambição, acho que há um certo 
equívoco, porque uma certa dose de arrojo não é incompatível com contas 
sérias, correctas e honestas. Não sei quem são os bons empresários, os 
empresários de sucesso não são certamente, aqueles de más contas, que não 
pagam e que tem problemas em Tribunal, não são esses, mas também não 
são aqueles que fazendo as contas muito certinhas, não são capazes de ter um 
bocadinho de arrojo no investimento, e acho que isto se aplica à discussão que 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

tem estado aqui a ser feita e não há necessidade nenhuma das pessoas 
atribuírem rótulos a estes ou àqueles, porque se tem uma opinião diferente”. --- 
O Senhor Presidente da Mesa interveio, referindo que da intervenção do 
Senhor Professor Teodomiro, ficou com a ideia de que na reunião havia falta 
de democracia o que não aceita, e perguntou se tem a ver com a maneira 
como estão a ser dirigidos os trabalhos, pois se perpassou pelo espírito do 
Senhor Professor que nesta reunião as coisas não tem corrido 
democraticamente, lamenta essa tomada de posição. ---------------------------------- 
O Senhor Professor Teodomiro referiu que a sua tomada de posição, não teve 
nada a ver como estão a ser dirigidos os trabalhos. ------------------------------------- 
Voltou a intervir o Dr. Mano Soares para dizer: “queria sublinhar que já foi 
afirmado várias vezes nesta sala que o Povo votou neste Executivo e votou 
bem, isso ninguém contesta, não pensem que passa pela cabeça dos membros 
da nossa bancada que o Povo é estúpido, que é burro, ou que não sabem em 
que vota, não senhor, O Povo votou, votou muito bem, agora também ficaria 
bem um pouco de humildade não vos ficaria mal, e por outro lado, uma vez que 
estão tão seguros da vossa perenidade no poder, eu não entendo muito bem 
porque insistem em ler esses textos auto laudatórios em que se auto elogiam, 
em que pretendem como que fazer uma lavagem ao cérebro uns dos outros, 
não percebo, se estão tão seguros, deixem-se de textos e falem 
espontaneamente como nós”. ----------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia 
Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, deu a palavra ao Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, para responder às questões colocadas. ---------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que iria ser rápido na sua intervenção, 
para posteriormente dar a palavra à Senhor Vice-Presidente da Câmara, para 
os esclarecimentos mais técnicos. Referiu ainda, que no entanto iria tecer 
algumas considerações sobre as intervenções anteriores, pelo que disse: 
“primeiro gostaria de congratular-me pelo facto de me parecer que esta conta 
de gerência, estes documentos de gestão, referente ao ano anterior, irão ser 
aprovados, pelo menos sem votos contra, conforme os discursos que ouvi. 
Gostaria de dizer ao meu amigo Pedro Paiva, que disse que não houve 
aproveitamento de fundos comunitários, eu gostaria de lhe dizer que não tem 
consciência do que disse, porque não ficou um tostão por gastar. 
Ultrapassámos as rubricas que estavam proporcionais com as verbas do 
orçamento, por isso houve alguma falta de rigor da sua parte. Relativamente 
aos Viveiros Florestais e da Mata do Buçaco, que foram falados, custou-me 
ouvir a questão da inabilidade, porque se houve uma coisa que eu senti, e devo 
dizer com toda a franqueza, foi que durante os últimos três anos houve alguma 
falta de solidariedade para um problema que todos nós na rua sentíamos, que 
era comum a todas as forças politicas e na prática nós sabemos que isso não 
aconteceu. Houve uma grande falta de solidariedade politica, por parte de 
quem hoje nos acusa de inabilidade. Obviamente, todos sabemos que temos 
ideias diferentes, mas questões como os Viveiros Florestais e a Mata do 
Buçaco, são tão importantes, que mais do que discussão, e picos de 
inabilidade, seria bom que tivesse havido solidariedade e essa, com toda a 
franqueza, não houve. Ao falar da ABAP, Associação Beira Atlântico Parque, 
eu queria-lhe dizer que, o P.S.D. há três anos propôs que a Câmara Municipal 
abandonasse a ABAP e só porque os membros do Partido Socialista votaram 
contra, não a abandonámos, por isso não falem da ABAP. Nós sabemos como 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

é que as coisas funcionam na ABAP, como funcionaram, mas porque 
entendemos que deva haver alguma solidariedade regional, sem 
aproveitamentos paroquiais, actuámos de boa fé. Não lhe vou falar de sermos 
visionários, porque não gosto de ser visionário, mas falou de falta de estratégia, 
falaram-se de empresas e pergunto-lhe se sabe, que na futura Zona Industrial 
da Pedrulha, onde já vendemos parte dos lotes, vêm para o Concelho da 
Mealhada, duas das maiores industrias, de um grande grupo, em termos de 
volume de negócios, e que vêm implantar a sua sede no Concelho da 
Mealhada, se não sabia fica a saber. Vi alguns reparos, que parecia que se 
estava a discutir o Orçamento de dois mil e seis e o Plano, mas não, estamos a 
discutir a Conta de dois mil e cinco. Quanto á questão colocada pelo Senhor 
Pedro Duarte, dos dezoito mil euros, dos transportes escolares, é verdade, mas 
a Câmara Municipal que recebe maior verba de transportes escolares, contas 
feitas por uma fórmula que ninguém percebe, é uma Câmara que não tem 
transportes escolares que é a de Lisboa. Esta Câmara recebe tanto sozinha, 
como as outras todas juntas, isto é proporcional aos gastos. E se a Câmara 
Municipal da Mealhada recebe dezoito mil euros e Murtosa, como citou, recebe 
pouco menos, é sinal que os alunos no Concelho da Mealhada são 
transportados por um custo mais baixo, o que significa muito rigor na gestão 
dos transportes escolares, mas mesmo muito rigor, pois ninguém vê 
camionetas paradas a serem pagas pelo erário público, sem transportar alunos. 
Sobre a questão dos edifícios arrendados, efectivamente temos, como sabe as 
instalações municipais são diminutas, o projecto final para ampliação do 
edifício municipal, será entregue no próximo mês. Temos edifícios arrendados 
para o serviço social, uma parte dos serviços técnicos da Divisão de Gestão 
Urbanística também está arrendada, temos uma parte arrendada para os 
arquivos da Câmara Municipal. Neste momento estamos a proceder à 
mudança para uma sala do novo arquivo, onde os documentos irão ser 
tratados, em termos físicos para evitar o aparecimento de fungos, etc. Quanto 
que foi dito, que os munícipes votaram porque sabiam as contas, é verdade, 
por acaso até sabem, nalguns lados é que não sabiam, aqui no nosso 
Concelho, sabem e os senhores sabem, e por isso é que os comentários são 
comentários e muitos fazem o vosso papel que eu respeito profundamente. 
Sabemos que se a Conta de Gerência viesse aqui com uma taxa de execução 
brutal, diriam que era ano de eleições, mas não foi preciso perder o rumo, não 
foi preciso ser visionário no sentido louco do termos, que eu anão aceito, para 
ganhar as eleições. É só isso, que os meus colegas, camaradas do Partido 
Socialista referiram, naturalmente não estamos aqui a bajularmo-nos uns aos 
outros, nem estamos a fazer exercícios de auto elogio. Mas também custa-me 
muito, e devo dizê-lo, em relação às palavras do meu amigo Teodomiro de 
encher a boca de Abril, porque eu gosto de encher a boca de Abril, mas quero-
lhe dizer que aqui não é a Madeira e que realmente eu nasci na Mealhada, 
apesar de ser da Freguesia da Pampilhosa e tenho muita honra nisso. Nós 
podemos encher a boca de Abril, mas não temos o direito, a ninguém de lhe 
cortar as raízes, eu isso não deixo. Seguidamente darei a palavra à Senhora 
Vice-Presidente”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente disse que relativamente aos comentários, quase 
tudo foi dito. No entanto referiu o seguinte: “quando se falou da ABAP, o 
“ninho” de empresas que está em Mira, podia ter vindo para a Mealhada, 
porque foi o primeiro Concelho escolhido para colocar o “ninho”, para isso, 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

espaço solicitado foram cinquenta hectares da Zona Industrial da Pedrulha, 
como é óbvio nós não íamos afectar cinquenta hectares para fazer um “ninho” 
de empresas, pois quem conhece, sabe a área que aquele “ninho” ocupa, 
quando nós tínhamos empresas de facto e já em expansão para colocar e por 
isso é que nós continuamos na ABAP. Temos projectos, temos estratégia, ao 
contrário do que dizem e claro numa outra fase, a Mealhada será contemplada 
com um investimento, no contexto desta associação intermunicipal, que é uma 
associação de âmbito regional ou até nacional, pela importância que tem. Na 
realidade, quando foi pensado o “ninho” de empresas, foi a Mealhada o 
primeiro Concelho a ser escolhido, mas foram impostas determinadas 
condições, e dissemos não, porque temos outros planos para a zona industrial 
da Pedrulha, depois Oliveira do Bairro disse que estava disponível, mas 
quando começou a medir e viu o que eram cinquenta hectares, desistiu. 
Também se sugeriu que ficasse em Cantanhede, e tendo os municípios as 
suas zonas infraestruturadas, não iam afectar aquela área a um “ninho” de 
empresas que ocupava a percentagem que ocupa. Mas essa é a área mínima 
solicitada pela associação, que nós respeitamos, a não ser que haja outro tipo 
de projectos. Mira como é lógico, só tinha a ganhar, porque não há empresa 
nenhuma daquelas que se queiram instalar na Mealhada, porque nós sabemos 
quanto custa, quanto vale o metro quadrado de terreno em zona industrial 
numa localização empresarial com infraestruturas criadas. Sabemos, quanto 
vale na Mealhada e quanto vale em Mira, e por isso não temos o “ninho” de 
empresas, na altura não era nossa prioridade. Mas temos os nossos objectivos, 
continuamos a acreditar na filosofia da ABAP e como disse o Senhor 
Presidente da Câmara, a ABAP tem que ser mais do que uma associação de 
interesses pequenos e mesquinhos de Concelho, tem que ser muito mais do 
que isso, porque foi esse o espírito da sua criação. No que diz respeito à 
acusação de falta de estratégia, inabilidade politica e falta de visão, ou é 
desconhecimento por aquilo que está a ser feito no Concelho, as obras 
realizadas, as obras em curso, ou as pessoas não sabem o que é estratégia. 
Porque se olharem de facto, com olhos de ver e não olharem para as taxas de 
execução, mas se correrem o Orçamento, não terão muita hipótese de 
mencionaram aqui, projectos estratégicos que não tenham sido iniciados ou 
desenvolvidos. Não há nenhum projecto estratégico que não tenha sido tocado, 
agora a uma velocidade maior ou menor, a culpa não é apenas nossa. A 
Câmara Municipal nos projectos estratégicos tem sempre escolhido parceiros 
institucionais, nós temos protocolos com o Instituto Superior Técnico, com a 
Universidade de Coimbra, quer com a Faculdade de Engenharia, quer com A 
faculdade de Geografia, temos protocolos com a Universidade de Aveiro, 
estabelecemos protocolos com quem investiga, com quem desenvolve, e de 
factos muitas vezes são morosos, mas não deixam de ter outra visão 
estratégica, que não tem a encomenda ao amigo da esquina, ao projectista da 
esquina, porque quando se fala em inabilidade, com certeza nós não entramos 
em habilidades politicas. E inabilidade nunca quererá para nós, para este 
executivo dizer que o contrário serão habilidades politicas, porque isso nós não 
fazemos. Nós não estamos aqui para nos servirmos, nem para servir interesses 
de ninguém e por isso, temos a certeza e todos o reconhecem, que só com a 
má vontade ou má fé, poderão dizer que nós não temos visão estratégica. 
Concerteza que quando a Senhora Engenheira Arminda falou em 
desenvolvimento sustentável, não estava a falar por acaso, porque há de facto 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

desenvolvimento sustentável, porque nós envolvemos todos os sectores chave 
e envolvemos as pessoas, nós temos a gestão das pessoas para as pessoas, e 
isso é muito difícil de entender, por muito fogo de artificio que tenha. Eu penso, 
que cada cidadão deste Concelho, sente o que está a ser servido pelo 
executivo que tem, e isso não tenho a menor duvida, nem nenhum cidadão do 
Concelho, de boa fé terá, e por isso não aceito as acusações. Para terminar, 
gostaria que me dissessem quais os projectos estratégicos que foram 
abandonados, pelo simples facto de não termos tido apoios comunitários. 
Quando me disserem, quando elencar quais os projectos que não foram 
tocados, poderei falar nas alternativas”. ---------------------------------------------------- 
Pelo senhor Presidente da Mesa foi posto o assunto à votação, verificando-se 
que houve 9 abstenções e 19 votos a favor. Assim, por maioria, a Assembleia 
Municipal aprovou o INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO ANO DE 2005. Esta deliberação foi aprovada em minuta para 
produção de efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------- 
4 – APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 
DE 2005 ----------------------------------------------------------------------
- 
O Senhor Presidente da Mesa pôs à votação o assunto mencionado em 
epígrafe, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar a 
Aplicação do Resultado Liquido do Exercício de 2005. Esta deliberação foi 
aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ----------------------------- 
5 – CENTRO DE TREINOS / ESTÁGIOS DO LUSO - 
PUBLICIDADE --------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa perguntou se o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, queria usar da palavra, tendo o Senhor Presidente da Câmara 
referido que dava a palavra ao Senhor Vereador, Engenheiro António Jorge, 
uma vez que é o responsável pelo pelouro do Desporto. ------------------------------
O Senhor Vereador António Jorge referiu que: “ tendo o município da Mealhada 
uma estrutura desta envergadura, pela qual tem tido algum sucesso a nível de 
ocupação, pelo qual têm passados, não só clubes portugueses como também 
escolas, associações de atletismo, têm solicitado a utilização do Centro de 
Estágios do Luso. Achamos, que estas infraestruturas são os melhores meios 
de divulgação das empresas, achámos também que deveria haver naquele 
local publicidade. E por isso foram analisados os locais onde poderia ser 
colocada essa publicidade, conforme está apresentado na proposta. É 
importante essa publicidade, já temos empresas interessadas em utilizar 
aquele espaço, para divulgação da sua empresa. --------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções sobre o assunto, foi o mesmo posto à votação. 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Tabela de 
Publicidade no Centro de Treinos / Estágios do Luso. Esta deliberação foi 
aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ----------------------------- 
6 – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - 
REGULAMENTO ------------------------------------------------------------ 
O Senhor Pe4dro Baía da Costa referiu: “ tendo sido indigitado pela bancada 
do meu Partido, para fazer parte do Conselho Municipal de Segurança, tive a 
ler o Regulamento com muita atenção e tive a ler a legislação que o suporta. 
Tenho duas ou três dúvidas. Uma delas é uma proposta, em relação ao artigo 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

quinze, fala em reuniões extraordinárias e na parte das reuniões 
extraordinárias está escrito no Regulamento que devem ser marcadas com 
pelo menos quarenta e oito horas de antecedência, e qualquer assunto a tratar 
também deve ser apresentado com quarenta e oito horas de antecedência. Eu 
ia propor, tratando-se de um Conselho Municipal de Segurança, tratando-se de 
um órgão que poderá ser chamado a actuar, pergunto se não seria importante, 
prever-se a hipótese de reuniões de emergência, que não tenham este carácter 
das quarenta e oito horas para serem marcadas, em situações de calamidade 
ou outra situação que seja necessário. Isto é uma pergunta e uma proposta. 
Em relação ao estudo do Regulamento, no artigo décimo, na composição, o 
Regulamento diz que devem fazer parte seis elementos designados pela 
Assembleia Municipal. Na última sessão da Assembleia Municipal foram 
designados quatro, pergunto se há alguma razão para isso ou se foi lapso. Em 
relação à legislação, comparando a legislação e o Regulamento, no mesmo 
artigo décimo, da composição fala no caso da legislação de um elemento do 
Projecto Vida. O Projecto Vida já não existe, mas existe alguma coisa que o 
substitui, e gostava também de saber, porque é que não faz parte um elemento 
de quem substitui o Projecto Vida. ------------------------------------------------------------ 
Interveio o Senhor Júlio Penetra para referir: “ nós também demos alguma 
atenção ao Regulamento e à Lei que o suporta. Este reparo que foi feito, é 
pertinente, realmente temos que ver como é que se adequa a eleição que foi 
feita na última sessão, ao que está estabelecido actualmente no Regulamento, 
mas não encontrámos nenhuma violação grave, nem menos grave, às normas 
que o diploma legal suporta. Mas encontramos algumas omissões, em relação 
à Lei, que poderiam ser corrigidas. Por exemplo quanto à enumeração das 
funções que lhe estão cometidas, repara-se que apenas tem as de natureza 
consultiva e omitem-se as de articulação. -------------------------------------------------- 
O Senhor Pedro Baía da Costa, voltou a intervir, tendo dito que: “ só queria 
acrescentar uma coisa ao que disse há pouco. Em relação ao tal elemento que 
estava previsto na legislação e não está previsto no Regulamento, o Projecto 
Vida foi substituído pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência. E no caso 
ainda, da composição, o ponto i) diz: seis cidadãos da Assembleia Municipal e 
por ela designados. Não sei se estão cá as pessoas que redigiram isto, ou se 
isto transcreve o que a lei diz, mas isto de – e por ela designados, dá para ler 
muita coisa, dá para tirar muitas ilações, será que é a lei que está mal? ---------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que: “ como sabem este Regulamento 
foi aprovado pela Assembleia Municipal. Eu diria que são os Senhores os 
autores deste documento, se me perguntarem se existem algumas ilusões em 
relação a estes Conselhos, isto cria ilusões terríveis, porque é um Órgão 
Consultivo e para ser consultivo é preciso ser consultado, e quem é que o 
consulta? Nas poucas reuniões que temos feito, e o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia também faz parte do Conselho, a única entidade que está 
lá representada e que tem a ver de facto com a segurança, é o Comandante da 
Guarda Nacional Republicana, que é o Senhor Capitão da Área Territorial, que 
é a única entidade que tem subordinação hierárquica e que a gente não pode 
perguntar nada, só responde se quiser. Sobre o Projecto Vida, o Projecto Vida 
terminou, foi constituído um instituto mas a passagem não é automática. 
Quando este Regulamento foi feito a verdade é que já não existia o Projecto 
Vida, daí a razão porque não está no Regulamento. Sobre a questão dos seis 
elementos, era para que estivessem todos os grupos políticos representados, 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

como sabem há um grupo político a menos. Se a Assembleia pretender outro 
Regulamento, nada impede que o faça “. --------------------------------------------------- 
O Senhor Júlio Penetra voltou a intervir, para referir: “ quero confessar que só 
não chamei aborto à lei, porque foi aprovada pelo António Guterres “. ------------ 
O Senhor Presidente voltou a intervir, para referir que se Assembleia Municipal 
o entender, pode elaborar alterações que serão analisadas pelo Conselho e 
posteriormente serão aprovadas. ------------------------------------------------------------- 
7 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 
EM PERIGO DE MEALHADA - REGULAMENTO------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara pediu a palavra, para dizer o seguinte: “ a 
Assembleia Municipal não tem competência para mexer nisto, por uma razão 
muito simples, é que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens tem 
autonomia funcional, portanto os membros da Assembleia, membros da 
Câmara, membros das outras instituições, são inclusivamente responsáveis, 
pela posição que tomarem. Por exemplo, os membros da Assembleia que 
estão presentes na Comissão não podem transmitir à Assembleia o que lá 
passa. Eu ainda sou o Presidente da Comissão, apesar de a Senhora Vice- 
Presidente ter o pelouro da Acção Social, precisamente por essa questão de 
autonomia funcional, só quando houver agora eleições, o Presidente é eleito 
pela Comissão alargada, é que haverá alteração “. -------------------------------------- 
Interveio o Senhor Luís Brandão, para referir: “ quando recebemos os 
documentos, e está um serviço bem feito, pelos serviços, já dizia aqui que 
compete à Comissão alargada, e aqui só poderíamos discuti-lo, e foi isso 
exactamente decidido na última Assembleia, e é lamentável que estejamos a 
discutir o assunto à uma da manhã um assunto que é importante para as 
famílias. Na Lei refere que são quatro pessoas designadas, não quer dizer que 
sejam pessoas da Assembleia Municipal, ao contrário do que disse o Senhor 
Presidente da Câmara, que tinham que ser pessoas da Assembleia Municipal, 
nós não tínhamos conhecimento disso e como se pode ver, poderiam ser 
outras pessoas e nós tínhamos nomes de outras pessoas a sugerir. Outra 
questão tem a ver com outras entidades que não fazem parte da Comissão 
Alargada, associações juvenis, ou serviços de juventude, como vem na lei, um 
representante das associações culturais e recreativas, e a lei permite, porque 
existem essas associações, portanto poderá ser uma pessoa doutras áreas de 
intervenção. No artigo sétimo, nos membros suplentes, pelo que a Assembleia 
Municipal teria que eleger quatro efectivos mais quatro suplentes, assim oito 
pessoas mais seis do Conselho Municipal de Segurança, julgo que será muita 
gente, mais uma razão para serem pessoas de fora da Assembleia, nomeadas 
pela Assembleia Municipal, evidentemente. Gostaria também de saber quais os 
elementos da Comissão Restrita.”. ----------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se 
queria acrescentar mais alguma coisa, tendo o Senhor Presidente da Câmara 
dito que não tinha mais nada a dizer. O Senhor Presidente da Mesa referiu: 
“ que como se concluiu, a Assembleia Municipal não tem competência para 
mexer no Regulamento, e as conclusões que foram referidas pelo nosso ilustre 
colega, poderão ser transmitidas à Comissão, e agradecia, que fizesse uma 
súmula, para entregar à funcionária que transmitirá à Comissão, porque como 
as intervenções são gravadas, pode haver alguma falha “.-----------------------------  



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

8 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MEALHADA - 
REGULAMENTO ----------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara interveio, referindo o seguinte: “ este 
Regulamento é uma prática comum a todas as bibliotecas municipais, e apesar 
de ainda não haver regulamento, a prática que está a funcionar resultou. 
Durante o período de Discussão Pública, que esteve afixado na Biblioteca, na 
Câmara, nas Juntas de Freguesia, foi lido por diversas pessoas e não teve 
qualquer reclamação “. -------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Pedro Baía da Costa, para dizer: “ quanto ao regulamento, 
li-o, estudei-o, e não terá sido feito no ar. Em relação ao funcionamento da 
Biblioteca, pessoalmente congratulo-me com o que está ali, não se pode dizer 
que é uma obra da Câmara, é uma obra do Município, uma obra da cidade da 
Mealhada, interiormente funciona, tem excelentes condições, tem quanto a 
mim uma falha enorme, já não vai a tempo, mas devia ter sido pensada com 
outra visão, que é o facto de o edifício ser, talvez procurando a melhor 
localização para o acesso, ter sido construído entre dois edifícios, 
perfeitamente entalado, não vai nunca permitir uma ampliação, não vai permitir 
zonas de fruição ao ar livre, que é uma coisa que as bibliotecas começam a ter, 
e realmente entristece-me que na altura, não tenha havido na altura do 
projecto, essa visão, esse sentido do futuro. Realmente o que está ali é uma 
grande obra em termos de funcionamento, é uma grande obra no presente, 
realmente tenho dúvidas se será uma grande obra no futuro, porque não tem 
possibilidade de ser ampliada “. --------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções sobre este assunto, o Senhor Presidente da 
Mesa pôs o mesmo à votação, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por 
unanimidade, o Regulamento da Biblioteca Municipal de Mealhada. Esta 
deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos. -------- 
9 – CONSELHO CONSULTIVO DOS H.U.C. – 
REPRESENTANTE --------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa solicitou que, em virtude de se tratar de uma 
eleição, fossem apresentadas à Mesa propostas que seriam designadas por 
Proposta A e por Proposta B. ------------------------------------------------------------------ 
O Partido Socialista apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------- 
-----------------------------------GRUPO DO PARTIDO SOCIALISTA (PROPOSTA A)----------------------- 
Para representante desta Assembleia nos HUC, nomeamos o membro desta, tendo em conta a 
óptica do utente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Victor Manuel Cerveira Gomes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Grupo do P.S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Arminda Martins). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Partido Social Democrata apresentou a seguinte proposta (PROPOSTA B): -- 
A Bancada do P.S.D. nomeia para o Conselho Consultivo dos H.U.C., o Dr. António Mano 
Soares, reputado médico pediatra, escolhido pelo valor acrescentado que os seus 
conhecimentos e a sua experiência na área, poderão trazer a esta representação. ------------------- 
Pela Bancada do P.S.D. (Pedro Costa). ---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa referiu que, dado estar reunidas as condições 
para a votação, por escrutínio secreto, nos termos da lei em vigor, a 
Assembleia Municipal, deliberou, por maioria, com 18 votos a favor, fazer-se 
representar no Conselho Consultivo dos H.U.C pelo Senhor Victor Manuel 
Cerveira Gomes. Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de 
efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

O Senhor Pedro Baía da Costa interveio referir o seguinte: “ gostaria de 
relembrar a esta Assembleia o que se disse na última e que é pretensão da 
bancada do Partido Social Democrata, sempre que o Partido Social Democrata, 
nunca esquecendo que está em minoria nesta Assembleia, sempre que o 
Partido Social Democrata achar que pode propor para qualquer cargo de 
eleição uma pessoa que poderá trazer um valor acrescentado ao cargo, pela 
sua experiência, pela sua profissão, fá-lo-á “. -------------------------------------------- 
A Senhora Engenheira Arminda, referiu que a proposta apresentada pelo 
Partido Socialista teve em conta, que a representação é uma representação de 
utentes, já foi essa a nossa filosofia em anteriores votações, por exemplo para 
o Hospital de Anadia. -----------------------------------------------------------------------------  
10 – REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – 
GRUPO DE TRABALHO - CONSTITUIÇÃO. ------------------------ 
O Senhor Presidente da Mesa solicitou que, em virtude de se tratar de uma 
eleição, fossem apresentadas à Mesa propostas. ----------------------------------------  
A Senhora Eng.ª Arminda Martins apresentou a seguinte proposta: ---------------- 
-------------------------------------GRUPO DO PARTIDO SOCIALISTA------------------------------------------- 
O Grupo do Partido Socialista, propõe que a Comissão de Acompanhamento seja composta por: 
- 5 Membros do Partido Socialista 
- 3 Membros do Partido Social Democrata 
- 1 Membro da CDU 
Sendo a banca do partido socialista propomos já os seguintes membros:  
- Manuel Paredes Ferreira 
- Júlio dos Santos Penetra 
- Vitor Manuel Cerveira Gomes 
- Arminda de Oliveira Martins 
- Luis Filipe Tovim Ferreira. 
Pelo Grupo do P.S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Arminda Martins). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa solicitou aos membros do P.S.D. e da C.D.U. 
que indicassem os seus representantes para posterior votação. --------------------- 
O Senhor Pedro Baía da Costa, entregou a seguinte proposta: ---------------------- 
---------------------REPRESENTANTES DO P.S.D. AO GRUPO DE APOIO AO PDM-------------------- 
- António Miguel Ferreira 
- Pedro Curralo Paiva 
- Pedro Duarte 
Pela Bancada do P.S.D. (Pedro Costa). ---------------------------------------------------------------------------- 
O Grupo Parlamentar da C.D.U. propôs o Senhor José Cadete Joaquim, para 
integrar o Grupo de Trabalho de Revisão do Plano Director Municipal. ------------ 
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, fazer-se representar no 
Grupo de Trabalho de Revisão do Plano Director Municipal pelo Senhores 
Manuel Paredes Ferreira, Júlio dos Santos Penetra, Vitor Manuel Cerveira 
Gomes, Arminda de Oliveira Martins, Luis Filipe Tovim Ferreira, António Miguel 
Ferreira, Pedro Curralo Paiva, Pedro Duarte e José Cadete Joaquim. Esta 
deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos. -------- 
O Senhor Presidente da Mesa deu por terminados os trabalhos do ponto de 
vista formal, havendo, no entanto, concedido ao senhor Luís Brandão a 
hipótese de fazer um esclarecimento relativo ao que foi dito pelo Sr. Presidente 
da Câmara, transcrito em acta no ponto 2, página 41. Foi referido por Luís 
Brandão que a JSD – Juventude Social Democrata do Conselho de Mealhada 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

tinha nomeado Ana Pinho e não Luís Brandão como referido, para o Conselho 
Municipal de Juventude. A seguir, o senhor Presidente da Mesa perguntou, 
uma vez que terminaram os assuntos da Ordem de trabalhos, se alguém do 
público desejaria intervir, neste período dedicado às intervenções do público, 
devendo os assuntos se centrarem na Ordem de Trabalhos. ------------------------- 
Interveio o Senhor Jorge Carvalho começando por agradecer ao Senhor 
Presidente por mais uma oportunidade de intervir na Assembleia Municipal. 
Comentou o facto de estarem poucas pessoas a assistir à Sessão da 
Assembleia, ao contrário das Assembleias de Freguesia do Luso que têm 
estado bastante concorridas. Referiu que: “ foi dito pelo Senhor Deputado 
Pedro Paiva que havia inabilidade em relação ao Buçaco, inabilidade de quem 
não andou com a Régie Cooperativa para a frente? Deve ter sido essa a 
inabilidade que existiu. Mas pode estar certo de uma coisa, os Lusenses, 
aqueles que amam o Buçaco, os Mealhadenses, farão tudo para que haja uma 
intervenção no Buçaco e para que o Buçaco seja a realidade que todos 
queremos que seja. Eu pertenço a esse grupo, e farei tudo, para que o Buçaco 
tenha a intervenção. Fala-se continuamente sobre o Centro de Estágios do 
Luso, nós todos sabemos o que o Senhor Secretário de Estado, Hermínio 
Loureiro fez ao Centro de Estágios do Luso, a obscuridade nesta situação, mas 
não estejam preocupados porque o Centro de Estágios já foi pago. ---------------- 
E, não havendo mais assunto algum a tratar, foi encerrada a sessão, da qual 
se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim, 
_____________________________, Maria de Laçalete Mendes Ferreira e 
Godinho, Técnica Superior de 1ª Classe, nomeada por Despacho de 
28/10/2005, do Senhor Presidente da Câmara Municipal, para apoio 
administrativo à Assembleia Municipal, e pelo Senhor Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 92.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. -----------------------------------------------------
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


