
 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

-------------------------------------ACTA Nº. 3------------------------------------------ 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2006: Aos vinte e três dias do 
mês de Junho 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) Carta Educativa Municipal;-------------------------------------------------------------------
2) Votação da acta da sessão ordinária realizada em 28 de Abril de 2006; -- 
3) 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; --------------------------------------------------------------- 
4) NUTT III – Proposta.--------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa começou por informar os membros da 
Assembleia que no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos consta a Carta 
Educativa Municipal, porque hoje vai estar presente a equipa que elaborou este 
estudo e que vem apresentá-lo e, por isso, tem prioridade, por ser norma desta 
Assembleia Municipal tratar bem os seus convidados, no entanto, devido a um 
problema técnico – falta do projector – a Assembleia irá iniciar os seus 
trabalhos, acordando com a equipa que, logo que esteja resolvido este 
problema, dado que um dos membros da mesma equipa teve que se deslocar 
a Taveiro para trazer o projector em falta, poderão apresentar o trabalho. 
Assim, irá ser feita a chamada, tendo solicitado ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação, o Senhor Luís Miguel Pereira 
Brandão, a Senhora Ana Filipa Varela Soares Pereira e o Senhor Luís Filipe 
Tovim Ferreira, que foram substituídos pelos Senhores Carlos Alberto Seabra 
Rodrigues, Aristides Simões Dias e Carlos Alberto Esteves Rodrigues, 
respectivamente. O Senhor Tony Daniel Almeida Luís, não esteve presente, 
tendo justificado a sua ausência. -------------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. 
O Senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão, tendo feito o seguinte 
esclarecimento: ”já depois da convocatória ter sido elaborada e enviada aos 
membros, apareceu-me um pedido de agendamento de um ponto da Ordem de 
Trabalhos sobre o Serviço de Atendimento Permanente da Mealhada, que me 
colocou, evidentemente, uma questão, que era não poder já alterar a ordem de 
trabalhos que já havia sido enviada aos membros. No entanto, estive a 
consultar a Lei e cheguei à conclusão que era sempre possível apreciar esse 
ponto na ordem de trabalhos, ou seja, mesmo depois de enviada a ordem de 
trabalhos, a assembleia em qualquer momento pode apreciar um ponto 
qualquer, que qualquer membro proponha à discussão. Evidentemente, nesse 
artigo há uma limitação que diz que teria que haver uma decisão por dois 
terços mas, nestas questões, acho que nós não devemos ser formalistas, e  o 
apelo que faço é que nem sequer façamos votação e aceitemos que esse 
ponto deve fazer parte da ordem de trabalhos porque, naturalmente, 
compreendo que é um assunto que pode interessar às pessoas e que pode 
haver interesse em discuti-lo. Proponho que o coloquemos depois da Carta 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Educativa Municipal. Quando os senhores Professores vierem e fizerem a sua 
exposição, podemos integrar este ponto na ordem de trabalhos, no ponto 2 e, 
portanto, ficaríamos com cinco pontos da ordem de trabalhos, cujo segundo 
seria este ponto que os eleitos do PCP fizeram questão de pedir o 
agendamento. Pelo respeito a esse grupo parlamentar julgo que devemos fazer 
isto. Se alguém se opuser, que use já da palavra para nós sabermos.”------------ 
Não havendo qualquer intervenção, o senhor Presidente da Mesa deu início à 
sessão, com o Período Antes da Ordem do Dia.---------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor António Miguel Ferreira que referiu: “em 
primeiro lugar ia fazer apenas uma reclamação, relativamente não só às 
condições de trabalho que nos são hoje aqui apresentadas, julgo que não são 
dignas para quem pretende fazer um trabalho profícuo, isto é pior que a escola, 
onde temos que estar aqui sobre o regaço a trabalhar e, depois, tendo também 
conhecimento deste pedido de inclusão de um ponto na ordem de trabalhos e, 
sabendo que havia possivelmente – o Sr. Presidente,. quase de certeza, lerá 
também os jornais – e, sabendo que foi feito um apelo às populações para 
estarem presentes, era de todo conveniente também ter mudado o local de 
realização desta assembleia, também pelo simples facto de que, se vamos 
apreciar a carta educativa municipal, seria de todo conveniente criar condições 
para que as pessoas pudessem trabalhar e também para que as pessoas que 
vêm aqui e pretendem discutir o assunto que foi solicitado que fosse incluído 
na ordem do dia, melhores condições tivessem para que estas matérias fossem 
abordadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia interveio dizendo: “os senhores sabem 
desde o início – eu acho que os senhores estão a ser pouco diligentes e é uma 
crítica que faço a todos os membros da Assembleia Municipal –  desde o início 
eu disse que havia condições de reunir sempre, sempre, na Escola Profissional 
Vasconcelos Lebre e nunca vi que os senhores pedissem isso, a verdade é 
esta. Nós podemos reunir sempre, e eu fiz esse reparo, o senhor Presidente 
sabe que eu, antes mesmo de qualquer reunião, dirigi uma carta à Escola 
Profissional perguntando se havia possibilidades de lá fazermos todas as 
reuniões, foi-me dito que sim e eu transmiti isso aos senhores. Os senhores é 
que não mostraram vontade de reunir na Escola Profissional Vasconcelos 
Lebre, não sei porquê! Eu, por acaso, acho que aquilo até tem muito melhores 
condições que isto. Por mim, se os senhores quiserem, todas as reuniões da 
Assembleia Municipal, passam a ser lá. Os senhores é que têm que deliberar, 
porque eu não mando na Assembleia, eu sou simplesmente uma pessoa que 
tem, como especial competência, convocá-la. Eu, por acaso, até preferia reunir 
na Escola. Penso que estará esclarecido. E eu não sabia que este ponto vinha 
ser discutido, está enganado, já expliquei que quando fiz esta convocatória não 
sabia que estes senhores iam requerer isto, porque se tivesse sabido, 
provavelmente, era capaz de ter pensado nisso.”-----------------------------------------  
Interveio o senhor Pedro Baía da Costa para referir o seguinte: “ Tenho aqui 
três ou quatro pontos para focar. O primeiro deles é o seguinte: - vi no Jornal 
da Mealhada umas fotografias que informavam que a placa ali nos viveiros 
florestais foi retirada e queria só perguntar à Câmara se a placa foi para a 
revisão ou se, realmente, vêm aí boas notícias para o concelho. O segundo 
ponto, é que tivemos conhecimento também pela imprensa, que estaria a 
decorrer ou já decorreu, uma inspecção do IGAT na Câmara e gostaríamos de 
saber se realmente correu bem, se houve algum problema, se já há relatórios. 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Outro ponto, é que nalgumas zonas da cidade, há uma situação de desnível 
entre os passeios e a estrada, por causa da quantidade de tapetes que já 
foram aplicados, há muitos sítios onde a estrada está mais alta que o passeio e 
notou-se agora, esta semana houve uma quantidade de chuva fora do normal, 
mas independentemente disso, sempre que chove há vários sítios onde os 
passeios ficam cheios de água, o que faz com que os transeuntes tenham que 
andar no meio da estrada e mais do que isso faz com que haja infiltrações que 
poderão eliminar a resistência do tapete betuminoso. O quarto ponto, foi uma 
coisa que vi ali há bocadinho, eu estava sentado ali na esplanada a tomar café  
e passou uma ratazana e eu perguntei ao funcionário e disse para eles terem 
cuidado com aquilo e ele disse que o jardim anda cheio de ratos e era só para 
saber se a Câmara tem previsto ou já fez alguma desratização.”--------------------- 
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor Presidente da Câmara que 
respondesse desde logo às questões colocadas, porque há pessoas que se 
queixam que não responde às questões que lhe colocam, pelo que o melhor é 
responder imediatamente a seguir às perguntas.----------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por responder às questões 
colocadas pelo senhor Pedro Costa e quanto às placas dos viveiros florestais 
que são duas, uma está lá e a outra foi roubada, pelo que quanto a isto não se 
pode fazer nada. Quanto à inspecção da IGAT, respondeu afirmativamente, 
que está a decorrer uma inspecção ordinária mas, obviamente, que não há 
relatórios, porque a mesma está a decorrer há oito dias. Disse ainda que 
também há meio ano uma inspecção de finanças e até hoje ainda não chegou 
nada. Quanto aos passeios estarem mais baixos que o nível da estrada, é um 
facto que acontece em alguns locais e os serviços terão que ter atenção a isso, 
mas toda a gente sabe que não foi por isso que houve inundações. O que 
aconteceu é que foi uma situação atmosférica absolutamente anormal. Sobre 
as ratazanas, está a saber agora que há ratazanas no jardim e já não é a 
primeira vez que se fazem desratizações não no jardim, mas noutros locais, e 
irá  comunicar aos serviços para estarem atentos a isso. ------------------------------ 
Interveio o senhor José Cadete para perguntar ao senhor Presidente da 
Câmara, em relação à notícia dos dinheiros disponibilizados para a 
recuperação da Mata do Buçaco, se é possível saber quem é que vai gerir 
esses dinheiros, se são os Ministérios ou se é a Câmara Municipal. --------------- 
O senhor Presidente da Câmara respondeu que, como é sabido, a Câmara 
Municipal não tem qualquer jurisdição sobre a Mata Nacional do Buçaco, pelo 
que a recuperação da Mata e, nomeadamente, tendo em vista as verbas que 
estão disponibilizadas para a recuperação da Mata, vão ser geridas pela 
Direcção Geral dos Recursos Florestais, através dos serviços regionais do 
centro. É esta entidade que irá gerir o processo de recuperação da Mata, pelo 
menos para já.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Carlos Alberto Esteves Rodrigues para em primeiro lugar dar 
os parabéns ao executivo municipal pela organização dos campeonatos 
nacionais de atletismo juvenis, que se realizaram no fim de semana passado, 
no Luso, em que, segundo relatos da população foi bom para o Luso porque 
trouxe vida nova, trouxe muitas pessoas e é com agrado que vê com utilidade o 
centro de estágios, perguntando ainda se estão mais algumas provas previstas. 
O segundo ponto é que foi informado que ia acontecer o encerramento de 
algumas escolas primárias com menos de 10 alunos no concelho, que deverá 
fechar a escola do Monte Novo e que se deverá manter aberta a escola de 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Santa Cristina, pelo que gostaria de saber se o senhor Presidente da Câmara 
tem alguma informação sobre este assunto, porque as pessoas estão 
preocupadas porque não sabem, se isso acontecer, como é que vai ser 
efectuado o transporte das crianças para o Luso e estão assim a contribuir para 
a desertificação das pequenas localidades do concelho. Isto está a acontecer 
por todo o País, mas é preciso fazer alguma coisa para travar essa 
desertificação, porque retirando às pessoas aquilo que elas têm, as pessoas 
vão-se afastando das localidades e, dentro de alguns anos vamos ter vilas e 
aldeias fantasmas. O terceiro ponto é que estamos no Verão e em relação aos 
fogos florestais, gostava de saber se a Câmara vai ter este ano uma equipa de 
prevenção, porque na última reunião disse que a Câmara se tinha candidatado 
a um programa e saber se foi aceite, se vai haver ou não, se vão estar nas 
estradas, nos caminhos, e em que mês essa prevenção poderá ser feita. O 
quarto ponto é em relação à rede viária do concelho, porque temos um 
concelho com uma rede viária de qualidade, mas algumas correcções deveriam 
ser feitas, nomeadamente a construção de uma rotunda no Carqueijo, porque 
as pessoas passam dum lado para o outro, a distância é grande e há ali um 
real perigo. Seria interessante a construção de uma rotunda no Carqueijo, visto 
estarem a ser construídas algumas rotundas no concelho de Anadia e eliminar-
se-ia assim o problema. Disse ainda que há cerca de um mês houve um 
acidente, infelizmente com uma vítima mortal, na Lameira de S. Pedro, pelo 
que desejava saber se haveria possibilidade de instalação de semáforos 
limitadores de velocidade e de passeios na localidade da Lameira de S. Pedro, 
porque há ali uma pré-escola, uma escola primária e as crianças deslocam-se 
pela berma da estrada, o que torna esses acessos e passeios rigorosamente 
perigosos. Existe igualmente uma curva perigosa entre Várzeas e Vila Nova de 
Monsarros, onde ocorrem despistes com muita frequência, talvez porque as 
pessoas circulem com muita velocidade e é uma curva apertada, pelo que era 
preciso fazer alguma coisa para limitar os acidentes, sinalizar a área de uma 
forma que as pessoas tenham a percepção de que aquela é uma curva 
perigosa. Para terminar, referiu que, em relação ao Lago do Luso, seria 
interessante e deveriam ser construídas umas casas de banho públicas, 
construídas ou instaladas, pois hoje há casas de banho que funcionam com 
moedas, porque as pessoas que vão visitar o Lago, como aconteceu há dias, 
em que o café estava fechado e tiveram que ir ao centro do Luso, utilizar a 
casa de banho de um estabelecimento comercial. Seria igualmente 
interessante a construção de alguns equipamentos bastante simples como o 
“street basket” que é um jogo de basquete improvisado, com duas tabelas, para 
que a juventude utilize também aquele espaço para a prática desportiva. -------- 
O senhor Presidente da Câmara passou a dar resposta às questões colocadas 
pelo senhor Carlos Esteves Rodrigues, referindo: “relativamente à questão do 
atletismo no Luso, queria dizer que não foi uma boa jornada apenas para o 
Luso, foi uma boa jornada especialmente para o concelho da Mealhada. Não 
só os campeonatos de atletismo como também a final da Taça de Portugal de 
Hóquei em Patins e isso levou a que se esgotasse a capacidade hoteleira do 
concelho e também campeonatos de natação, o que realmente revela que não 
foi só bom para o Luso, foi bom para todo o concelho e, portanto, é um factor 
importante a ter em conta. Depois o fecho da escola primária de Monte Novo e 
Santa Cristina por se presumir que no próximo ano lectivo vão ser encerradas. 
Quero dizer-lhe que a Câmara Municipal tem sido sempre contrária ao 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

encerramento de escolas, porque aos municípios compete zelar pelas 
instalações escolares e se as instalações escolares não têm um mínimo de  
qualidade, óbviamente que a Câmara Municipal tem que criar as condições 
para que esses edifícios tenham essa qualidade. Acontece que, por 
determinações do Ministério e por razões de ordem pedagógica e devo dizer 
que as questões pedagógicas não são com a Câmara Municipal, leva-nos a 
dizer ao Ministério que, da nossa parte, está tudo certo e nós opomo-nos a que 
sejam encerradas as escolas. Evidentemente que se o Ministério entende que 
são razões pedagógicas, só tem uma solução, é ser o Ministério a encerrar as 
escolas e não a Câmara Municipal, como até pelo menos ao ano passado, era 
prática comum do Ministério da Educação, ao longo dos anos, isto é, 
incumbiam a Câmara de chegar junto das populações e dizer-lhes «a escola 
vai fechar». Não. Nós sempre dissemos que somos contra o encerramento de 
escolas. Da nossa parte cumprimos a nossa obrigação legal, que é termos 
instalações mínimamente adequadas. O Ministério invoca questões de ordem 
pedagógica e diz que as escolas têm que encerrar, como já encerraram 
algumas escolas no concelho ao longo destes anos, como a Escola do 
Louredo, do Pego, da Lendiosa, de Barrô, este ano foi a escola de Sernadelo, 
porque há uma coisa que a Câmara não tem, é capacidade de arranjar 
crianças para as lá meter. Digo-vos com muita convicção que o problema é um 
problema demográfico, aliás, o problema da carta educativa que hoje vamos 
aqui debater e, nomeadamente, ver o que se passa, talvez ajude toda a gente 
a compreender a situação que, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com 
questões de ordem pedagógica, como é o facto real, que nós entendemos, mas 
continuo a dizer que não é da nossa responsabilidade, que é termos muitas 
vezes um professor e um aluno. Quanto aos fogos florestais, quero dizer-lhe 
que não vai haver equipa de vigilância nenhuma da Câmara Municipal, porque 
recebemos a comunicação que não havia qualquer motivação legal para apoiar 
as equipas de vigilância da Câmara Municipal, porque agora a 
responsabilidade da vigilância da floresta é da Guarda Nacional Republicana, 
através de uma brigada própria que têm, portanto, a partir daí, a Câmara 
Municipal também não tem responsabilidades nessa área. Evidentemente que 
os bombeiros sei que fazem a sua vigilância, mas a Câmara Municipal não terá 
equipas próprias de vigilância como teve o ano passado e há dois anos, isso 
são coisas que, efectivamente, com a nova legislação, competem agora à 
Guarda Nacional Republicana, através da brigada que resultou da integração 
dos guardas florestais na G.N.R. Quanto à questão da rotunda no Carqueijo, 
como sabem, a estrada nacional 1 não é da competência da Câmara Municipal, 
contudo, foi estudada já a questão da rotunda, mas para se fazer uma rotunda 
no Carqueijo e uma rotunda com alguma dimensão, implicaria expropriações. 
Evidentemente que a Direcção de Estradas não faz essas expropriações, 
evidentemente que não constrói a rotunda e a Câmara Municipal predispôs-se 
junto da Direcção de Estradas a pagar sinalização – semáforos – para colocar 
no cruzamento do Carqueijo. Estamos neste momento à espera do projecto, 
para o enviar para a Direcção de Estradas e, logo que o projecto esteja pronto 
e com autorização da Direcção de Estradas iremos mais uma vez « meter foice 
em seara alheia». O mesmo se passa na Lameira de S. Pedro, que é uma 
estrada nacional – 234 – e é um problema também delicado. A mesma coisa 
em relação a Várzeas, que é a E.N. 235, não é uma estrada municipal, vamos 
ver o problema e tentar sinalizar, mas para alguns automobilistas também os 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

sinais não chegam. Sobre o Lago do Luso registamos a sugestão da questão 
das casas de banho e de alguma diversão para os miúdos e para os graúdos e 
vamos estudar o isso com a Junta de Freguesia e com a Junta de Turismo e 
depois, naturalmente que teremos em consideração a conclusão a que se 
chegar.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins dizendo que quer aproveitar esta 
oportunidade para deixar aqui um apelo à imprensa local, tendo referido o 
seguinte: “li há dias num jornal uma notícia acerca de um eventual inquérito 
público do PDM. É uma notícia que a nós não suscitou grandes problemas, 
mas para a população gerou alguma confusão e eu queria fazer aqui um apelo 
no sentido que a imprensa quando lança notícias, deve ter o cuidado de aferir 
da veracidade daquilo que vão escrever, junto de fontes fidedignas saberem 
que aquilo que vão escrever é verdade ou não. Esta situação, no caso da 
freguesia da Antes e eu falo no caso da freguesia da Antes, porque não sei 
concretamente, mas sei que também gerou algum embaraço em outras 
freguesias, levou a que alguns munícipes fossem indelicados com os 
Presidentes das Juntas de Freguesia e os acusassem de que estavam a 
ocultar um documento, que eles realmente não tinham na posse deles para 
inquérito público, portanto eu gostaria de deixar aqui um apelo sincero à 
imprensa para terem cuidado com a notícias que lançam para a rua, 
nomeadamente sobre documentos tão importantes para o nosso concelho.”----- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para referir que, 
no contexto do que se insere numa temática que já aqui foi conversada, o 
grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta do seguinte teor, que 
passou a ler: “A Bancada  Parlamentar do PSD vem, por este meio, propor que 
as sessões da Assembleia Municipal passem a decorrer com carácter 
permanente nas instalações do anfiteatro da Escola Profissional Vasconcelos 
Lebre, solicitando-se igualmente a anuência do Director desta Instituição. Os 
Deputados do PSD (assinaturas).”------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Mesa referiu que isto não é necessário, porque a 
autorização está concedida, pois tinha sido pedida não só ao Director como ao 
senhor Presidente da Câmara, uma vez que a instalação é municipal e isso foi 
desde logo dito, quando a Assembleia Municipal entendesse. Está aqui esta 
proposta e, na sua qualidade de Presidente e de militante do Partido Socialista, 
pedir ao Partido Socialista que vote favoravelmente esta proposta, porque não 
há problema algum em reunirem seja onde for. De seguida a proposta foi posta 
à votação, tendo sido APROVADA, por unanimidade. ---------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa deu como encerrado o Período Antes da Ordem 
do Dia, passando à Ordem de Trabalhos e perguntando se os senhores 
Professores já estarão com condições para apresentarem a Carta Educativa.--- 
Verificando-se que ainda não estavam reunidas tais condições, a Assembleia 
passou à votação do ponto dois da Ordem de Trabalhos, que passou para 
número 1.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - ACTA DA SESSÃO ANTERIOR. ----------------------------------- 
O Senhor Presidente pôs à votação, a Acta nº. 2 da Sessão Ordinária da 
Assembleia, realizada em 28 de Abril de 2006, tendo sido aprovada por 
maioria, com vinte e seis votos a favor e duas abstenções, após terem sido 
efectuadas as alterações solicitadas pelo senhor Luís Brandão, e que foram 
lidas pelo senhor Pedro Costa, na impossibilidade daquele eleito estar presente 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

na sessão de hoje, e ainda a correcção solicitada pelo senhor Teodomiro 
Seabra Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Após a aprovação da acta, o senhor Presidente da Assembleia usou da palavra 
para dizer que vai de seguida passar ao ponto de discussão que foi pedido o 
agendamento, pelo Grupo da CDU, da questão do SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO PERMANENTE dando a palavra aos requerentes. ----------------
 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO PERMANENTE. 
O senhor António José Breda, membro da CDU, leu a seguinte intervenção: ”Os 
Eleitos da CDU agendaram para esta Sessão da Assembleia Municipal a 
discussão sobre a ameaça que paira sobre o Centro de Saúde da Mealhada, de 
encerramento do Serviço de Atendimento Permanente, ou das Urgências, como é 
vulgarmente conhecido. Ao fazê-lo cumprem-se dois objectivos essenciais: O 
primeiro é o de  - usando para isso os mecanismos previstos na lei, que conferem 
aos eleitos o direito de agendamento potestativo – contribuir para que a 
Assembleia seja um local de discussão política por excelência de temas e matérias 
que digam respeito a todos os portugueses, mas desde logo daquelas questões 
que interessem directamente ao povo do concelho da Mealhada. E não devem ser 
as questiúnculas processuais a afastar-nos desse que é o mais nobre desiderato 
desta Assembleia. Em segundo lugar, mas não menos importante, procuramos que 
esta Assembleia, que representa o povo do concelho da Mealhada e foi por ele 
eleita, esteja na primeira linha duma preocupação, que se prevê dura e 
prolongada, contra o encerramento de um serviço que, estou em crer, todos 
reputamos essencial para o nosso concelho. Assim damos o nosso contributo para 
a valorização desta Assembleia e para o aumento do seu prestígio. Mas vamos 
aos factos: - Em meados de Maio, a Comissão concelhia do PCP foi alertada para 
a possibilidade de, inserida numa dinâmica geral de encerramento de serviços 
públicos (escolas, hospitais, maternidades, centros de saúde, postos de forças de 
segurança, postos de correios entre outras), estar em carteira o encerramento do 
SAP da Mealhada. Perante tal hipótese, o PCP desde a primeira hora manifestou a 
sua inequívoca oposição. Pode haver quem pense isto são só boatos, que esta 
questão não se coloca no imediato, que não devemos alarmar a população. 
Estamos convencidos que não é assim. Senão vejamos: 1. O PCP solicitou desde 
logo uma reunião ao senhor Director do Centro de Saúde da Mealhada. Nessa 
reunião foi informado que não era conhecida qualquer decisão, mas que a 
orientação do Governo era de substituição dos SAP pelas chamadas UBU 
(unidades básicas de urgências), que seriam instaladas onde houvesse aparelhos 
de Raio-X e Análises. O que não é o caso do Centro de Saúde da Mealhada. 
Também haveria já algumas ideias quanto à ocupação de pessoal que está neste 
momento adstrito ao SAP. Como se explica tal preocupação? 2. O Presidente da 
Administração Regional de Saúde do Centro afirmou em entrevista ao Jornal “As 
Beiras”, que os SAP, enquanto realidade, vão todos desaparecer. Qual o sentido 
exacto desta afirmação? 3. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal decidiu 
não convocar uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, porque o SAP 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

estava garantido até Dezembro. Disso fizeram eco, e bem, os jornais locais. E 
depois de Dezembro? 4. O Senhor Presidente da Câmara Municipal, em resposta 
ao requerimento apresentado pelos eleitos da CDU, afirmava que o Director do 
centro de saúde da Mealhada o convocara para uma reunião, em que lhe 
perguntou a opinião sobre a possibilidade de encerramento do SAP. Com que 
objectivo e autoridade? 5. O Senhor Presidente da Câmara refere-se ainda na 
resposta referida, à existência de uma reunião do Director do Centro de Saúde 
com os técnicos de saúde. Quando é que ela foi realizada e com que fim? São 
demasiados elementos dispersos para não os relacionarmos. Ou como diz o povo 
português onde há fumo há fogo. E este é o momento de nos pronunciarmos. O 
que os eleitos da CDU aqui trazem é o seu sentimento, mas também a voz do 
espanto e da indignação dos muitos habitantes com quem temos contactado nos 
últimos dias. Um sentimento quer nos diz que este serviço, ou outro com as 
mesmas características, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, faz falta ao 
Concelho. Importa não esquecer que o SAP atendeu em 2005, segundo 
informação do Director do Centro de Saúde, mais de 27800 utentes! (número que 
não está muito distante do sucedido no Hospital de Anadia). O encerramento deste 
serviço atingiria directamente as camadas mais desfavorecidas da população, que 
numa situação de emergência se veriam obrigados a deslocar-se para Coimbra ou 
Anadia. Por outro lado importa sublinhar que o direito à saúde está garantido 
constitucionalmente. Na prática, o dispositivo de saúde existente, deve 
corresponder e garantir esse direito.  Fomos informados que, durante a noite são 
só meia dúzia os casos que se atendem. Muitos deles sem a gravidade e exigência 
de atendimento imediato. Mas nesses casos há um que exige a intervenção de 
pessoal especializado, e no mês há uma vida que se salva. Ou mesmo em três 
meses. É exactamente este serviço necessariamente oneroso para o Estado que o 
sector privado não quer. Estamos ainda a tratar de mantermos na Mealhada, que 
há pouco foi elevada a cidade, um serviço público, para podermos ter esse 
estatuto de nome e de facto. Aquilo que aqui vos trazemos é a proposta de 
aprovarmos uma moção. Que não nos descansará, nem pode fazer afrouxar a 
nossa preocupação, que é a mesma da totalidade dos munícipes que auscultamos, 
muito em particular dos mais idosos pertencentes às camadas mais 
desfavorecidas e que não nos podemos esquecer que estes também votaram para 
que por todos nós sejam representados nesta Assembleia. O Concelho da 
Mealhada merece-o. (assinado)”------------------------------------------------------------------- 
Interveio a seguir o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, senhor 
José Felgueiras para referir que gostaria de saber, efectivamente, quantos doentes 
são atendidos durante o período no qual o SAP vai encerrar e qual a gravidade 
dessas situações, porque sabem que a maior parte dessas situações são 
consultas, embora também entenda que salvar uma vida nem que seja num ano é 
importante, mas gostaria de saber concretamente, por exemplo, para onde é que 
vão os doentes que aparecem entre o período de encerramento, se vão para 
Anadia ou para Coimbra e quem é que os transporta, perguntando: ”são os 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

bombeiros? Será que os bombeiros têm capacidade física e económica de fazer 
esses transportes? Eu não quero afirmar, embora seja director dos bombeiros, 
mas todos nós sabemos que as dificuldades são cada vez maiores para os 
bombeiros, sob o ponto de vista económico. Gostaria de saber, porque nós 
sabemos, não se calhar oficialmente, mas que a Misericórdia está a fazer um 
Hospital. É do conhecimento público. Ora eu pergunto – será que o Hospital da 
Misericórdia vai estabelecer um protocolo com os Serviços de Saúde durante esse 
período de tempo? Teria muito mais perguntas, mas penso que não vale a pena, 
estas para mim já são suficientes, para ficar mais ou menos elucidado do voto, que 
eu repito, eu voto a favor do não encerramento do SAP.” -------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete para dizer que, como foram os elementos da CDU 
que registaram o número, pode dizer que confirmados no serviço de urgências, 
não no centro de saúde, portanto no SAP – Serviço de Atendimento Permanente – 
foram 21000 confirmadas pelo Director do SAP, dizendo ainda o senhor José 
Cadete que tem ideia, porque tem um documento que não conseguiu encontrar, 
que é daqui da Assembleia, que em Anadia tem, salvo erro, 31000 ou 32000.-------- 
O senhor Presidente da Mesa mostrou-se admirado pelo número de 21000 
consultas no SAP, referindo que se o número no SAP é este, então no Centro de 
Saúde serão 200000. --------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor José Cadete referiu que este número – 21000 – lhes foi dado pelo 
senhor Director do Centro de Saúde e que eram atendidas, em média, 6 urgências 
por noite e ainda lhes foi dito que de Anadia vinha muita gente ao serviço de 
atendimento permanente.-----------------------------------------------------------------------------
Pediu a palavra o senhor António Miguel Ferreira para referir que gostava de 
também mostrar a sua preocupação por esta situação, que é algo que têm andado 
a ouvir das pessoas que se mostram preocupadas e é uma preocupação de toda a 
gente, que está a ser manifestada, referindo um artigo que leu no jornal, da autoria 
de João Louceiro, que não tem o prazer de conhecer pessoalmente, mas é 
realmente uma preocupação, pois, disse: ”nós estamos a assistir, hoje em dia, com 
esta actuação do governo liberal-socialista, a situações muito interessantes, como 
o fecho das maternidades, o fecho das escolas, que se compreenderão, se calhar, 
pela descida da taxa de natalidade, mas como todos nós temos estas 
preocupações demográficas, e temos consciência que a nossa população está a 
envelhecer, eu julgo que este hipotético, que espero que não se venha a 
concretizar, de encerramento do SAP, será catastrófico para a saúde dum 
concelho, que cada vez mais está envelhecido, um concelho onde as pessoas 
idosas não têm meios de locomoção para os centros de saúde para serem 
atendidos, a maior parte das pessoas que também apanha o comboio vem ao 
centro de saúde da Mealhada, para obterem esses serviços, que compensações é 
que essas pessoas terão, que condições é que essas pessoas terão para serem 
bem atendidas. O senhor Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, 
praticamente já fez todas as questões que eu tinha aqui para colocar, que 
alternativas serão criadas para essas pessoas, se será estabelecido um protocolo 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

com o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, com que custos para os utentes,   
parece que estamos a desvirtuar completamente o Serviço Nacional de Saúde, 
criado pelo então Ministro António Arnaut, onde devia haver um serviço nacional 
de saúde potencialmente gratuito e estamos a assistir a uma cada vez maior 
dificuldade das pessoas no acesso aos cuidados básicos. E são estas perguntas 
que ficam no ar – se serão estabelecidos protocolos com hospitais privados, se as 
pessoas terão que fazer a primeira triagem no Hospital de Anadia ou se, em 
alternativa, as pessoas serão atendidas num serviço de urgência no Hospital da 
Universidade de Coimbra, que nós sabemos que não teria condições para fazer 
essa triagem. Julgo que estas questões são preocupantes e é importante que, não 
só a Assembleia Municipal, como também a Câmara Municipal, exerçam toda a 
sua pressão no sentido de impedir que o SAP do Centro de Saúde da Mealhada 
seja encerrado e que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade nos 
tratamentos médicos que merecem.”-------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal, para dizer: “Por na 
intervenção do PCP terem falado, relativamente à minha pessoa, como Presidente 
da Assembleia Municipal, gostava de esclarecer o seguinte: - de facto, os senhores 
receberam uma justificação minha porque entendia que não iria convocar a 
Assembleia Municipal extraordinária, porque como o senhor bem disse, tiveram 
conhecimento em meados de Maio, isto aproximou-se do final do mês de Maio e 
eu sabia, como os senhores também sabiam, que tínhamos uma reunião ordinária 
em Junho. Isso foi uma das razões. A segunda razão é que, do que pude apurar 
em conversas com as autoridades de saúde, não estava eminente, note bem, não 
estava eminente o encerramento do SAP. Isso foi-me garantido pelas autoridades 
de saúde de nível regional e sub-regional e, portanto, tendo essa garantia, de que 
não estava eminente, eu achei que não deveria convocar a Assembleia Municipal 
extraordinária desde logo e os senhores também sabem porquê, porque as 
Assembleias Municipais extraordinárias têm custos e porque nós tínhamos uma 
Assembleia ordinária daí a alguns dias. Não era para impedir a discussão disto, 
porque se há aqui pessoas que já recorreram muito ao SAP, se os senhores forem 
ver, eu sou uma delas e estou especialmente interessado que na Mealhada nunca 
deixe de existir um médico 24 horas por dia, por razões de saúde.”---------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para dizer que da parte da bancada do PS 
partilham das preocupações que foram aqui expressas pelos colegas da bancada 
da CDU e do PSD. E continuou dizendo: “também nós, quando se levantam estas 
suspeitas, estas ameaças, também ficamos preocupados e, naturalmente, saber 
primeiro se é verdade, o que é que vai suceder em termos de solução futura, mas 
tal e qual como as outras pessoas, neste momento também não temos respostas 
para estas questões. A maior parte das questões que se levantaram ainda não 
foram esclarecidas, ainda não há certezas, nós não as temos e naturalmente 
também não temos respostas, estamos naturalmente atentos, preocupados e 
disponíveis e já no terreno a tentar utilizar os canais de informação que nos estão 
acessíveis para sabermos concretamente o que se vai passar, sem dramas, sem 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

dramatismo, porque o Partido Socialista terá uma posição sempre muito concreta 
em relação a qualquer eventual prejuízo para a qualidade do atendimento dos 
utentes do concelho da Mealhada, isto é, não poderá nunca aceitar uma perda de 
apoio numa área tão sensível como a área da saúde e, por isso, estará sempre 
manifestamente contra um eventual encerramento desde que não nos seja 
proposta para os utentes do concelho da Mealhada uma alternativa igual ou melhor 
do que as condições do modelo actual.”---------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete dizendo: “Espero que as minhas palavras não 
sejam entendidas como vaidade, até porque me considero uma pessoa bastante 
simples. Estou bastante satisfeito com as atitudes que as pessoas estão a tomar 
aqui. É claro que este é um problema que não é do A, do B ou do C, julgo que é 
um problema que vai afectar e, para mim, de sobremaneira, as pessoas que mais 
dificuldades têm não só económicas como até de locomoção e que eu posso dizer 
aqui que, sem apoio, sem intervenção de nenhum partido (há aqui pessoas que 
devem estar recordadas quando a Administração Regional de Saúde de Aveiro 
resolveu que os velhinhos reformados tinham que entregar o impresso do IRS, 
quem encetou uma queixa à Procuradoria Geral da República, ao Procurador de 
Justiça, fui eu. e, graças a isso, foi retirada a obrigatoriedade a essas pessoas de 
entregarem o IRS) há muita gente que precisa de se deslocar ao médico e não 
pode, e foi o que me levou a colaborar e a apresentar este agendamento, foi a 
pensar nos outros e não em mim. É claro que estou satisfeito por ver que as 
pessoas que estão aqui, também estão pensar nessa gente com toda a certeza. 
Não vou fazer perguntas ao senhor Presidente da Câmara no sentido de saber se 
concorda, se não está de acordo, porque tenho aqui uma resposta que me enviou 
que passo a ler, em que ele também não está de acordo: «na passada semana, o 
Director do Centro de Saúde da Mealhada, sem indicar o assunto da reunião, 
me solicitou que o recebesse. Reunimos ontem dia 16/05 e é então que 
coloca a questão de saber se o Presidente da Câmara aceitaria o 
encerramento do SAP, tendo ficado claro que sem a instalação de serviços 
que garantam uma resposta eficaz às necessidades da população, jamais 
seria aceite tal encerramento. Claro que o senhor Director do Centro de 
Saúde não tem nem sabe quando terá implementados tais serviços». É claro 
que todos nós sabemos que não há uma certeza nas palavras das pessoas que 
são responsáveis, mas também eu não tenho dúvidas nenhumas de que os SAP 
vão fechar. Agora a mim, não me choca absolutamente nada se, em vez de SAP 
lhes chamem UBUS ou serviços de urgência familiar, ou serviços de qualquer 
coisa, o que interessa é que a Mealhada não deixe fugir o serviço médico de 
urgências que tem ali no centro de saúde e que isso é muito importante para nós. 
Também acredito que, por muito que se vá barafustar, por muito que nós façamos, 
o poder está do outro lado e quando eles querem, querem mesmo, agora só não 
gosto é que todos nós ficássemos calados, ficássemos quietos e passássemos 
também por inoperantes, por burros, que nos quisessem fazer passar por isso, 
pelo menos a nossa voz há-de chegar às pessoas que mandam neste País.”--------- 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Interveio a seguir o senhor António Mano Soares dizendo: “Eu não queria também 
deixar de intervir neste tema e penso o seguinte: - claro que é um tema que não é 
de simples equação, porque o que está em causa é não só, digamos, uma política 
micro, mas também e, sobretudo talvez, uma política macro, portanto há 
orientações genéricas a nível do País, a nível do Ministério, que poderão tender 
numa determinada direcção e, por outro lado, há uma realidade local que nós 
teremos que atender e teremos que prevenir. Eu, pessoalmente, nunca utilizei os 
serviços do SAP por razões pessoais, mas já tive ocasião de lá ir acompanhando 
familiares e, de facto, o SAP penso que é imprescindível. Para além de todas as 
políticas macro, políticas micro que possam existir, de facto a utilidade real e 
efectiva do SAP é indesmentível, por várias razões, porque de facto estão 
próximas, estão acessíveis, as pessoas podem rapidamente aceder a esse 
serviço, embora nesse serviço que lá está não poderá haver recursos de ponta, 
muitos casos mais complicados terão que ser enviados para sítios mais 
diferenciados, mas a verdade é que muitas coisas simples e serão a maioria dos 
casos que ocorrem ao SAP, poderão ser resolvidas localmente. Depois a 
continuação do SAP poderá ter uma vantagem adicional que é o 
descongestionamento dos serviços centrais, porque vamos imaginar que o SAP 
fecha efectivamente, se os HUC e os CHC já se queixam hoje em dia e o 
pediátrico também, que têm um excesso de procura nas urgências, esse excesso 
de procura vai aumentar com o necessário agravamento da qualidade de 
atendimento. Depois, por outro lado, quem vão ser os principais prejudicados pelo 
encerramento do SAP? Não seremos nós com certeza, que de certo modo 
pertencemos à camada média da população, serão sem dúvida os pobres que, 
nem têm informação nem têm recursos para recorrer a outros sítios. Nós podemos 
recorrer a um médico privado, o que aliás, também hoje em dia não é fácil, é difícil 
porque todos têm essa experiência, mas se não recorrermos a um médico privado 
podemos com alguma facilidade a um hospital mais diferenciado, mas as pessoas 
das camadas mais baixas da população, com menos conhecimentos, com menos 
recursos económicos e com menos contactos, de facto, essas não podem aceder 
com a facilidade com que nós o podemos fazer. Eu acho que devemos pensar, 
sobretudo, nessas pessoas e penso que antes de estarmos à espera que daqui a 
um mês,  ou daqui a meio ano ou daqui a um ano surja um acto consumado, surja 
uma decisão irrevogável consumada, e penso que é isso que se está a fazer aqui, 
penso que poderemos pensar desde já delinear uma estratégia e alinhar uma série 
de argumentos a favor da continuação do SAP, penso que é de facto uma opinião 
em que toda a gente está de acordo em relação a isso.”------------------------------------ 
Neste momento ausentou-se da sala o senhor José Miguel Felgueiras.----------------- 
Interveio de seguida o senhor Júlio Penetra dizendo: “ Realmente este assunto é 
de um melindre muito grande, toca uma área muito sensível e gostaria de ter 
oportunidade de apresentar uma posição do Partido Socialista, para que não 
fiquem dúvidas do entendimento que faz sobre esta situação e, se me permite o 
senhor Presidente, gostaria de em nome da bancada do Partido Socialista, 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

apresentar uma Moção escrita, para que o Partido Socialista se comprometa e diga 
claramente qual é a sua posição sobre o assunto e que não fiquem dúvidas quanto 
a isto: - MOÇÃO – assunto: SAP – Mealhada (Serviço de Atendimento 
Permanente) 1 – O Partido Socialista, não tem, relativamente à questão suscitada 
nesta Assembleia, sobre o eventual encerramento do modelo de Serviço de 
Atendimento Permanente instalado na Mealhada, uma posição de rejeição cega e 
emocional; 2- Neste momento, em que os dados disponíveis sobre este assunto, 
são ainda insuficientes, ao P.S. cabe uma atitude responsável, cautelosa mas 
atenta, face aos interesses em presença, particularmente dos utentes deste 
serviço; 3 – Confirmada esta possibilidade, teremos sobre ela um posicionamento 
analítico e crítico, ponderando racionalmente todos os inconvenientes ou 
vantagens daí resultantes para os utentes; 4 – Com uma certeza: não daremos a 
nossa concordância a uma solução de encerramento do serviço, sem uma garantia 
de que, os utentes do concelho da Mealhada, terão uma alternativa de 
atendimento permanente, com iguais ou melhores condições de, comodidade, 
segurança e eficácia; 5 – Repetimos: o eventual encerramento do SAP, sem a 
criação de uma alternativa, contará com a oposição firme e intransigente do P.S.  – 
Partido Socialista a)assinado.”---------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia para referir o seguinte: “ Eu queria 
esclarecer que já tinha dado entrada na Mesa uma Moção da CDU que eu, por 
razões de justiça, tenho que passar a ler desde já: “MOÇÃO – O Serviço de 
Atendimento Permanente (SAP) do Centro de Saúde da Mealhada, que funciona 
24 horas por dia, serve uma população de mais de 20000 pessoas. Este serviço é 
o primeiro ponto de apoio na doença súbita a que recorrem os cidadãos, 
garantindo um serviço de grande importância social. A Mealhada, recentemente 
elevada a cidade, encontra-se a cerca de quinze minutos ou meia hora de outros 
centros hospitalares, seja Anadia ou Coimbra. Entretanto, esse lapso de tempo, se 
nos rácios e cálculos do Ministério da Saúde parecem ser aceitáveis, pode 
significar, perante uma situação de emergência médica, a diferença entre a vida e 
a morte de um cidadão do concelho. Além do mais, a maior parte das situações de 
urgência poderiam continuar a ser resolvidas na Mealhada, sem os transtornos que 
as deslocações para fora exige. O encerramento dos SAP’s com essa ou outras 
denominações, com as consequentes mudanças de local de atendimento, 
encarecem muito as deslocações às urgências, situação que prejudica, em 
primeiro lugar aqueles que dela mais precisam, os idosos. O enceramento de 
serviços públicos torna mais difíceis as condições de vida das populações, 
encarecendo os serviços e limitando o seu acesso. Assim, e tendo em conta as 
notícias que admitem o encerramento dos Serviços de Atendimento Permanente, a 
Assembleia Municipal da Mealhada delibera. * Pronunciar-se pela manutenção do 
funcionamento do SAP do Centro de Saúde da Mealhada durante as 24 horas do 
dia, ou outra estrutura que o substitua no Quadro do Serviço Nacional de Saúde; * 
Requerer ao senhor Ministro da Saúde uma garantia escrita de que o Centro de 
Saúde da Mealhada não perderá o Serviço de Atendimento Permanente; * Enviar 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

esta Moção ao senhor Ministro da Saúde, à Administração Regional de Saúde do 
Centro e aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República; * Publicar esta 
Moção nos Jornais Regionais, bem como em dois jornais nacionais. Mealhada, 23 
de Junho de 2006 – A Assembleia Municipal da Mealhada a) António José da Silva 
Breda”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa deu continuando às intervenções dos membros da 
Assembleia, tendo pedido a palavra o senhor José Felgueiras, Presidente da Junta 
de Freguesia da Mealhada, para dizer: “Eu não concordo com estas Moções. Pelo 
escutar do que tem decorrido aqui, chegamos à conclusão que há unanimidade na 
posição de não fechar o Centro. Penso que devia arranjar-se um grupo de 
trabalho, em que seria nomeado ou proposto um elemento de cada grupo 
parlamentar e então sairia, por unanimidade, uma Moção da Assembleia Municipal, 
porque sendo assim, nós também faremos uma Moção muito bonita se for preciso, 
não custa nada.”---------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara pediu a palavra para dizer: “O senhor José 
Cadete leu parte do texto da carta que eu remeti ao senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, por força do requerimento da CDU e queria dizer que, a 
posição que tomei, relativamente à conversa que tive com o senhor Director do 
Centro de Saúde, foi efectivamente esta que dêem o nome que derem, para mim 
chamar SAP ou outra coisa qualquer é a mesma coisa, há quem lhe chame 
urgências e aquilo nunca foi urgência, mas esta foi a posição que tomei 
pessoalmente junto do senhor Administrador Regional de Saúde do Centro e junto 
do senhor Coordenador de Saúde do Distrito de Aveiro. Evidentemente que temos 
que estar atentos a que, se eventualmente, o SAP vier a encerrar, e todos nós 
temos lido os jornais que essa será uma política global do País, evidentemente que 
não vamos ser largados à nossa sorte e teremos que “exigir” que haja um serviço 
de substituição, já não diria igual, mas pelo menos melhor, porque a verdade é 
esta, eu fiquei realmente de boca aberta, passo a expressão, com o número e não 
duvido dele, que é dado de vinte e um mil e não sei quantos utentes, bom, todos 
nós sabemos e é preciso sermos realistas, que muitas vezes o SAP durante o dia, 
e eu digo durante o dia tem movimento, talvez esses 21 mil utentes resultem de 
que não há consultas nos médicos de família e se eles estão ocupados, vão ali ao 
lado e esperam lá duas horas e são atendidos. É um número que é real em termos 
estatísticos, mas é falso em termos de “urgência”, agora a questão que se coloca é 
se também não devemos tomar todos atenção – digo que há uma coisa que a mim 
me preocupa, que existia uma comissão municipal de saúde da qual eu fazia parte 
e digo-vos francamente, nunca mais fui convocado para reunião nenhuma e está 
aqui a engenheira Arminda que também faz parte dessa comissão, nós nunca mais 
já lá vão quase três anos, nunca mais fomos convocados para essa comissão, 
quer dizer, há qualquer coisa que, ou a legislação em vigor alterou esse tipo de 
funcionamento ou esse tipo de estrutura, onde nalgumas reuniões que tivemos  
discutíamos algumas questões de funcionamento do próprio centro, isso terminou. 
A minha posição, quando se diz que é preciso que trabalhemos, o Presidente da 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Câmara e a Câmara não estiveram absolutamente a assobiar para o ar no meio 
disto tudo. Agora, parece-me a mim é que temos que actuar com alguma 
prudência da nossa parte, uma prudência global e genérica no sentido de saber-se 
como as coisas estão, de saber se, efectivamente, há uma decisão ou há uma 
orientação de «fecha a porta e acabou», mas eu penso sinceramente que não é 
isso e, portanto, transmiti realmente como disse, às três entidades locais – Director 
do Centro de Saúde, Director Distrital e Director Regional – que, tenha o nome que 
tiver a estrutura de substituição, ela tem que ser, no mínimo, ligeiramente melhor 
do que aquela que temos, porque a temos também não é “grande espingarda”, 
desculpem o termo.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete para dizer que: “só queria chamar a atenção aqui a 
uma coisa. O senhor Presidente já falou e, de facto, infelizmente, se houvesse 
médico de família, provavelmente não estaria ali tanta gente, isso é uma verdade e 
eu já me apercebi disso também. Agora, há aqui uma questão, que o senhor José 
Felgueiras já falou por alto nela e que eu também tenho um certo receio que isso 
venha a acontecer, ou seja, que o Hospital da Misericórdia venha substituir o SAP. 
É claro que, para substituir o SAP terá que haver um protocolo entre o Governo – a 
Administração Regional de Saúde – e a Santa Casa da Misericórdia, mas como 
infelizmente «gato escaldado de água fria tem medo», ou seja, os protocolos e os 
acordos neste País são para desaparecer, são efémeros, eu começo a pensar se 
fazem um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia e um ano depois nem há 
protocolo, nem há SAP, nem há nada e lá vamos nós para Anadia ou para coisa no 
género. Isso é que eu tenho medo.” -------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Baía da Costa dizendo que: queria só reforçar em parte e 
queria saber se havia algum resultado daquilo que disse o senhor Felgueiras, se 
realmente as outras bancadas estão dispostas a criar um documento da 
Assembleia Municipal ou se insistem na questão de entregar um documento por 
partido e a maneira como se faz, isso facilmente se chega a um acordo e gostaria 
ainda de acrescentar uma coisa, que seria importante arranjar um método de 
poder trazer alguém – independentemente de já haver ou não informação, há 
suspeita, e isso para nós é suficiente – arranjar maneira de trazer alguém da ARS 
ou do próprio Ministério que pudesse dar-nos alguns esclarecimentos, ou para nos 
deixar descansados ou para nos indicar um caminho para tentarmos arranjar uma 
luta, mas teria que ser uma luta, realmente, de todo o Município e não dos partidos 
separadamente, portanto eu faço novamente a pergunta: estão duas moções em 
cima da Mesa, será necessário o PSD apresentar também uma Moção para ficar 
tudo igual ou retiram-se todas e cria-se uma Moção de toda a Assembleia 
Municipal? Muito obrigado.”-------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa referiu que, para responder à questão, isso não lhe 
compete, apenas lhe compete dirigir os trabalhos e, portanto, pergunta à CDU e ao 
PS se, entendem manter as suas moções, ou acham que se poderá criar um 
consenso à volta de uma moção que represente a Assembleia, dizendo ainda que 
acha isto fundamental para a continuação dos trabalhos. ---------------------------------- 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Interveio a senhora Arminda Martins dizendo que vai dar a sua opinião, pensando 
que, independentemente da unanimidade desta questão e da opinião que todos 
têm relativamente a este problema, na sua opinião, pensa que cada bancada e 
cada partido deve assumir as suas responsabilidades, entendendo que, se o PSD 
assim o entender, também deve apresentar uma moção e assumir as suas 
responsabilidades. Disse ser esta a sua opinião particular, entendendo que devem 
ficar as duas moções, uma conjunta terá um peso e, provavelmente, três em 
separado terão outro, sendo que na sua opinião acha que é uma questão de 
vincularem a posição partidária de cada bancada, porque estas coisas também 
têm algum peso e podem ter mais força na resolução deste problema.-----------------
O senhor Presidente da Assembleia perguntou a seguir o que é que a CDU acha 
sobre o assunto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete para dizer que não é fácil resolver este assunto de 
ânimo leve mas, atendendo ao que a senhora engenheira Arminda disse, no fundo 
as moções são um pouco diferentes, o que não quer dizer que se fizessem um 
grupo de trabalho, teria que haver um consenso e, provavelmente parte do que 
está nas moções apresentadas teria que fazer parte do grupo e continuou dizendo: 
“é sempre um bocado complicado, porque eu de facto sou um defensor dos 
consensos, sou um defensor do trabalho em grupo, mas também tenho que 
reconhecer que é um trabalho que está aí, que não é só meu, também é de outras 
pessoas, tenho que respeitar a vontade das outras pessoas, tenho que respeitar o 
trabalho que foi feito, provavelmente, se calhar, diria ao PSD para fazerem a 
própria moção deles e apresentávamos as três moções. No fundo é um pouco 
diferente ser em conjunto, ser em separado, mas talvez seja melhor.”------------------ 
Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal para dizer: “eu só 
queria dizer-lhes uma coisa meus senhores, há momentos onde as camisolas não 
importam, são todas vermelhas e estamos a perder a oportunidade, se calhar.”------ 
O senhor José Felgueiras disse também: “essa é a minha opinião. Eu estou aqui 
pela minha terra, não estou aqui pelos partidos políticos como o senhor sabe. Uma 
coisa é certa – nós também fazemos uma e fazemos uma simples, fazemos só 
assim – o grupo parlamentar do PSD é contra o encerramento do SAP. Está feita a 
proposta, o resto, se nos derem cinco minutos, nós vamos lá fora e fazemos uma 
coisa bonita, arranjamos uns termos engraçados, não custa nada. Muito obrigado.- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu, dirigindo-se à Assembleia: 
“meus senhores, ser velho tem uma vantagem, é que estamos habituados a estes 
filmes e, portanto, eu dou-lhes cinco minutos para se entenderem, enquanto os 
senhores doutores montam a máquina, para depois fazerem a apresentação da 
carta educativa e os senhores nesses cinco minutos tentam entender-se.”------------ 
Interveio o senhor Pedro Baía da Costa para referir que: “independentemente 
disso, o PSD gostaria só de comunicar que reconhece que, quem liderou este 
processo desde o início, foi o Partido Comunista e que, se o Partido Comunista 
realmente acha que é melhor três moções, nós, óbviamente, concordaremos com 
isso.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Retorquiu o senhor Presidente da Mesa: “eu não concordo com aquilo que o 
senhor acabou de dizer e o Partido Comunista vai perceber porque é que eu não 
concordo. Em 1994, que eu conheça foi a primeira tentativa de fechar o SAP da 
Mealhada. Eu não sou vaidoso, estou a dizer-lhe isto e o senhor perceberá porquê. 
Em 1998, com o governo socialista, fizeram três tentativas para encerrar o SAP. O 
Presidente da Câmara de então, que era estúpido, nunca disse nada a ninguém. 
Depois disso, eu sei, que o actual Presidente da Câmara, que é inteligente, sem 
dúvida nenhuma, também nunca disse nada, mas já fizeram dez tentativas para 
fechar o SAP. Os senhores não pensem que os outros andam na política a dormir, 
por favor, dêem-me esse benefício da dúvida, não façam como na Assembleia da 
República, que a primeira coisa que me ensinaram é que lá existe o «malefício» da 
dúvida, que é o contrário, portanto, tentativas para encerrar o SAP tem havido 
muitas, esta é mais uma delas, só mais uma. Muito obrigado e em cinco minutos 
os senhores tentam entender-se e eu digo-vos, a camisola vermelha, amarela ou 
azul, duma só cor, neste momento, acho que era vantajosa, mas o PS também é 
que sabe o que tem.”---------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António José Breda referindo: “em primeiro lugar, eu venho aqui 
defender a minha terra e o meu concelho e a cidade da Mealhada e não defendo 
camisola, nunca defendi a camisola, nunca. Outra coisa, eu acho que as moções 
devem ser votadas e depois podemos, de facto, arranjar uma comissão na 
Assembleia Municipal e fazer uma em conjunto. Mas elas têm que ser votadas, na 
minha opinião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Terminado o período, a Assembleia reiniciou os trabalhos, tendo o senhor 
Presidente da Mesa referido que estavam no ponto de partida a haver duas 
moções entregues na Mesa, uma entregue pelos eleitos do PCP e outra entregue 
pelos eleitos do PS, pedido que seja feita a entrega da terceira moção.----------------
O senhor Presidente da Mesa passou, de imediato, a ler a Moção apresentada 
pelo PSD: “A Bancada Parlamentar do PSD, propõe que se vote, sem 
redundâncias e frontalmente, contra o encerramento dos SAP do Centro de Saúde 
da Mealhada. O grupo parlamentar a) assinado”.---------------------------------------------- 
De seguida perguntou se alguém queria usar da palavra para finalizar a discussão.  
Interveio o senhor António Mano Soares, dizendo querer fazer um comentário 
dirigido ao senhor Presidente da Assembleia que, com o devido respeito e 
sublinhando a palavra com o devido respeito, porque não sabe se percebeu bem e 
pode ser injusto naquilo que vai dizer mas, disse: “se percebi bem, o senhor 
Presidente da Assembleia Municipal inicialmente, terá tomado a posição de que a 
discussão deste tema não seria pertinente, até porque teria tido contactos com 
autoridades de saúde, que lhe teriam, enfim, dado a entender ou dito mesmo 
formalmente que não haveria risco de encerrar o SAP, não é isso?---------------------- 
O senhor Presidente da Mesa esclareceu: “não, tinham-me feito um requerimento 
para a convocação de uma reunião extraordinária e o que eu respondi foi que não 
via motivos, naquele momento, para convocar a assembleia extraordinária, uma 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

vez que íamos ter uma reunião ordinária daí a algum tempo e as reuniões 
extraordinárias, como a própria palavra indica, são extraordinárias.”--------------------- 
Interveio novamente o senhor António Mano Soares para acrescentar: “penso ter 
lido algures no jornal, mas às vezes os jornais, pelos vistos, nem sempre traduzem 
fielmente o pensamento das pessoas, mas penso ter lido algures uma referência a 
isso que acabei de dizer – que o senhor Presidente da Assembleia Municipal teria 
tido a garantia das autoridades de saúde que não estava eminente o enceramento 
do SAP.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa da Assembleia interrompeu para dizer. “Isso é 
verdade.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Então, continuou o senhor António Mano Soares: “Sabendo isso, então fiquei 
agora surpreendido, quando o senhor Presidente da Assembleia Municipal diz que 
em 1994 houve quatro tentativas de enceramento do SAP, que foram coroadas de 
fracasso, que agora mais recentemente, no mandato do actual Presidente da 
Câmara, já teria havido dez tentativas de encerramento do SAP, que não tiveram 
êxito, e portanto tudo teria sido resolvido em segredo, eu diria, entre aspas, ou no 
segredo dos gabinetes, sem a intervenção da Assembleia Municipal, o que me 
levanta o problema de pensar e penso que é uma pergunta pertinente, para que é 
que, afinal de contas, a Assembleia Municipal serve, se tudo pode ser resolvido no 
segredo dos gabinetes, sem que estes problemas venham à Assembleia Municipal, 
fico sem perceber, confesso, ou fico com sérias dúvidas, ou com legítimas dúvidas, 
sobre qual é o meu papel e o papel de todos os deputados nesta Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disse o senhor Presidente da Mesa: “eu explico-lhe. O papel é aquele que está 
reservado na Lei, evidentemente, simplesmente, sempre que esses organismos da 
Administração Central, os serviços de saúde do Ministério, pretenderam, assim 
como o Ministério da Educação, eu fui variadíssimas vezes invectivado à Câmara 
assumir a responsabilidade de encerrar escolas e eu dizia sempre, não, não, a 
Câmara não encerra escola nenhuma, quem encerra é o Ministério. Percebe o que 
é que eu quero dizer com isso? E, portanto, como não tinham o aval da Câmara, 
eles não se atreviam a encerrar, nessa altura, as escolas. Agora, quando as 
escolas ficam sem alunos, é natural que tenham que encerrar, isso é evidente. 
Mas na altura tinham poucos alunos, não era a inexistência de alunos. Quanto ao 
SAP, houve já variadíssimas tentativas de encerrar o SAP com o acordo da 
Câmara e isso é que foi sempre dito «nem pensar, quando os senhores quiserem 
encerar os SAP, fecham-nos sozinhos», portanto houve sempre oposição por parte 
da Câmara Municipal, porque nenhum Presidente da Câmara vê com bons olhos, 
nem nenhum autarca vê com bons olhos, o encerramento de serviços no seu 
concelho. Só se for louco. Portanto, o que lhes foi sempre dito é «nem pensar», 
acordo da Câmara nunca, e , portanto, actualmente, eu conversei isso com o 
senhor Presidente da Câmara, é evidente que ele deve estar contra, e está contra, 
que eu sei que está contra, por todas as razões e mais alguma. Agora, uma coisa 
é nós sermos auscultados sobre a possibilidade do serviço encerrar com o acordo 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

da Câmara e dizermos desde logo que não, o assunto não tem que vir à 
Assembleia Municipal, a menos que, o Presidente queira ver essa posição, 
digamos, sufragada e corroborada, pela Assembleia Municipal. Eu achei que não 
havia necessidade disso na altura, em que exercia essas funções. O senhor 
Presidente da Câmara entendeu provavelmente, até agora, que não necessitava 
que a Assembleia Municipal desse esse respaldo, porque entendeu que, 
politicamente, ainda tinha força para dizer «a Câmara Municipal está contra». 
Agora, quando ele disser «está contra», provavelmente ainda tem mais um 
argumento, é que também a Assembleia Municipal está contra, porque agora trata-
se de um problema, não de perguntarem à Câmara se está de acordo em que 
fechem e ela diz que está de acordo, é o Ministério eventualmente fechar, 
unilateralmente É diferente das tentativas anteriores.” -------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa referiu que existem três Moções, todas elas têm que 
ser votadas e começou pela primeira moção entrada que foi a da CDU, e que 
novamente leu em voz alta. ------------------------------------------------------------------------- 
Feita a votação, verificou-se que a Moção apresentada pela CDU foi aprovada por 
maioria, com 4 (quatro) abstenções, tendo sido feita a seguinte declaração de voto 
pelo senhor António Miguel Ferreira, em nome de quatro elementos da bancada do 
PSD: “a bancada parlamentar do PSD abstém-se de votar esta moção, pelo 
simples facto de não pretender qualquer aproveitamento partidário desta matéria e 
porque é uma matéria de interesse municipal”. ------------------------------------------------ 
A segunda Moção entrada, que foi entregue pelo grupo do Partido Socialista, foi 
também, de novo, lida em voz alta pelo senhor Presidente da Mesa.-------------------- 
Feita a votação, verificou-se que a Moção apresentada pelo Partido Socialista, foi 
aprovada por maioria, com 6 (seis) abstenções, tendo sido feita a seguinte 
declaração de voto pelo senhor António Miguel Ferreira, em nome de seis 
elementos da bancada do PSD: “a bancada parlamentar do PSD abstém-se de 
votar esta moção, pelo simples facto de não pretender qualquer aproveitamento 
partidário desta matéria e porque é uma matéria de interesse municipal”.-------------- 
A última Moção entrada, que foi entregue pela bancada parlamentar do PSD, foi 
também de novo lida pelo senhor Presidente da Mesa.-------------------------------------- 
Feita a votação, verificou-se que a Moção apresentada pelo PSD, foi aprovada por 
maioria, com 1 (um)voto contra e 4 (quatro) abstenções.------------------------------------ 
A propósito desta votação, o senhor António Mano Soares, da bancada do PSD 
referiu pretender fazer uma declaração de voto, no sentido de que se abstém, 
pelas mesmas razões de abstenção das anteriores moções.------------------------------- 
Também o senhor José Felgueiras fez a seguinte declaração de voto: “lamenta o 
facto das pessoas não serem capazes de, a bem do concelho da Mealhada, 
despirem a camisola.”--------------------------------------------------------------------------------- 
A senhora Arminda Martins, da bancada do Partido Socialista, apresentou a 
seguinte declaração de voto: “eu votei contra a moção do PSD, não por estar 
contra o eventual encerramento do SAP, mas pela forma como foi apresentada a 
moção e pela redacção de moção, que diz apenas que é contra o encerramento do 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

SAP. Não fico bem com a minha consciência, votar contra uma moção de que não 
deixe em aberto saber quais são as alternativas que nos são apresentadas.”--------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que também gostaria de 
deixar a sua posição quanto a este ponto, dizendo: “Se sobre a saúde, nós não 
conseguimos um acordo, não antevejo nenhuma posição unânime desta 
Assembleia, a não ser o 25 de Abril.”-------------------------------------------------------------- 
Prosseguindo a ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Mesa passou à 
discussão da carta educativa municipal, dando conhecimento de que se encontram 
para a sua apresentação, ilustres professores da faculdade de letras de Coimbra.-- 
2 – CARTA EDUCATIVA MUNICIPAL 
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor Presidente da Câmara que 
fizesse as apresentações, para que passassem, de imediato, a ouvir os 
convidados.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por dizer que este trabalho que vai ser 
apresentado à Assembleia Municipal pelo senhor Professor Doutor Rochete, do 
Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e 
da sua equipa:” foi um trabalho encomendado pela Câmara Municipal há cerca de 
dois anos e tem vindo a ser acompanhado por sucessivas apresentações, 
nomeadamente à Câmara numa primeira fase, depois ainda sem carácter 
decisório, mas agora já nesta fase final e formalmente foi apresentado ao 
Conselho Municipal de Educação que, como sabem está a funcionar no nosso 
Concelho há bastantes anos e, por consenso, foi aprovado este trabalho. Foi 
também apresentado à Câmara que o aprovou, por unanimidade e resta agora 
apresentá-lo à Assembleia Municipal, que terá a sua decisão final, para este 
trabalho que está já em fase de apreciação na Direcção Regional de Educação e 
que, se nada for alterado, não voltará cá, mas poderá correr o risco de ter que 
voltar à Assembleia Municipal. Chamo já a atenção para isso, porque talvez as 
pessoas possam pensar que esta é a aprovação final, mas pode não ser. Será, se 
não houver da parte da Direcção Regional de Educação, por parte do Ministério da 
Educação, 0bjecções ao trabalho. Devo dizer que este documento é um 
documento absolutamente fundamental, é um documento que vai ser integrado no 
Plano Director Municipal, embora com alguma autonomia em relação ao PDM, mas 
é um documento que vai definir a política de educação no nosso concelho, pelo 
menos, nos próximos dez anos. Este é um trabalho científico, como poderão ver, 
que nos obriga a reflectir profundamente, até sobre algumas coisas que já falámos 
hoje nesta Assembleia – o que é o passado do Concelho, o que é a realidade 
actual e o que vai ser, com certeza, a realidade dos próximos anos e orientar a 
Câmara Municipal no sector da educação para políticas que nós sabemos que, 
cada vez mais, estão a ser entregues em termos de transferências até de 
competências para as Câmaras Municipais. Eu penso que não devemos ter medo 
de assumir, porque estamos mais próximos e muitas vezes sabemos gerir melhor 
que a própria Administração Central. Há quem diga que eu que sou um crítico da 
Administração Central e um defensor da Administração Local, mas realmente 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

neste País, se há algo que deve ser respeitado e todos nós temos essa 
consciência, é o Poder Local, e ao nível da educação que não sejam as Câmaras 
Municipais apenas os responsáveis por ir passar aquela palavra que nós dissemos 
há bocado de ir dizer às populações «olhem, a escola vai encerrar», que era isso 
que os sucessivos Ministérios quiseram sempre de nós. Vamos ver que há aqui 
questões que nós vamos entender perfeitamente, que há realidades em que não 
podemos enterrar a cabeça na areia, não podemos de modo nenhum assobiar 
para o ar, porque não adianta, a realidade é demasiado objectiva, a realidade 
presente e futura, porque é mesmo assim que nós vamos ver aqui, algumas 
questões que certamente muitos dos senhores que aqui estão, com o devido 
respeito, se calhar nem lhes passou pela cabeça alguns dos problemas que temos 
no concelho da Mealhada, porque, óbviamente que não estão a lidar com estes 
problemas todos os dias, mas vão ficar surpreendidos e, naturalmente, vão depois 
pronunciar-se, no final, sobre o trabalho que é agora apresentado.”--------------------- 
O senhor Presidente da Câmara deu a palavra, de seguida, ao senhor Professor 
Rochete, tendo agradecido por ter acedido ao convite para vir com a sua equipa, 
apresentar o trabalho à Assembleia Municipal, tal como fez em relação ao 
Conselho Municipal de Educação e à Câmara Municipal.----------------------------------- 
O senhor Professor Rochete começou por agradecer as palavras que lhe foram 
dirigidas, dispensou o uso do microfone e fez a apresentação da Carta Educativa 
Municipal, efectuando uma descrição pormenorizada de todo o trabalho realizado e 
que foi mostrando através da projecção das diversas imagens e gráficos, que já 
haviam sido distribuídos, em suporte digital, aos grupos com assento nesta 
Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------
Terminada a apresentação, o senhor Professor Rochete esclareceu todas as 
questões e dúvidas que lhe foram colocadas pelos membros da Assembleia 
Municipal, depois do senhor Presidente da Mesa ter perguntado aos membros da 
mesma Assembleia se pretendiam solicitar algum esclarecimento.----------------------- 
Pelo senhor Manuel Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba 
foi dito o seguinte: ”Realmente a freguesia de Casal Comba não foi contemplada 
com um Centro Educativo, acho que é uma das maiores freguesias do Concelho e 
com bastantes lugares e que, sinceramente, tenho receio das pessoas deixarem o 
seu “habitat” natural, porque sendo crianças, normalmente seguem os caminhos 
por onde andaram na infância. É este o meu receio”.----------------------------------------- 
O senhor Carlos Rodrigues referiu; “A minha pergunta seria mais ao Presidente da 
Câmara – como é que será neste caso, assegurado o transporte das crianças de 6 
aos 10 anos, ficando na primária ou até na pré- escola. Pessoalmente, vivo no 
Salgueiral, a realidade da desertificação conheço-a bem, das próprias pessoas que 
levam as crianças para o Luso, porque há o ATL, como é o caso do meu filho, mas 
tenho sempre aquela pena de ver o lugar onde vivo a morrer, mas percebo este 
estudo. Agora, como pai, pôr a minha criança de 6 anos num autocarro, por 
aquelas curvas, ainda há coisa de um ano ficou lá um autocarro pendurado num 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

pinheiro, é sempre difícil, e queria saber como é que ia ser feito o transporte 
escolar dessas crianças e as refeições”.--------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Vitor Gomes referindo: “Em primeiro lugar queria dar os 
parabéns ao senhor Professor, que não precisaria, claro, porque a qualidade do 
trabalho é reconhecida por todos, pela posição que todos tomámos, ficámos um 
pouco – eu também, e estou dentro do ensino – alarmados com algumas situações 
que são relatadas aqui, apesar de viver no Concelho, não trabalho no Concelho e 
algumas destas situações passam-me um pouco ao lado, queria registar 
fundamentalmente, a preocupação com a qualidade do ensino. Penso que toda a 
carta educativa que é aqui proposta, tem como base essa qualidade, a melhoria da 
qualidade do serviço prestado às nossas crianças, desde o pré- escolar até ao 
secundário e, claro, porque não temos no concelho, infelizmente, o ensino 
superior, esperamos no futuro...mas talvez não se justifique. Essa qualidade, 
penso que será assegurada pelos centros educativos, é mais que evidente que as 
escolas básicas e do ensino pré- escolar não asseguram, neste momento, a 
qualidade necessária, ou a igualdade, é do conhecimento de todos que não dão a 
mesma igualdade de condições às crianças, apesar do município ter feito um 
esforço enorme e continuar a fazer um esforço enorme para permitir e pôr à 
disposição dessas crianças todo um conjunto de actividades extra curriculares, 
lembremo-nos do desporto, com transporte para a sede do concelho de todas, ou 
pelo menos, da maioria das crianças das freguesias limítrofes, mas comungo e 
agora, particularmente, da preocupação do presidente da Junta de Freguesia de 
Casal Comba, é um pouco preocupante a situação que vemos ali. A freguesia de 
Casal Comba fica esvaziada, é uma das maiores em área como podemos ver, é 
uma das que tem mais salas, mais escolas, infelizmente, por razões que todos nós 
conhecemos, está a perder população, a perspectiva que vi  - e não conhecia os 
resultados - não é tão alarmante como noutras freguesias, penso que seria 
também de pensar em qualquer situação, num dos locais qualquer da freguesia.---- 
O senhor Presidente da Mesa colocou a seguinte questão ao senhor Professor 
Rochete: “foi ponderado neste estudo o efeito atractivo sob o emprego da zona 
industrial da Pedrulha?--------------------------------------------------------------------------------
Respondeu o senhor Professor Rochete  afirmativamente, tendo dito ainda que a 
Mealhada tem a capacidade de acolher as crianças dos trabalhadores da área 
industrial de Cantanhede, porque aquilo que estavam à espera que acontecesse 
em Cantanhede em função da sua zona industrial, não aconteceu. --------------------- 
Interveio de novo o senhor Presidente da Mesa para perguntar com é que o senhor 
Professor pode provar que a existência de um centro educativo em Casal Comba, 
ponderado pela possibilidade do esforço que se vai fazer na zona industrial e a 
captação de emprego e, digamos, o desvio autêntico de emprego que se pode 
operar, não vai ter influência sobre as deslocações espaciais e, portanto, muita 
gente de Casal Comba encontrar emprego na zona industrial, não vir para a 
Mealhada e os filhos tentarem ficar, por esta razão. ----------------------------------------- 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

O senhor Júlio Penetra colocou também algumas questões, que foram 
respondidas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para dizer: “eu queria começar por felicitar 
o senhor professor pelo magnífico trabalho que acabou de nos apresentar, que é 
de facto, um trabalho de uma extrema clareza, e para além do mais reflecte que, 
de facto, o senhor professor sabe do assunto, conhece profundamente esse 
problema e, portanto, é uma pessoa competente, mas como tudo na vida, é um 
trabalho merecedor de alguns reparos, de algumas críticas, que espero que não 
me leve a mal. Começo por Pampilhosa do Botão, perdoar-me-á, mas não gostei 
de ver a referência a Pampilhosa do Botão, há mais de 50 anos que a Pampilhosa 
é Pampilhosa, já perdeu o Botão há mais de 50 anos. Sei que o Ministério da 
Educação, nos seus documentos ainda faz referência à Pampilhosa do Botão, mas 
desculpar-me-á, nós estamos no concelho da Mealhada e, de facto, para nós a 
Pampilhosa é Pampilhosa. Depois, vi aqui na página 244 do documento da carta 
educativa que o senhor professor considera as actuais gerações que somos nós, 
como geração privilegiada, porque «são actores directos duma profunda alteração 
da rede educativa e dos conceitos do território educativo, algo que não era 
efectuado há mais de meio século». Sinto-me, de facto, honrado, em incluir-me 
neste grupo de privilegiados, mas devo tecer algumas considerações de ordem 
filosófica ou de princípios sobre isto. Nós sabemos que no mundo, em tudo 
existem modas, existem ciclos. A moda actual, que na educação, quer na saúde, 
quer nos tribunais, quer nos caminhos de ferro, é de cortar em tudo. Para justificar 
isto, os responsáveis máximos e nós também, por vezes, dizemos que é para 
melhoria das criancinhas, mas sabemos que, aos fim e ao cabo, tudo isto são 
problemas de gestão, ou melhor, não serão apenas, mas a motivação principal é o 
problema económico. Claro que há realidades que tem que se encarar como 
efectivas e como reais, e que resultam de um determinado sentido do caminhar do 
mundo mas eu penso que nós não devemos limitar-nos a assistir ao caminhar do 
mundo num determinado sentido, porque eu não sei se este sentido é bom, porque 
acabar com todos os pequenos núcleos populacionais e colocar tudo em Lisboa, 
Porto e Coimbra, colocar tudo no Litoral, qualquer dia o País vira-se e vamos todos 
ser despejados no Atlântico. Toda a gente parece que está conformada com esta 
situação, e argumentar-me-á «mas o que é que quer, é esta a realidade e nós 
temos que trabalhar com a realidade», estou de acordo, mas eu não poderia deixar 
de começar por manifestar esta minha posição, até porque, isto entronca num 
conceito muito importante, numa realidade muito importante, que é o conceito de 
família e o valor da família. No meu tempo os nossos pais quase que nos levavam 
à escola, iam-nos buscar à escola, nós vivíamos perto da escola e isso aconteceu 
com toda a gente. Hoje em dia, a realidade da vida, faz com que essa realidade 
familiar antiga esteja a desmembrar-se e isso cria problemas. Nós sabemos que 
hoje em dia, existem problemas graves no ensino básico e nos outros graus de 
ensino, porque quando as crianças são deslocadas para escolas preparatórias e 
escolas do ensino secundário, há aquela velha guerra entre a família e os 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

professores – a família acha que os professores devem dar educação aos meninos 
e os professores acham que a função deles é ensinar e não dar educação, e 
andam naquele jogo de empurra e isso é de difícil solução – e isto tem agora 
andado a acontecer a partir do 5º. ano de escolaridade. Com esta nova realidade, 
vamos começar a ter estes problemas já a partir dos 6 anos de idade, em que as 
crianças, ou a maior parte delas, vão deixar de ver os pais às nove da manhã, se 
calhar alguns às oito ou às sete da manhã e acabam por voltar a vê-los só às cinco 
ou seis da tarde, quando o transporte as levar a casa, portanto a família vai 
desmembrar-se mais e este panorama vai piorar e nós vamos continuar a olhar 
para o lado e a assobiar para o lado, como se nada se passasse. Isto são apenas 
reflexões. De qualquer maneira, no documento, na pagina 248, diz que este 
processo tem sido pouco elegante e explicativo, que tem vindo a criar conflitos com 
as populações locais. É um conceito com o qual eu concordo perfeitamente e acho 
que, de facto, todos devemos ter em conta esta realidade e, de facto, antes de 
avançarmos para isto – eu próprio, apesar desta minha filosofia prévia, penso que 
isto é inevitável, porque efectivamente não tenho alternativas, gostaria muito de 
modificar o mundo, mas infelizmente, sózinho, com os meios que tenho à 
disposição, não sou capaz – e como não tenho alternativas, acredito que isto vai 
ser o futuro e sendo este o futuro, temos que explicar muito bem às populações.  
Tivemos aqui já exemplos de algumas pessoas que avançaram alguns problemas, 
algumas dúvidas, que serão pertinentes. Isto deve merecer uma discussão 
profunda e efectiva. Depois fala na página 250, na política educativa da autarquia, 
que eu sinceramente não sei qual é nem se devia saber. Penso que essa política 
educativa da autarquia é definida pelo conselho municipal da educação, mas não o 
conheço, gostaria de o conhecer, gostaria de saber qual é. Na página 257 quando 
descreve a educação pré- escolar diz que este agrupamento de escolas – 
Pampilhosa do Botão – é formada por sete jardins de infância, mas não sete são 
seis. Na página 259 diz que a evolução da população escolar aponta para um 
crescimento de 7,35% do número de alunos, no 1º. ciclo do ensino básico, na 
Pampilhosa – gostava de saber como é que se chega a este número, quais foram 
os elementos que lhe permitiram tirar esta inferência”. Na página 262, a propósito 
de Casal Comba diz que, a saída das crianças de Casal Comba para a EB1 da 
Mealhada é justificada porque em termos demográficos a freguesia apresenta uma 
dinâmica positiva. Sinceramente, não percebo o que é ter uma dinâmica positiva. 
Uma dinâmica positiva é sair da terra Natal e ir viver para outra? É uma dinâmica, 
é uma realidade, agora se é positiva ou negativa, tenho dúvidas. Na página 264, 
quando fala na fase final pós 2010 «não esquecendo neste casos o necessário 
dimensionamento e a capacidade do edificado, tendo sempre em consideração o 
número de crianças disponíveis», eu sou pediatra e quando vejo descrever as 
crianças como disponíveis, sinto-me um bocado incomodado e substituiria esta 
palavra “crianças disponíveis” por “crianças a integrar”. Finalmente, quando se 
refere à educação especial, na página 229, fala de uma maneira muito superficial, 
talvez, penso que valeria a pena deter-se um pouco mais detalhadamente nisto e 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

eu chamaria a atenção para o município para o que vou dizer, porque como já 
disse sou pediatra e trabalho na área do desenvolvimento e muito do trabalho que 
faço é atender crianças com dificuldades escolares, as quais muitas vezes 
encaminho para o ensino especial e devo dizer aqui públicamente que o ensino 
especial é uma treta, não funciona.  Uma criança tem necessidades educativas 
especiais, peço apoio educativo especial e vai uma professora uma hora por 
semana com o menino e depois vai perguntar à professora do ensino regular como 
é que ele vai. A função da professora do ensino especial é aplicar técnicas que ela 
aprendeu para ajudar aquela criança a ultrapassar os problemas e não para 
perguntar à outra como é que vai.  A justificação para isto é porque as professoras 
do ensino especial e educadoras do ensino especial, no ensino pré-primário, são 
insuficientes e não conseguem dar cumprimento a todas as suas tarefas e então 
como resultado disto o Ministério propõe, para o ano, reduzir a metade ou a um 
terço o número de professores do ensino especial que existe este ano. E depois, 
para além disso, como se não bastasse, existe neste País a filosofia do ensino 
integrado, que eu, sob o ponto de vista de princípios e filosóficos acho muito bem, 
acho que, de facto, as crianças com necessidades educativas especiais e mesmo 
os deficientes e alguns deficientes integrados em turmas, devem ser integrados em   
crianças normais, porque se os vamos colocar em turmas só de deficientes eles 
não aprendem nada, não evoluem nada, ficam sempre na mesma ou pior. Só que 
esta filosofia é muito bonita, mas na prática não funciona, porque as crianças 
deficientes, vamos chamar deficientes – é uma palavra feia – mas alguns são 
mesmo deficientes, alguns têm atraso mental, outros têm, além das dificuldades de 
aprendizagem, têm problemas motores, têm problemas de visão, de audição, 
alguns deslocam-se em cadeiras de rodas, alguns não sabem falar, por exemplo. 
Devo dizer que sigo crianças com 9 anos, que estão na terceira classe e não 
sabem falar, não percebo como é que neste País, há uma criança que está na 
terceira classe e não sabe falar, não consegue falar, mas está, no ensino especial, 
mas o que é que ele lá está a fazer? Essa criança em concreto, cujo pai é contínuo 
na mesma escola, e diz-me que às vezes vai à sala dar um recado ao professor e 
o filho está no corredor a dormir, que é o que eles querem, porque enquanto ele 
está a dormir, pelo menos não incomoda as outras crianças. Peço desculpa por 
relatar estas realidades que, provavelmente, muitos de vocês não conhecem,  e 
provavelmente no nosso concelho não há casos tão graves como estes, mas este 
é um problema sério que convém, de facto, pegar como deve ser, não permitir que 
haja diminuição dos professores do ensino especial para o ano, como está 
previsto, e quando há crianças com necessidade educativas especiais, que se 
devam proporcionar, de facto, apoios condignos e suficientes a essas crianças. 
Pelo senhor António Mano Soares foram ainda colocadas mais algumas questões, 
nomeadamente quanto ao ensino especial, que se torna necessário analisar, 
terminando com um apelo ao Município para: “ já que tem tanto brio em ter as ruas 
bem asfaltadas e uma série de outras coisas em condições, as nossas crianças, 
que são o nosso futuro e o bem mais precioso que nós temos, de facto, mereciam 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

ter as escolas impecavelmente tratadas e sem barreiras arquitectónicas. Se outras 
coisas não pudessem ser feitas no concelho, pelo menos jardins de infância e 
escolas estivesses impecavelmente asseadas e limpas, sem ervas, inestéticas e 
sem caliças de muros a cair. Muitos jardins de infância não têm, inclusivamente, 
aquelas barreiras à frente da porta de entrada, que possam evitar que as crianças 
saiam a correr e possam ser atropeladas, coisas tão simples como isso, que ainda 
não existem”.---------------------------------------------------------------------------------------------   
A senhora Arminda Martins interveio para felicitar o senhor professor pelo 
documento apresentado, que está extremamente bem organizado, corresponde, 
de facto, à realidade e às projecções do município, e referindo ainda: “algumas 
questões que colocou, para mim, não foram novidade, porque coordenei quatro 
concelhos num estudo para a Direcção Geral de Impostos, que tinha a ver também 
com o mercado imobiliário e este mercado tem um pouco a ver também com o 
crescimento das freguesias e, por estranho que pareça, nesse estudo, a Mealhada, 
Pampilhosa, Barcouço e Antes, apareciam com maior potencial em termos de 
mercado imobiliário e Casal Comba aparecia como uma freguesia também de 
alguma forma problemática porque, apesar de ter boas acessibilidades, que era 
um dos factores importantes e ter uma topografia mais ou menos plana, tinha 
alguns problemas em termos de mercado imobiliário, ou seja, o mercado 
imobiliário de Casal Comba está condicionado por algumas coisas. Nesse estudo, 
nomeadamente, Casal Comba, também chegámos à conclusão que a inexistência 
de algumas actividades, alguns serviços, provavelmente também estavam 
relacionados com isso (algumas actividades a nível económico – talho, padaria a 
tempo inteiro, rede de ATL). Chegámos também à conclusão que Casal Comba 
tinha alguma mobilidade e li isso no relatório, de crianças para Barcouço, 
nomeadamente a parte mais a sul da freguesia de Casal Comba. Penso que esta 
preocupação do Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba e das pessoas 
da freguesia de Casal Comba, provavelmente, podem ter alguma inversão, se 
calhar, estamos na altura certa de inverter um pouco o sentido deste crescimento 
da população. Até porque, como o senhor Presidente da Assembleia já referiu, há 
a questão, de facto, da zona industrial, mas também há neste momento e porque 
se calhar, é a altura própria, da própria Junta de Freguesia e o próprio município 
repensarem esta situação em termos de Plano Director Municipal, ver até que 
ponto, em termos de plano director municipal, se pode inverter a situação de 
crescimento ou não da freguesia de Casal Comba. Com Barcouço, a situação, tem 
mercado, mas é um mercado que vem mais de Coimbra, ou seja, há algum 
crescimento residencial, mas há sempre uma situação de dormitório. Na 
Pampilhosa, também acontece uma situação de dormitório. Penso que, se calhar, 
no tempo, é a altura ideal para tentar inverter este sentido das coisas, se bem que 
este é um estudo que está feito com base em determinados actos, mas nós 
sabemos que, em curto prazo de tempo podemos, de alguma forma, tentar inverter 
esta dinâmica do crescimento. Queria também dizer que, em relação à questão do 
ensino especial estou inteiramente de acordo com o que o senhor Dr. Mano 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

Soares referiu, porque conheço alguns casos concretos, de filhas de pessoas 
minhas amigas que estão inseridas em escolas e que têm alguns problemas, 
quando têm lá a pessoa que lhes dá o apoio em alguém ao lado delas, quando não 
têm, pura e simplesmente andam no recreio ou andam por lá abandonadas, 
digamos assim, que é mesmo o termo. Acho que há que ter algum cuidado 
também com esta situação.”-------------------------------------------------------------------------   
Interveio o senhor José Cadete Joaquim, para ler a seguinte intervenção: “começo 
por realçar o interesse do documento, certamente um instrumento importante para 
um melhor conhecimento da rede educativa do nosso concelho, embora não 
aborde algumas das matérias previstas no decreto-lei 7/2003, de 15 de Janeiro, 
caso da identificação dos recursos humanos necessários à prossecução das 
ofertas educativas. Faz uma caracterização que nos parece muito útil da rede de 
estabelecimentos de educação e ensino do concelho e das suas freguesias. Foi 
com agrado que se verificou que as previsões sobre a evolução da população 
escolar na maior parte dos jardins de infância e escolas, são de uma forma geral 
positivas no nosso concelho. Mesmo em algumas situações em que hoje, o 
número de alunos matriculados é baixo, as previsões que a equipa responsável 
pelo estudo sustentou, por exemplo, na evolução no número de nascimentos, 
apontam  possibilidades de recuperação, de uma forma geral são apontados 
cenários de aumento, com uma maior ou menor expressão, do número de crianças 
e jovens a frequentar os jardins de infância e as escolas do concelho. Pode isto 
querer dizer que uma das componentes do discurso oficial com que se tem tentado 
justificar uma política de encerramento de escolas, é da contínua diminuição do 
número de alunos e eu aqui tinha pensado que não iria ter respaldo nas projecções 
para as freguesias do concelho, mas afinal vai ter. Na interpretação de dados 
realizada no documento em apreço, é referido em diversas ocasiões o fenómeno 
de fidelização das populações aos estabelecimentos de educação e ensino dos 
seus locais de residência. Este é um aspecto que nos parece interessante 
sublinhar, com diferentes expressões, consoante as povoações em causa. É um 
aspecto importante da procura e do relacionamento que se deseja da proximidade 
entre escolas e comunidades que deve ser tido em conta nas decisões sobre a 
rede escolar. É pública a discordância do PCP em relação ao processo de 
encerramento de escolas e mais disfarçadamente de jardins de infância, que o 
Ministério da Educação do actual Governo tem vindo a levar a cabo. Um processo 
que se inscreve numa ofensiva mais vasta de encerramento de serviços públicos. 
Um dos aspectos mais criticáveis do processo, tem a ver com a utilização de 
critérios cegos de ordem administrativa, para promover o encerramento de 
escolas. O Ministério tem estabelecido uma peneira que começou por se referir a 
um mínimo de dez alunos por escola, cruzado com eventuais situações de 
insucesso escolar, mas que, pelos números que vão sendo anunciados por 
encerramento de escolas vão muitíssimo além das declarações iniciais. Entretanto, 
de fora ficaram outros critérios que deveriam presidir a um processo de redefinição 
da rede, nomeadamente de ordem pedagógica e os de interesses próprios das 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

comunidades educativas, do encerramento ou não das suas escolas. Os 
parâmetros técnicos, neste caso administrativos, definidos pelo Ministério da 
Educação têm que ser tidos em conta na definição dos cenários para o futuro da 
rede escolar no concelho, mas não podemos estar de acordo com a centralidade 
que lhes é atribuída nas propostas para o futuro das escolas do concelho. A 
decisão sobre o encerramento de escolas deverá ser sempre fundamentada numa 
mais vasta reflexão sobre as condições de funcionamento das escolas e as 
efectivas necessidades das populações e estas parecem-nos preocupações que 
não foram tidas em conta na construção do cenário para o futuro que existe no 
documento. À cabeça, a linha condutora é dos critérios quantitativos de frequência 
definidos pelo Ministério da Educação. Pelo reconhecimento do interesse público 
deste relatório preliminar da Carta Educativa que nos foi apresentada, não 
votaremos contra a sua aprovação, mas porque como já evidenciámos, não 
podemos subscrever os pressupostos e linha adoptada para o cenário futuro da 
rede escolar no concelho, consideramos que não estão reunidas as condições 
para contribuirmos para sua aprovação, abster-nos-emos na votação do 
documento. Desde já acrescentamos que, no futuro, faremos o que estiver ao 
nosso alcance para que sejam sólidamente discutidas as decisões de 
reestruturação da rede que a autarquia vier a adoptar ou corroborar. Entendemos 
que o que está neste relatório preliminar é uma proposta não acabada, que terá 
que ser confrontada a cada momento com outros dados que não sejam 
exclusivamente os critérios administrativos com que o Ministério procura promover 
o gigantesco abate de estabelecimentos de educação e ensino neste País, com 
destaque para o que, nesta linha, pretenda fazer no concelho de Mealhada. Como 
último ponto desta nossa posição, deixamos algumas questões para as quais 
solicitamos resposta.”---------------------------------------------------------------------------------- 
Uma das que tinha aqui já fui devidamente esclarecido, é um relatório preliminar. 
Também já foi posta a questão do 1º. ciclo de Monte Novo e Santa Cristina, 
também já estou devidamente esclarecido, tínhamos aqui uma pergunta que seria 
mais para o executivo, quanto a outros dados oriundos da administração educativa 
possui a Câmara relativo ao encerramento dos estabelecimentos de educação ou 
ensino no concelho – isto também já está mais ou menos explicado e queríamos 
aqui perguntar é que acções é que pensa a Câmara Municipal levar a cabo com 
vista ao envolvimento das populações atingidas por eventuais processos de 
encerramento de escolas e consequentes deslocações de alunos. Sugerimos que 
a Câmara Municipal, no fim de cada ano lectivo apresente, se assim o entender, à 
Assembleia Municipal, um relatório sobre a evolução da execução desta mesma 
Carta. Por último, gostaríamos de obter esclarecimento sobre os meios financeiros 
mas, por aquilo que já percebi aqui, julgo que é do Quadro Comunitário que vem 
esse apoio.”----------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou, de seguida, à 
votação do Relatório Preliminar da Carta Educativa Municipal, verificando-se que 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

houve apenas duas abstenções dos membros da CDU, pelo que este documento 
foi Aprovado por maioria, com duas abstenções.--------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------------ 
3 – 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 28 de Abril 
de 2006: --------------------------------------------------------------------------------------------------         
                                      

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 

- Edifícios do Jardim Público da Pampilhosa;------------------------------------------------------------- 
- Passagem Superior à Linha da Beira Alta (Ramal da Figueira da Foz) na Silvã.----------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- 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 CURSO 
- Envolvente aos Moinhos de Água do Lograssol (Recuperação da Ribeira da Vacariça);------------ 
- 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; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha; ----------------------------------------------------------------- 
- 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); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mealhada, 12 de Junho 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. -------------------------- 
4 – NUTT III - PROPOSTA 
Pelo senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal foi referido que o 
ponto seguinte e último em discussão, tem a ver com a proposta de passagem 
do Concelho da Mealhada da NUTT III do Baixo-Vouga para a NUTT III do 
Baixo Mondego, tendo solicitado ao senhor Presidente da Câmara a explicação 
necessária sobre este assunto.---------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que :”nós estamos neste 
momento integrados não só na Área Metropolitana de Coimbra, continue a 
chamar-se área Metropolitana ou outra coisa qualquer, mas a verdade é esta, 
uma Associação de Municípios com vitalidade, uma Associação de Municípios 
como conhecem, que está com intenção de um trabalho colectivo bastante 
intenso e, por outro lado, queria chamar a atenção para o facto de, desde 1978 
ou 1979, estarmos integrados no GAT – Gabinete de Apoio Técnico – de 
Coimbra, fazendo parte desse gabinete que, hoje não tem grande vitalidade, há 
quem diga que vai ser extinto, há quem diga que não e que vai ter outras 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

funções como, por exemplo, há dias, até ao nível provavelmente, de coisas que 
têm a ver com a floresta, etc, mas parece-nos que é vantajoso para o Município 
nós passarmos a fazer parte da NUTT III do Baixo Mondego. Nós estamos 
ligados ao Baixo Vouga, ainda há bocado vimos aqui, a propósito da carta 
educativa, qual é a nossa posição no contexto do Baixo-Mondego, 
comparativamente à situação que temos hoje no Baixo Vouga e, não tendo que 
nos intrometer nas questões de outros municípios, a verdade é que temos 
sérias dificuldades em estarmos ligados, por exemplo, ao sistema da SIMRIA. 
Todos nós sabemos que o problema que se coloca, por exemplo, ao nível do 
tratamento de esgotos, com a não adesão do município de Anadia, nós 
estamos totalmente aqui numa ilha. Anadia não aderiu ao sistema da SIMRIA, 
nem ao nível dos esgotos, nem a outro sistema de abastecimento de água. Nós 
estamos também integrados no sistema de abastecimento de água do Baixo-
Mondego, quer dizer, nós estamos a fazer uma vida ligados a Coimbra, sob o 
ponto de vista de muitas questões básicas e não só, embora pertençamos ao 
Distrito de Aveiro, mas não está em causa o Distrito, está em causa, sobretudo 
a funcionalidade de todos estes sistemas e nós estamos realmente 
preocupados, porque fala-se com alguma insistência que muitas das questões 
que vão ser tratadas ao nível do próximo quadro comunitário têm uma 
perspectiva regional, uma perspectiva de NUTT e eu não sei se não será 
realmente útil e vantajoso, sob todos os pontos de vista, nós estarmos 
realmente na NUTT III do Baixo Mondego. Com certeza que reflectiram sobre 
isto, mas há que ajustar, realmente, o Município à realidade. Nós sabemos que 
parte do nosso concelho, mesmo em termos de bacia hidrográfica, a parte sul – 
parte da freguesia de Pampilhosa, parte da freguesia de Casal Comba, toda a 
freguesia de Barcouço – pertencem à bacia hidrográfica do Mondego.” ----------- 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou, seguidamente, se alguém 
pretendia usar da palavra sobre este ponto.------------------------------------------------ 
Não havendo quaisquer intervenções, foi posto à votação, verificando-se que, 
por unanimidade, a Assembleia Municipal, aprova a Proposta da Câmara, de 
inclusão do Município de Mealhada na NUT III Baixo Mondego.---------------------- 
O senhor António Miguel Ferreira solicitou a palavra para fazer a seguinte 
declaração de voto, em nome da bancada do PSD: “Não obstante não haver 
muita informação sobre esta matéria, apenas a informação que nos é facultada 
pelo senhor Presidente, este nosso voto é em consonância com o que já 
tomámos em termos das áreas metropolitanas, por uma questão estratégica, 
por uma questão logística, nos parece que é muito mais favorável a integração 
no NUTT do Baixo Mondego, do que na NUTT do Baixo Vouga.”-------------------- 
O senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal usou da palavra para 
referir que, POR UNANIMIDADE e em minuta para que possa produzir efeitos 
imediatos, foi aprovado que o Município da Mealhada requer a sua passagem 
para a NUTT III do Baixo Mondego.----------------------------------------------------------- 
Esgotada a ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal perguntou se alguém do público pretendia usar da palavra, 
naturalmente, sobre a ordem de trabalhos.------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor João Louceiro, para referir o seguinte: “eu 
gostaria de deixar aqui algumas considerações, que espero que sejam breves, 
sobre dois dos pontos da ordem de trabalhos, começando por esta questão da 
carta educativa que foi discutida aqui no final, e depois também, regressando à 
questão do encerramento do SAP, aqui no nosso concelho. Nós vimos aqui a 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

apresentação do trabalho que foi feito pela equipa contratada para o efeito e é 
um trabalho que merece elogios. Também na área académica, científica e 
técnica há trabalho sério, eu penso que o Professor Rochete teve aí um lapso e 
às tantas disse que não era um trabalho político ou sindical e, portanto, era um 
trabalho sério, mas também é preciso dizer que, em política, também se pode 
fazer trabalho sério. Fiquei estupefacto por ver o convidado a esta reunião 
pretender discutir o sentido de voto de dois deputados daqui da bancada da 
CDU. Não lhe cabia, óbviamente, fazer esse tipo de considerações, porque 
aquilo que estava aqui em causa hoje, não é o trabalho técnico que foi feito, 
que partilho os elogios que já aqui foram dados, é a decisão política que temos 
agora em mão, depois de ter sido aprovada a carta educativa e, relativamente 
ao texto do relatório preliminar que eu tive também oportunidade de ler, há uma 
coisa que não pode ser negada, é que várias vezes é citado o critério 
administrativo cego que o Ministério da Educação resolveu avançar para o 
encerramento de escolas, é citado, é um ponto de referência hoje para o 
encerramento de escolas e como nós temos assistido, começou por se falar em 
encerramento de escolas com menos de 10 alunos, mas afinal será com 
menos de 20 e pelos números que estão anunciados para o encerramento 
durante a actual legislatura serão muitas, muitas mais escolas que o Ministério 
da Educação quer ver encerradas. Cita-se a este propósito critérios 
pedagógicos. Bem, há situações em que há critérios pedagógicos que podem 
coincidir com o encerramento de escolas, agora dizer que o encerramento de 
escolas pequenas é sustentado sempre em critérios pedagógicos, isto não, isto 
não colhe. É que uma das ideias e falsa, que foi passada à opinião pública, é 
que as escolas pequenas produziam inevitavelmente mais insucesso, pois os 
dados não comprovam isso. As escolas pequenas, escolas em meios rurais, 
não têm níveis de insucesso tão diferentes de outras escolas, como se quer 
fazer passar e, na verdade, inclusivamente, quando há o desenvolvimento de 
outro tipo de dinâmicas, de projectos, que leve os alunos das escolas, os 
professores a interagirem dinamicamente com outras escolas, aí até as escolas 
pequenas, estatisticamente, são capazes de superar os níveis de sucesso de 
outras escolas. Assim acontece, por exemplo, em projectos como os do 
Instituto das comunidades educativas, em que o Professor Rochete esteve aqui 
há uns tempos num encontro, em que esteve o Professor Rui d’Epinay, que 
está envolvido nesses projectos, em que se conseguem dinâmicas que 
contrariam o tal isolamento que nós estamos a falar aqui. É evidente que nem 
será preciso fazer um grande esforço para perceber que nas escolas pequenas 
aqui do concelho, há situações delicadas de insucesso, mas será por as 
escolas serem pequenas,  ou não valeria a pena ver qual é o nível sócio 
económico e cultural das famílias dali. É preciso ver quais são efectivamente, 
os factores que desencadeiam este tipo de problemas. Isto só para dizer que 
realmente, quando se diz assim, de uma forma que me parece fácil, dizer que 
isto é tudo por motivos de ordem pedagógica e com vista à qualidade, acho 
que está longe de se demonstrar isso, mas não estou aqui a dizer que não haja 
escolas que devam encerrar, há escolas que devem encerar, naturalmente. 
Agora, é preciso é ver, caso a caso, a aplicação de critérios administrativos, 
que me parece que estão na base da proposta que foi hoje aqui aprovada, da 
linha de encerramento que está definida, essa linha é que é errada. A outra 
questão, relativamente ao encerramento do SAP, primeiro que tudo, acho que 
há uma coisa que gostaria e é com muito agrado que o faço, de sublinhar o 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

facto de, apesar de algumas hesitações que houve aqui em relação ao assumir 
duma posição clara, é com muito agrado que eu verifico que a Assembleia  
Municipal do concelho em que resido, acabou por tomar uma posição que eu 
penso que é de repúdio sobre encerramento do SAP. Gostaria de lembrar que 
se a moção que foi aqui aprovada tivesse sido aprovada pela Assembleia, ela 
deixava de ser uma moção desta ou daquela bancada, passava a ser uma 
posição da Assembleia e assim acabou por se verificar, poder-se-ia realmente 
ter conseguido aqui construir um texto em comum, aquele se calhar era uma 
boa base, apareceram outros textos, mas todos eles e o sentido de voto é isso 
que eu gostava de sublinhar. Só quero é deixar aqui também o meu sentido de 
estranheza por um dos textos que foi considerado moção e sujeito a 
aprovação, dizer respeito a uma posição do Partido Socialista relativamente a 
isso e parece-me estranho que outras bancadas parlamentares aprovem 
posições que, afinal de contas, são posições do partido A ou do partido B, mas 
aqueles que, coerentemente, estão contra o encerramento do SAP, acabaram 
por votar várias moções, todas elas nesse sentido. Havia nessa moção uma 
preocupação, que era a questão das alternativas, de não se conhecerem as 
alternativas, pois esse é um dos problemas que hoje existe, e é por isso que 
esta questão deve ser discutida abertamente com a população, e é por isso 
que essa discussão não deve ser terminada hoje, é que aquilo que se sabe 
hoje, é que o SAP vai encerrar, aquilo que não se sabe são as alternativas que 
hão-de estar aí a ser imaginadas num sítio qualquer. Isto faz-me lembrar o 
ministro António Costa no ano passado, com o País todo a arder e ele a dizer 
«não se preocupem que nós temos os meios para resolver». Nós não podemos 
ficar parados à espera disso. Precisamos de informações sobre alternativas 
que haja, afirmando esta posição e só para terminar, dizer que, óbviamente, 
que eu espero, como as outras pessoas que estiveram aqui, e penso que a 
população da Mealhada e com certeza será isso que acontece, que esta 
Assembleia Municipal mantenha a atenção, mantenha a pressão que é 
necessária para intervir numa decisão que é tão importante para as gentes 
deste concelho.”------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Fernanda da Silva Santos Graça, 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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


