
                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
 
--------------------------------------ACTA Nº. 5----------------------------------------- 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2007: Aos nove dias do 
mês de Novembro do ano dois mil e sete, reuniu pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, em sessão extraordinária, no Auditório da Escola Profissional 
Vasconcelos Lebre, 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 2.º Secretário Senhor 
Manuel Paredes Ferreira, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------- 
1) Inspecção Geral da Administração do Território – IGAT – Inspecção 
Ordinária Sectorial ao Município da Mealhada – Relatório Final;--------------------- 
2) Associação do Carnaval da Bairrada – Decisão dos Membros da Direcção 
Executiva;---------------------------- --------------------------------------------------------------- 
3) Unidade de Execução da Avenida 25 de Abril – Projecto de Regulamento do 
Fundo de Compensação e Apreciação do Estudo Urbanístico.----------------------- 
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação os senhores António Miguel de 
Miranda Ferreira, Pedro Miguel Curralo de Paiva e Tony Daniel Almeida Luís, 
tendo este último sido substituído pelo senhor Carlos Alberto Esteves 
Rodrigues. Faltaram sem apresentar justificação o senhor Benjamim Nogueira 
de Almeida – Presidente da Junta de Freguesia de Antes – e a senhora Ana 
Filipa Varela Soares Pereira.-------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a Sessão que, por ser 
extraordinária não tem o Período Antes da Ordem do Dia, passando de 
imediato à Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------- 
1. INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO 
TERRITÓRIO – IGAT – INSPECÇÃO ORDINÁRIA 
SECTORIAL AO MUNICÍPIO DA MEALHADA – RELATÓRIO 
FINAL. 
O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara para, se assim o entendesse, para se pronunciar sobre este assunto. – 
O senhor Presidente da Câmara referiu ir dar apenas uma pequena nota, 
dizendo: “parece-me que o relatório final da inspecção é suficientemente 
elucidativo e, por isso, dispensar-me-iam com certeza de grandes comentários, 
porque também não há grandes comentários, uma vez que, felizmente, e é 
com muito orgulho que todos nós, membros da Câmara e com certeza 
naturalmente também a Assembleia Municipal, incluindo nisto também os 
técnicos, funcionários da Câmara, acho que se sentem, penso eu, orgulhosos 
do resultado final da inspecção que foi feita à Câmara. Eu dispensar-me-ia de 
quaisquer outros comentários, deixo isso à consideração de V. Exªs. e, 
portanto, fico a aguardar. Muito obrigado”.-------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou se algum dos membros da 
Assembleia pretendia usar da palavra sobre este ponto.------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para referir que :”enfim, deve ser sina minha, 
mas é por estas e por outras que nós nos vimos obrigados a regozijar e a 
manifestar orgulho pelo trabalho que é feito pelo executivo municipal, mesmo  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
que isso custe a ouvir, mas acho que é justo e legítimo que reconheçamos e 
sintamos orgulho pela conclusão deste relatório. Podemos dizer que está hoje 
instalada na gestão municipal uma atitude de rigor e transparência que nos 
honra como partido e reforça ao concelho da Mealhada, dando-lhe boa fama, 
deixando-o bem visto e isto acho que é motivo de orgulho não só em termos 
partidários, mas em termos globais de todos os munícipes. Está criada 
realmente uma cultura de respeito pelas leis e pelas regras de gestão, que 
deve continuar, uma prática de aperfeiçoamento constante dos procedimentos 
e da melhoria permanente dos sistemas de controlo, da boa aplicação dos 
regulamentos e das normas legais. Exortamos o executivo a continuar por este 
caminho de credibilidade, que muito nos honra”.------------------------------------------ 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia referiu 
que pode considerar como apreciado o Relatório Final e acha curial, 
naturalmente, que a Assembleia Municipal se congratule com o resultado desta 
inspecção, porque como já tinha dito em antecipação na sessão anterior, 
considera-o um excelente relatório final e um sinal de que de facto, neste 
domínio a que foi agora inspeccionado, de facto se procura acertar sempre e 
bem e isso é, de facto, digno de elogios ao executivo e aos técnicos. -------------- 
Deu por encerrado este ponto, passando ao ponto seguinte:-------------------------- 
2 – ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA – 
DECISÃO DOS MEMBROS DA DIRECÇÃO EXECUTIVA. 
O senhor Presidente da Assembleia perguntado ao senhor Presidente da 
Câmara se pretendia pronunciar-se sobre este assunto. ------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara respondeu negativamente, pelo que o senhor 
Presidente da Assembleia referiu que vai iniciar este debate dizendo que deu 
entrada na Mesa um Documento que é subscrito por três responsáveis dos 
Partidos Políticos com assento na Assembleia e que vai passar a ler: “O 
Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada é, seguramente, um evento singular 
que se realiza anualmente no Concelho da Mealhada. Desde tempos que 
já não vamos conseguindo especificar, criou-se um clima de festa e 
envolvimento da Comunidade Local associadas a este fenómeno; ele 
consegue criar sinergias muito próprias e catapulta a imagem e as nossas 
gentes para uma realidade muito mais vasta e ambiciosa a dimensão 
Nacional e, mesmo, Internacional. Poder-se-á afirmar, sem receio de 
qualquer exagero, que o Carnaval significa um fenómeno alavancador de 
toda a realidade Concelhia, quer ao nível Turístico e Económico quer ao 
nível Cultural. No entanto, a realidade com que somos confrontados na 
actualidade assume contornos completamente diferentes das décadas 
anteriores e teme-se que em 2008 seja interrompida uma tradição de trinta 
anos de existência contínua. Existe o perigo real de não haver Carnaval 
no próximo ano. Conscientes desta realidade penalizadora para o 
Concelho da Mealhada, os Presidentes do Partidos Políticos com assento 
na Assembleia Municipal decidiram discutir em conjunto este tema no 
sentido de poder contribuir para uma resolução de bom senso e ajustada 
às expectativas que se criaram nesta âmbiência. Entendemos que o bem 
comum e os superiores interesses do nosso Município terão, claramente, 
que estar acima de toda e qualquer actividade Político-partidária; os 
dividendos políticos e partidários terão que se deter quando outros mais 
valiosos estão em causa. Pensamos ter aqui um papel importante a  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
desempenhar e não abdicamos de o fazer de forma frontal e “despida” de 
quaisquer preconceitos. Considerando: Que se assiste a um clima tenso 
entre quem tem responsabilidades inerentes à realização do evento e 
quem tem o dever de o apoiar; Que é público e notório um extremar de 
posições entre Câmara Municipal de Mealhada e Associação do Carnaval 
da Bairrada; Que sentimos que estas posições se dão por adquiridas, não 
estando presente a via diplomática no sentido da composição de 
interesses comuns; Que se assistiu a um déficit evidente de capacidade 
de diálogo no sentido de procurar uma solução definitiva e 
consensualmente justa. Propomos: Que a Associação do Carnaval da 
Bairrada assuma a realização do evento, com as condições ora 
conhecidas publicamente, abdicando da posição anteriormente 
assumida; Que se assuma, bilateralmente, um compromisso no sentido 
de que se possa realizar o possível – face ao adiantado da data e ao 
encurtar drástico do período de tempo disponível – com redobrado 
empenho; Que seja entendida esta tomada de posição conjunta como 
radicando única e exclusivamente no interesse público, abstraindo-nos 
de fazer qualquer juízo de valor sobre atitudes passadas. ----------------------- 
a) O Presidente do PS – O Presidente do PSD – O Presidente do PCP”.----- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que este documento foi 
elaborado e tem a assinatura do Presidente da Concelhia do PS, do Presidente 
da Concelhia do PSD e do Presidente da Comissão Executiva do PCP. Disse 
ainda que, pela parte que lhe toca não tem objecções, como é óbvio, porque 
assinou este documento, que é um apelo e tão só isso e gostaria que a 
Assembleia o discutisse e que finalmente o votasse, desejando sinceramente 
que este documento possa merecer unanimidade. O que os movimentou e 
moveu foi que haja Carnaval, nas condições que, quem tem capacidade para o 
fazer, definiu. De seguida, o documento foi posto à discussão da Assembleia.-- 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras, dizendo que vai falar não enquanto 
membro da Assembleia Municipal, mas enquanto carnavalesco, ex-presidente 
de uma escola de samba e amante do carnaval há mais de 20 anos, onde 
desfilou durante muitos anos, pretendendo reafirmar o apelo, que foi feito não 
só pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal como também pelos 
representantes das forças políticas representadas nesta Assembleia e apelar 
acima de tudo quer ao senhor Presidente da Câmara, quer ao senhor 
Presidente da Assembleia Geral da Associação de Carnaval que não se 
esqueçam que não é só o interromper de um ano que está em causa, porque 
sempre que há o interromper de um ano num evento destes, estão a ser 
prejudicadas essencialmente as gerações futuras. Disse ter acompanhado de 
perto toda a evolução de uma escola de samba e, não realizar o carnaval um 
ano, tem graves consequências essencialmente nas crianças, porque estas 
precisam do carnaval todos os anos para perceberem o que é o carnaval. Se 
se imaginar, que só daqui a dois anos é que haverá carnaval, é muito difícil 
transmitir às gerações futuras o que é isto do carnaval e da sua tradição.  
Assim, apela a que todas as questões passadas ficassem e fossem todos 
capazes de enterrar as divergências e pensarem essencialmente nas pessoas 
que fazem o carnaval da Mealhada, porque não há só pessoas do concelho de 
Mealhada envolvidas, mas também pessoas de fora do concelho, que 
trabalham durante meses para o carnaval e que agora têm medo que não se  
 



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
realize. Parece-lhe, disse ainda, que seria uma “tragédia”, não haver o carnaval 
no ano em que faz 30 anos.--------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, senhor José 
Felgueiras, para dizer que gostaria de saber se estará presente alguém da 
Associação de Carnaval, por terem conhecimento de que a Assembleia 
Municipal iria tratar hoje deste assunto e, se efectivamente estiver alguém da 
Associação de Carnaval, mesmo demissionário, que pudesse dar alguma 
esperança ou assumir alguma posição, dado que espera que a Câmara 
Municipal tome uma posição consensual.--------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia referiu desconhecer se está ou não 
alguém da Associação do Carnaval, mas também não tem que ser hoje que a 
Associação de Carnaval vai ter que decidir. Este é um apelo que lhes vai ser 
comunicado hoje ou amanhã, e a Associação poderá pensar sobre ele e 
acabará por definir o que vai fazer. A Assembleia Municipal não pode obrigar 
ninguém a fazer o que não quer. Este documento é um apelo .----------------------- 
O senhor José Felgueiras disse que se associa a este apelo.------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para dizer que este apelo é, sobretudo, um 
apelo à capacidade criativa e de trabalho da Associação do Carnaval da 
Bairrada e das Escolas de Samba, que lhes dão garantias de que ainda é 
possível fazer um carnaval à altura do prestígio nacional dos anteriores 
carnavais. Os partidos representados nesta Assembleia, que saúda por igual, 
deram aqui um exemplo da necessidade da total despolitização deste assunto. 
O carnaval da Mealhada, de que todos se orgulham, tem que estar a cima de 
quaisquer divergências ou disputas. É um acontecimento cultural, de 
divertimento e, como muito bem disse o Dr. José Miguel Felgueiras, é uma 
tradição e também é um factor de promoção do concelho, que não deve ser 
utilizado para outros fins. Apelam, por isso, a uma nova fase de diálogo e 
cooperação entre a Câmara Municipal da Mealhada e a ACB, que são 
decisivas para a concretização do evento e a uma grande onda de mobilização 
de todos aqueles que podem dar ao carnaval um contributo que o projecte 
ainda mais no País. Fala directamente para aqueles que desde sempre fizeram 
o carnaval da Mealhada, desde logo as escolas de samba que já referiu e as 
centenas de voluntários de várias artes, que sempre trabalharam apenas por 
amor à arte. Acredita que ainda estão todos a tempo de fazer o melhor 
carnaval de sempre com uma forte união e convergência de vontades e 
competências. Disse finalizando: “Vamos a isto”.--------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Baía da Costa, para colocar a seguinte questão: “Da 
parte da organização do Carnaval, pelos vistos não está ninguém ou não 
estará com disponibilidade para comentar, mas da parte da Câmara temos e, 
neste momento, aquilo que se sabe,  em termos da disponibilidade da Câmara 
para colaborar com o Carnaval é o que se lê na imprensa e como esse 
documento propõe à Associação do Carnaval que faça o carnaval com aquilo 
que tem disponível e com o que existe em termos de oferta da parte da 
Câmara, seria bom também termos uma noção do que realmente, neste 
momento, está em cima da mesa, por parte da Câmara”.------------------------------ 
O senhor Presidente da Câmara, a pedido do senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, referiu que o que está em cima da mesa por parte da Câmara e que 
foi aprovado pela Câmara, é aquele documento que veio publicado na 
comunicação social, não os comentários, porque cada jornalista faz o seu 
comentários, mas o texto integral que foi publicado. Evidentemente, disse o  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
senhor Presidente, que a Câmara Municipal não faz acordos com pessoas, 
embora sejam as pessoas o veículo desses acordos, faz com Associações, e o 
que está em cima da mesa é aquilo que todos viram na comunicação social, no 
texto integral, nomeadamente num jornal local e no Boletim Municipal e que foi 
rejeitado pela direcção demissionária da Associação de Carnaval. ----------------- 
Não havendo mais intervenções, o documento foi posto à votação, pelo senhor 
Presidente da Assembleia, verificando-se que foi aprovado, por maioria, com a 
abstenção do senhor Pedro Nuno Duarte, que entrou na sala no momento da 
votação, não tendo assistido à discussão do documento. ------------------------------ 
A Assembleia Municipal deliberou ainda remeter o Documento ao senhor 
Presidente da Assembleia Geral da Associação do Carnaval da Bairrada.-------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 
3 – UNIDADE DE EXECUÇÃO DA AVENIDA 25 DE ABRIL 
NA MEALHADA – PROJECTO DE REGULAMENTO DO 
FUNDO DE COMPENSAÇÃO E APRECIAÇÃO DO ESTUDO 
URBANÍSTICO. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal começou por dizer que, como se 
recordam, este ponto veio a uma reunião anterior e, por proposta por si 
apresentada, decidiram adiar a discussão deste ponto para uma reunião que, 
em princípio, era para ocorrer ainda no mês de Outubro, mas por necessidade 
de serem produzidos pelos serviços alguns documentos, nomeadamente a 
cronologia do processo, houve necessidade de ultrapassar o prazo inicialmente 
previsto. De qualquer modo, disse: “estamos aqui hoje, para discutir este 
assunto. Eu devo dizer que tinha muitas dúvidas sobre algumas das matérias 
que estavam em cima da mesa, desde logo, sobre a necessidade ou não do 
regulamento ser discutido na Assembleia Municipal. Isto porquê? Porque, de 
facto, no conjunto de competências da Assembleia Municipal se diz a 
determinado ponto que «é competência da Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara, aprovar posturas e regulamentos» e, portanto, olhando para esta 
disposição, poder-se-ia desde logo pensar que a Assembleia Municipal tinha 
competência e devia apreciar e aprovar, ou não, este regulamento. Acontece 
que, em face das dúvidas, e havia um parecer técnico, que dizia no processo 
que era necessária a intervenção da Assembleia Municipal, uma vez que era 
um regulamento que teria de ter eficácia externa, ou seja, não era um 
regulamento feito para a realidade interna da Câmara, mas que teria que se 
aplicar externamente, a algumas pessoas fora do círculo camarário. Entretanto, 
não há nada como falar com quem sabe destas coisas e eu pedi a intervenção 
de duas professoras da Faculdade de Direito de Coimbra. Depois de 
estudarem o assunto, deram-me um parecer absolutamente igual, quer uma 
quer outra, de que este regulamento não deve ser apreciado na Assembleia 
Municipal. Este regulamento é da exclusiva competência da Câmara Municipal, 
por ser uma matéria da exclusiva competência da Câmara. Então, se se derem 
ao trabalho de ler a alínea a), do número sete, do artigo sexagésimo quarto, 
onde se elencam as competências da Câmara Municipal, poderão ver que esta 
alínea a), diz o seguinte: «...elaborar e aprovar posturas e regulamentos em 
matérias da sua competência exclusiva”. Recomendo, em função daquilo que 
pude ouvir, que a Assembleia Municipal devolva este documento à Câmara, 
com a decisão de que lhe não compete discuti-lo. No entanto, a Assembleia é  
 



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
soberana, eu passo a palavra para aí. Alguém pretende intervir sobre este 
ponto?------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, o senhor Presidente da Assembleia, perguntou se alguém da 
Câmara Municipal pretendia intervir sobre este assunto.------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, para dizer que: “ as dúvidas 
suscitadas pelo senhor Presidente da Assembleia, senhor Dr. Rui Marqueiro 
são claras e, efectivamente, posso dizer que isso foi matéria de discussão 
entre os técnicos da Câmara e também da área jurídica e, foi mais como 
medida cautelar, que se remeteu à Assembleia Municipal o regulamento. 
Efectivamente, se verificarmos a legislação, dá a ideia, pelo menos para quem 
sabe pouco de direito, que efectivamente, é competência da Câmara. Contudo 
e muito bem, como diz o senhor Dr., a própria legislação – lei das autarquias 
locais – diz que compete à Assembleia aprovar regulamentos. Evidentemente 
que há aqui e também foi aferida a questão de ser uma lei específica, uma lei 
especial e também há nas competências da Câmara a possibilidade de aprovar 
posturas e regulamentos. Quer dizer, perante isto e perante o facto de haver 
uma legislação específica para estas questões das unidades de execução, 
achámos por bem, perante a dúvida, remeter à Assembleia. Óbviamente, que a 
Assembleia é soberana para dizer que não é com a Assembleia, é com a 
Câmara, ou então dizer sim senhor, é connosco, discutimos isto. Eu subscrevo 
inteiramente aquilo que foi dito”.--------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra, dirigindo-se ao senhor Presidente da 
Assembleia, para referir: “ reconhecêmos-lhe, naturalmente, competência 
superior à nossa para avalizar da justeza do procedimento e, portanto, 
apoiamos em princípio, a proposta de devolução à Câmara”. ------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou a seguir, se algum membro da 
Assembleia Municipal entende que deve ser discutido e aprovado o 
regulamento nesta sessão, deve manifestar o seu voto nesse sentido. 
Verificando-se não haver nenhum voto, a Assembleia Municipal deliberou, por 
unanimidade, devolver o processo à Câmara, por considerar não ser da 
competência desta Assembleia discutir o regulamento.--------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------- 
Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia passou à apreciação do 
Estudo Urbanístico dizendo: “O estudo urbanístico da unidade de execução, 
penso que posso dizê-lo, surge para tentar resolver um problema, problema 
esse que já se tinha identificado há vários anos atrás e para o qual se mandou, 
em devido tempo, fazer um Plano de Pormenor. É evidente que o que eu vou 
aqui expressar são opiniões pessoais, não são as opiniões nem do meu Partido 
nem da Assembleia, são opiniões pessoais. Não me agradou que a Câmara 
tivesse abandonado a maneira de encarar o assunto, como ela tinha sido 
encarada ao longo de algum tempo, em que decorreu a apreciação do 
chamado Plano de Pormenor da Avenida 25 de Abril. Esse plano, como é 
evidente, custou dinheiro ao Município, teve que ser pago, e não me pareceu 
correcto que a Câmara o tivesse abandonado – eu sei que me dizem que foram 
exigências do processo negocial, mas eu tenho por princípio ver na Câmara 
Municipal e no Município uma entidade de regulação, entidade que neste 
domínio tem como principal função ser regulador, e ser regulador, não é ceder 
a tudo aquilo que são os interesses fundiários. Daí que, de facto, devo 
confessar que não gostei de ver o que estava estatuído na unidade de 
execução da Avenida 25 de Abril e daí que propus à Assembleia que pudesse  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
apreciar o estudo, pedindo uma cronologia dos factos aos serviços e pedindo 
que fossem dadas a conhecer fotocópias do plano de pormenor, na sua 
evolução, e as pessoas pudessem comparar os dois estudos, dizer de sua 
justiça. É evidente que esta é uma competência exclusiva – a aprovação das 
unidades de execução – da Câmara Municipal, mas a nós compete-nos 
apreciar os actos da Câmara Municipal em geral, numa apreciação casuística 
e, se necessário for, fiscalizar esses actos, sindicar esses actos. Baseado 
neste princípio e porque temos feito isso relativamente poucas vezes, para 
além das propostas que a Câmara cá traz, nunca a Assembleia tomou a 
iniciativa de solicitar este ou aquele assunto para ser discutido, achei que era 
um bom momento para exercitarmos esse poder que temos, apreciarmos, 
darmos opinião, eventualmente sugerirmos alguma coisa, recomendarmos 
alguma coisa. A discussão está, portanto, lançada e passo a palavra para as 
bancadas, para dizerem aquilo que se lhes aprouver sobre este assunto”.-------- 
Interveio o senhor José Cadete para dizer: “Sobre a questão do plano de 
execução da Avenida 25 de Abril, quero dizer ao senhor doutor que me 
baralhou o esquema todo. Baralhou porque, na minha modesta apreciação 
sobre estes assuntos e na minha falta de traquejo nestas coisas, eu julgo que 
foi aqui nesta sala, que coloquei uma vez numa Assembleia a questão sobre 
uma inspecção que foi feita à Câmara, sobre processos administrativos, em 
que perguntei se a Assembleia não era conivente com os erros que estavam a 
ser cometidos, com a Câmara, por esses processos não serem os mais 
adequados, segundo a inspecção que anotou três ou quatro e o senhor doutor 
disse-me que nós, Assembleia, não nos podíamos imiscuir em assuntos 
técnicos que eram da competência da Câmara. O que nós podíamos fiscalizar 
era políticamente. Agora, com esta explicação, digo sinceramente, que estou 
um pouco baralhado. Digo com toda a franqueza, nem sequer me debrucei 
sobre plantas, até porque nem sou grande expert nisso e debrucei-me mais 
sobre o problema do regulamento, porque pensava que era isso que nós 
vínhamos aqui apreciar, até porque também na última Assembleia o senhor 
doutor disse aqui que “isto no aspecto técnico, nós não nos vamos meter”. 
Agora a pergunta que faço é se a Assembleia tem competência para anular a 
urbanização que está prevista pela Câmara”.---------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia respondeu que não, o que pode é dizer se 
é uma boa ou má urbanização, na opinião da Assembleia, e essa é que é a 
apreciação política. Política não tem que ser necessáriamente no âmbito 
partidário.------------------------------------------------------------- 
O senhor José Cadete referiu que, na política do urbanismo, havia muitas 
críticas a fazer, mas não é para aqui chamado.------------------------------------------- 
Pediu a palavra a senhora Arminda Martins, mas o senhor Presidente da 
Assembleia pedindo desculpa por interromper referiu que, entretanto, verificou 
que chegaram a esta sessão, alguns membros que conhece, da Direcção da 
Associação de Carnaval e passou a informá-los que a Assembleia aprovou um 
documento que vai mandar distribuir para que possam tomar conhecimento, lê-
lo e irem começando a fazer a sua própria apreciação. -------------------------------- 
A senhora Arminda Martins passou a referir o seguinte: “gostaria de aproveitar 
esta oportunidade para tecer algumas considerações acerca da unidade de 
execução,, e do plano de pormenor que foi deixado para trás. É do 
conhecimento de algumas pessoas nesta Assembleia, até porque já na 
assembleia anterior tomei essa posição, que não concordo totalmente com a  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
solução que a Câmara apresentou para a Avenida 25 de Abril por vários 
motivos. Apesar de respeitar o que está aprovado e que deve ser cumprido, e 
uma vez que tenho esta oportunidade gostaria de levantar algumas questões e  
dar a conhecer aos presentes pessoas o porquê de não concordar com a 
proposta e o porquê desta minha posição, que provavelmente também é a 
posição de algumas outras pessoas que estejam eventualmente nesta sala. 
Analisei o conjunto de elementos que nos fizerem chegar, dos quais faz parte  
uma cronologia de todo o processo do plano de pormenor da Avenida 25 de 
Abril, quando é que ele se iniciou, quando é que terminou, quando teve 
períodos mais ou menos acelerados e todo o processo de recolha de 
sugestões, opiniões das pessoas , de pareceres técnicos e jurídicos que 
estavam junto desse processo. Custa-me a compreender algumas coisas, 
porque entendo que houve mudanças muito bruscas de opinião, relativamente 
a alguns pontos localizados da Avenida 25 de Abril. Gostaria também de dizer 
que o estudo da Avenida 25 de Abril, na minha opinião, não devia ter sido 
pensado isolado do resto da cidade. E porquê? Porque a Avenida 25 de Abril, 
no meu entender, é uma Avenida estruturante da cidade, é uma Avenida 
através da qual nós acedemos ao núcleo central da cidade, à zona nobre da 
cidade, onde temos acesso através dela à rede viária principal e complementar 
que atravessa o nosso concelho, portanto penso que ela devia ter sido 
articulada nomeadamente com a Avenida Dr. Manuel Lousada. Mas isso é 
outro assunto que, à posteriori, será provavelmente um dia aqui discutido. 
Relativamente à questão do plano, queria aproveitar a presença  dos técnicos 
da Câmara para os questionar sobre algumas coisas que gostava que me 
fossem melhores esclarecidos, isto porque não fiquei esclarecida com aquilo 
que li. No plano de pormenor da Avenida 25 de Abril e vou tentar localizar-me 
para que todos saibam de que é que estou a falar, existe uma zona que é 
atravessada por uma linha de água, essa zona tem margens e no plano de 
pormenor da avenida 25 de Abril existia uma planta de condicionantes que 
dizia assim «área de inundação» e aparece uma mancha a identificar no terreno 
qual era a área de inundação. Muito estranhamente, na actual unidade de 
execução vejo parte desta área inundável, ocupada com construção. O que era 
inundável há dez anos atrás, deixou de ser, passou a ser uma zona de betão. 
Não concordo com esta solução e gostaria que me explicassem o porquê desta 
mudança, porque não percebi. Outra questão também se prende com isto em 
que se argumentava que esta zona não deveria ser ocupada com construção, 
porque dizia-se que «nestas zonas, do ponto de vista da natureza de suporte físico, 
importa reter que o elevado nível freático coloca dificuldades ao nível da 

impermeabilização das caves». O que era difícil atrás, passou a ser fácil hoje. 
Portanto, não percebo também este tipo de mudança. Outra questão, prende-
se efectivamente com o índice de ocupação do solo, ou seja, com a massa de 
betão para aquela avenida. Eu acho que se investiu e muito bem, naquela zona 
do choupal, no edifício que alguns podem não gostar e que eu ao princípio 
também não gostava, mas que agora até acho  engraçado, que é o edifício do 
arquivo, investiu-se numa área verde aprazível, em que as pessoas gostam de 
ir. Agora vamos vedar essa área verde com uma construção, ou seja, não lhe 
vamos dar continuidade como a outra mancha verde o que vamos criar do lado 
direito da Av. 25 de Abril. Penso que não foi a melhor solução. Outra questão 
prende-se com uma coisa que li no programa preliminar e a seguir termino 
aqui, porque gostaria de ouvir os técnicos sobre estes pontos que aqui  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
coloquei, uma vez mais que mais não são mais questões técnicas 
efectivamente e penso que a Câmara tem é que se suportar em pareceres 
técnicos e jurídicos. É para isso que eles existem, em que diz assim «de acordo 
com o regulamento do plano director municipal, parte da Avenida insere-se no núcleo 

antigo da Mealhada, o que conduz a uma cércea máxima inferior àquela que 

apresentam os edifícios já aí construídos, enquanto que a parte restante se integra em 

zona de expansão sujeita a plano de pormenor, onde a cércea poderá atingir os 

quatro pisos acima do solo. Esta discrepância que se ficou a dever a uma deficiente 

delimitação do núcleo antigo da vila, tem suscitado junto da Câmara Municipal 

algumas pressões no sentido de através da elaboração de um plano de pormenor se 

vir a clarificar a capacidade de edificabilidade ao longo daquela Avenida». Isto 
consta dos documentos que nos fizeram chegar. Eu pergunto se não seria 
provavelmente mais correcto – e gostaria de fazer aqui um à-parte – eu 
também sei que esta situação já se tentou resolver, e se calhar a via da 
unidade de execução não foi a melhor, porque nós, ao estarmos a fazer uma 
unidade de execução, imediatamente a seguir teremos que ter uma operação 
de loteamento e uma operação de loteamento terá que cumprir todas as regras 
de edificabilidade e de critérios do plano director municipal. A pergunta que eu 
coloco é se existe ou não alguma violação do plano director municipal nestas 
operações, com base no que acabei de ler, ou seja, se é susceptível esta 
questão vir a ser levantada por alguém. Gostava que me falassem destes 
assuntos, e mais à frente voltaria a intervir”.------------------------------------------------ 
Interveio a seguir o senhor Pedro Baía da Costa para dizer que queria só 
chamar a atenção para um pormenor que pensa será um mero pormenor, mas 
não vá esta Assembleia e o que de aqui sair ficar ferido de ilegalidade, 
querendo só lembrar que existe um proprietário de uma parte da zona em 
questão que é representado por uma pessoa chamada Arminda de Oliveira 
Martins e gostaria de saber se é a Engª. Arminda e, em caso afirmativo, sendo 
ela ainda representante, se isto não estará ferido de ilegalidade. -------------------- 
Interveio a senhor Arminda Martins para referir que não está aqui em causa a 
decisão de alguma coisa, o que está em causa é falarem e discutirem 
documentos que foram trazidos. Disse ainda que o Plano de Pormenor da 25 
de Abril teve uma fase de auscultação pública, na altura em representação do 
senhor Elísio Botelho de Miranda fez uma exposição, porque o terreno dele 
nem sequer estava abrangido pelo Plano de Pormenor da 25 de Abril, estava 
fora, e na altura foi feita uma carta à Câmara Municipal no sentido dele ser 
inserido em parte construtiva, porque estava numa zona de espaço verde 
público, entretanto a resposta que foi dada é que não o poderia ser, porque 
estaria em termos de P.P inserido em Espaço Verde de uso público, tendo  a 
resposta sido encaminhada para si a pedido do proprietário por este se 
encontrar ausente no estrangeiro. No que respeita á unidade de execução, não 
está em representação de ninguém. --------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia interveio para, em função das intervenções 
havidas, perguntar se alguém da Câmara Municipal pretendia dizer alguma 
coisa sobre este assunto. ----------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Vereador José Calhoa, referindo em função das 
intervenções da senhora  Arminda Martins e do senhor Dr. Pedro Costa, que: 
“tenho comigo um documento, não tão complexo como esse, mais resumido, 
porque pedi aos técnicos da Câmara que o imprimissem e pedia à senhora 
funcionária, se o senhor Presidente autorizasse, que o distribuísse pelos  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
membros da Assembleia, são quatro ou cinco folhinhas e que poderemos 
acompanhar toda a evolução deste processo. Tem os desenhos antigos, os 
actuais e tem quatro mapas comparativos ao longo de todos estes anos. 
Efectivamente, estava-me a lembrar de uma velha máxima “Cristo foi Cristo e 
andou na terra e não fez a vontade a toda a gente” e aqui certamente torna-se 
mais complicado, eu que sou humano, os técnicos são humanos e não temos 
nenhum poder sobrenatural para fazer a vontade a toda a gente. É impossível. 
Este processo começou em 1997, estão volvidos dez anos. Durante dez anos 
nunca houve acordo nem com os proprietários, nem consenso geral. Hoje 
parece também não haver consenso, mas pelo menos há acordo com os 
proprietários. Não há acordo com os imobiliários, há acordo com os 
proprietários. Foi posto o processo em cima da mesa, houve uma fase de 
negociação, óbviamente quando estamos à mesa alguém tem que ceder para 
se chegar a um acordo e foi isso que foi feito. O processo global encontra-se 
ali, pode ser consultado pelos membros da Assembleia, e queria apenas dizer 
à engenheira Arminda que, efectivamente, houve mudanças bruscas de 
opinião, concordo plenamente consigo, nomeadamente quando contestou em 
2000 e na frase que há pouco acabou por explicar, que era procuradora do 
senhor engenheiro Elísio Miranda. Hoje, nessas funções também, foi 
representante de uma outra senhora que, na altura certa, apresentou a sua 
contestação, tudo foi atendido, inclusivamente a criação de mais um piso na 
Rua Costa Simões. Depois e peço-vos desculpa, porque não tenho grande 
capacidade de explicar todo este processo e irei passar aos técnicos da 
Câmara para explicarem aos ilustres membros qual foi a orgânica, qual foi o 
pensamento, como é que foi elaborado esse documento. Relativamente à 
questão da zona de inundação, da zona de equipamento, no antigo plano era 
previsto uma estrada em cima dessa zona, era criada uma zona de 
equipamento, não sei se era para pólo aquático, se para que era, mas que 
estava lá previsto, estava. Relativamente às unidades de execução e à 
violação do PDM, aqui há muitas dúvidas por parte de toda a gente, até das 
ilustres juristas que o Dr. Rui Marqueiro falou recentemente. É que as unidades 
de execução foram a figura de planeamento, que foram criadas após os PDM 
estarem aprovados. Custa-me a crer, mas neste País isto somos todos 
profanos, que o Estado tenha criado uma figura de planeamento que vá em 
contraposição àquilo que já existe. Também acontece, mas duvido que, e a 
opinião dessas ilustres juristas é precisamente que o caminho e que estas 
unidades de execução são os meios de resolver muita coisa.”------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia pediu desculpa por interromper o senhor 
Vereador, dizendo: “ Uma Unidade de Execução não pode violar qualquer regra 
do Plano Director Municipal. A resposta que ouvi foi um não do tamanho da 
torre da Universidade. Não pode violar nenhuma regra do Plano Director 
Municipal”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador José Calhoa respondeu: “certo, estamos correctos”.---------- 
Voltou a intervir o senhor Presidente da Assembleia dizendo: “o senhor é que 
disse o contrário”.----------------------------------------------------------------------------------  
Respondeu o senhor Vereador José Calhoa: “não, custa-me a crer é que tenha 
sido criado uma figura de planeamento que vá contra o que já existe. Agora o 
que é que viola, a minha dúvida é precisamente essa. Agora, se me permite, 
passava a palavra ao Dr. Hugo, para que explicasse, efectivamente, todo este  
 



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
conteúdo, até para que os membros da Assembleia percebam toda a orgânica 
que esteve no estudo disto”.-------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra à senhora Arminda 
Martins, para fazer a intervenção por si solicitada, referindo que depois falarão 
os técnicos da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 
A senhora Arminda Martins interveio dizendo: “Eu quero que se entenda aqui 
uma coisa. Eu disse ao princípio que respeitava e respeito e em sede de 
auscultação pública da Unidade de Execução eu, enquanto munícipe, fiz uma 
exposição daquilo que eu achava que na Unidade de Execução não estava 
bem. Respeito perfeitamente ter sido considerada ou não ter. Não é isso que 
está em causa. O que eu questiono e as perguntas que levanto aqui, é também 
no sentido de “salvaguardar” de certa forma, a postura também da Câmara e 
do executivo, para que amanhã, eu sei perfeitamente enquanto técnica, que 
amanhã poderá alguém vir junto da Câmara e dizer assim «então mas os 
senhores naquela unidade de execução ou noutra qualquer unidade de 
execução não respeitaram isto ou aquilo do Plano Director Municipal» 
percebe? É neste sentido que eu estou a colocar a questão. Para nós nos 
acautelarmos e sabermos até que ponto é que estamos ou não no caminho 
certo, porque eu entendo, da mesma forma que o Dr. Rui Marqueiro entende, 
que uma unidade de execução não se deve sobrepor ao Plano Director 
Municipal. É uma forma de no terreno, e de forma eficaz e rápida, resolver 
algumas questões”.-------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Vereador Calhoa, para dizer: “Este é o instrumento que mais 
está a ser utilizado neste momento. Então anda toda a gente a violar os 
PDM’s?----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuou a senhora engª. Arminda Martins, dizendo: “penso que o legislador 
quando criou a unidade de execução, não a criou para a usar por sistema, para 
andar a fazer pequenos planos directores de unidades de execução, acho que 
não foi essa a ideia e também não concordo com o facto de se dizer que o 
legislador terá pensado a unidade de execução a violar questões do PDM. Não 
é esse o cerne da unidade de execução”.--------------------------------------------------- 
Novamente o senhor Vereador José Calhoa referiu: “É também essa a minha 
opinião, é que não se cria uma figura de planeamento para ir contra o resto, 
mas opiniões são opiniões e respeitam-se”.------------------------------------------------ 
Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia para perguntar se o 
senhor Dr. Hugo ou a senhora Engenheira Margarida têm algum 
esclarecimento a prestar às questões colocadas.----------------------------------------- 
O senhor Dr. Hugo Fonseca, técnico urbanista da Câmara Municipal, começou 
por referir o seguinte: “antes de responder às questões, gostaria de fazer uma 
breve explicitação do porquê deste estudo e como é que o estudo surgiu e isso 
também consta de todo este processo. Em 1999, o regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial criou uma nova figura para execução dos 
planos e veio, de certa forma, mudar significativamente o panorama 
relativamente à legislação em vigor, porque um dos principais problemas que 
nós tínhamos nos planos era a execução dos planos. Nós, ainda hoje isso se 
sente um pouco, se não temos instrumentos eficazes para executar os planos, 
corremos o risco de ter planos na gaveta e, de certa forma, as unidades de 
execução vieram responder a este problema que existia na legislação anterior. 
Cheguei à Câmara Municipal em 2004 e desde então foi um dos processos que 
veio parar-me às mãos para tramitar, para a sua aprovação e fui-me  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
apercebendo, por tudo o que estava no processo e também por algumas 
conversas que ia tendo com os proprietários dos terrenos na zona, que havia 
alguma resistência relativamente a este tipo de solução urbanística, 
inclusivamente a Câmara fez um pedido de parecer à CCDR para perguntar à 
CCDR, com os novos instrumentos que a lei nos punha ao dispor, como é que 
poderíamos fazer a execução do plano de pormenor no caso dos proprietários 
não estarem de acordo, se teríamos que delimitar uma unidade de execução 
ou não, se poderíamos avançar pelo sistema de imposição administrativa, no 
fundo, quer dizer que a Câmara iria expropriar os terrenos e, mediante a 
concessão da urbanização ou não a um particular, ir-se-ia executar a proposta 
de plano e foi nestas dúvidas todas e incertezas relativamente à execução 
daquela proposta que tinha sido submetida à discussão pública em 1999, e 
face também aos novos instrumentos que a legislação dava, foi nesse sentido 
que eu fiz uma informação a sugerir à Câmara que, em vez de criarmos uma 
ocupação na Avenida 25 de Abril, seguindo o plano de pormenor, que 
elaborássemos um estudo de uma unidade de execução para, em colaboração 
com os particulares, que isto foi que o sistema de unidade de execução que 
sugeri que fosse adoptado, fosse o sistema de cooperação, ou seja, em 
articulação com os particulares, lógico que a Câmara terá sempre que defender 
o que considera que seja o interesse do ordenamento do território e do 
planeamento urbano no território municipal, procurar uma solução de 
consenso, porque a solução anterior iria ter alguns problemas e, 
inclusivamente, nós quando começámos a fazer tramitar o processo e a 
adaptar esta proposta de plano, que a última versão era de 1999, à legislação 
que depois veio a seguir em 1999, teríamos que implementar aqui um sistema 
de perequação, ou seja, a perequação significa que quem constrói mais terá 
que pagar àqueles que constróem menos, quem cede mais vai ter que receber 
daqueles que não cedem, iríamos ter aqui um problema que, se calhar, alguns 
dos proprietários não estariam interessados em querer urbanizar, mediante 
estas condições e foi com base nisto tudo que se sugeriu à Câmara que se 
iniciasse um procedimento de unidade de execução, tendo como principal 
objectivo definir uma ocupação para os terrenos envolventes à Avenida, em 
consonância com as regras do Plano Director Municipal, porque a unidade de 
execução, não havendo um plano de pormenor, ou seja, a unidade de 
execução pode ser limitada numa unidade operativa de planeamento e gestão, 
que é o caso desta área, que está identificada no Plano Director Municipal 
como unidade operativa de planeamento e gestão, tem que fazer cumprir as 
regras do Plano Director Municipal e então partimos para um estudo, 
logicamente tendo sempre por base o estudo que foi feito inicialmente e que 
tinha sido submetido a discussão pública, teríamos também que ter em conta o 
contexto de referência à data, ou seja, esta proposta de plano tinha tido a 
última versão em 1999 e em 2005 tínhamos outro contexto urbano na 
Mealhada, ou seja, havia outras opções, provavelmente a Câmara poderia ter 
pensado as outras localizações, por exemplo, esta proposta tinha aqui previsto 
um equipamento, importava questionar se se poderia localizar aqui um 
equipamento ou noutro local da Mealhada e também toda a rede viária que 
estava proposta. A partir daí, começámos com este trabalho de equipa, eu 
assumo que, em parte, se calhar, foi eu que tive mais empenho neste processo 
todo, mas sempre em cooperação com os outros técnicos da Divisão de 
Gestão Urbanística e também com a própria Câmara Municipal. A partir daí, o  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
que se procurou fazer foi, no fundo, fazer também cumprir o que estava no 
Plano Director Municipal, ou seja, como é que nós vamos fazer a ocupação 
urbana numa via que já está estruturada, temos a via criada, temos só que 
fazer a ocupação dos vazios urbanos dos terrenos, temos que fazer cumprir um 
alinhamento. O Plano Director Municipal é claro, temos que fazer cumprir a 
cércea dos edifícios na sua envolvente, temos que fazer cumprir o 
estacionamento. Tínhamos todas estas questões para fazer cumprir e 
acabámos por definir a ocupação no início da Avenida, estou a falar na parte 
sul, temos uma ocupação semelhante ao que estava previsto no Plano de 
Pormenor, havia aqui uma questão que foi levantada por um dos proprietários, 
que era o primeiro lote que estava no plano de pormenor abrangia duas 
propriedades e um dos proprietários dos terrenos disse que nunca iria fazer 
este lote, porque teria que se associar com o proprietário seu vizinho e nós 
sabemos que, muitas vezes, os planos de pormenor também não têm em conta 
o cadastro existente na zona. Eu acho que não deve ser uma situação que 
condicione ao máximo o desenho urbano que nós vamos propor, mas também 
poderemos ter em conta o cadastro actual da área e procurar ao máximo 
ajustar as opções de desenho àquele cadastro por forma a que tudo possa ser 
exequível isoladamente, ou seja, que não estejam uns dependentes dos outros 
para depois concretizar essa solução. Nesse sentido, acabou-se por isolar na 
unidade de execução, temos aqui uma forma edificada isolada das outras três 
restantes neste troço da Avenida. Depois, ao nível da edificabilidade, como é 
que nós inicialmente tínhamos pensado a unidade de execução? Como 
tínhamos que fazer cumprir os parâmetros de estacionamento do PDM, o PDM 
para estas zonas tem uns parâmetros extremamente gravosos, ou seja, como é 
uma zona sujeita a plano de pormenor, vem expresso no regulamento, têm que 
ser duplicados os lugares públicos de estacionamento para comércio e nós, na 
versão inicial da unidade de execução não tínhamos áreas afectas para 
comércio porque, efectivamente, era muito complicado encaixar aqui habitação 
e comércio e penso que não tinha caves na versão inicial. De seguida, na zona 
central, o que é que propusemos? A versão do plano de pormenor identificava 
efectivamente, há aqui numa área de zona inundável, acabava por ter a 
abertura de um novo arruamento e também tinha um edifício – são dois lotes 
que aparecem aí criados – e depois mantinha aqui uma zona verde envolvente 
à vala e implicava, inclusivamente, a demolição de uma edificação actualmente 
existente, que é naquela travessa onde existe uma edificação e um outro 
anexo. O que é que nós também pensámos? Que situações que exijam 
demolição e expropriações para criação de espaços verdes, iriam onerar 
também ou poderiam prejudicar a execução da unidade de execução, porque 
teriam que ser todos os outros proprietários a pagar aquelas expropriações e a 
própria demolição das casas, porque no fundo a unidade de execução significa 
que é um loteamento feito entre todos, com o consenso entre todos. Não é a 
Câmara que vai executar aquilo, serão os proprietários, por isso se no desenho 
teríamos que ter ali uma zona de espaços verdes, teriam que ser os 
proprietários a ceder, faziam um loteamento e pediam a cedência de espaço 
verde. Havendo esta questão de comparticipação nos custos da urbanização, 
nós ponderámos muito essa situação de ter que fazer demolição e a criação 
desta zona verde e, no fundo, pensámos que poderíamos requalificar este 
espaço da Travessa actualmente existente e então o que se propôs? Fazer um 
alargamento da Travessa de forma a permitir o atravessamento pedonal  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
principalmente e também de automóveis mas diferenciando o piso da Travessa 
com um piso diferente, um revestimento diferente do pavimento betuminoso 
para não incentivar o uso do automóvel. Pensamos que aqui os automóveis 
poderão circular, mas havendo um pavimento diferenciado, pensamos que 
podemos desincentivar esse uso, além disso, o perfil do arruamento e a forma 
como ele está constituído, acaba por não ser a forma mais rápida e mesmo 
para a zona para onde vai – Rua Costa Simões – acaba por ir para uma zona 
já sobrecarregada de estacionamento e não interessava, no fundo, também 
querer canalizar mais tráfego para aquela zona, por isso, acabámos por ter 
uma rua com pavimento diferenciado e o que acabámos por propor foi uma 
frente edificada nessa zona, tendo em conta as condicionantes que as valas 
nos colocam à edificação, por forma a termos uma barreira para as traseiras da  
Costa Simões. No fundo, a lógica aqui é criar os quarteirões urbanos, em que 
as traseiras dialogam com as traseiras. Além disso, este conjunto aparece com 
esta forma edificada diferenciada das outras, porque pensamos que terá que 
haver um pouco de ritmo na construção da paisagem urbana e nós optarmos 
por ruas com uma linearidade sem haver elementos que se diferenciem na 
paisagem urbana, poderá as vezes causar monotonia ao nível da leitura dos 
espaços urbanos. Pensamos que, além disso, como esta proposta de edifício 
se localiza num ponto central da Avenida que confronta directamente com a 
urbanização da Quinta do Choupal, pensamos que poderá haver algum diálogo 
ao nível das formas edificadas e mesmo estabelecer também uma relação com 
o espaço verde que está actualmente criado na Quinta do Choupal e, por isso, 
propusemos este tipo de ocupação para esta zona central da Avenida e, 
logicamente, é diferente da que está proposta no Plano de Pormenor, além de 
que acabamos também por completar na rua Costa Simões, ainda se propõe a 
ocupação com duas moradias unifamiliares, por forma a fechar toda a frente 
urbana daquele arruamento. Finalmente, na última opção, relativamente à zona 
de equipamento, a Câmara Municipal pronunciou-se, a pedido da CCDR, sobre 
que tipo de equipamento é que seria edificado aqui no local e numa reunião de 
Câmara ficou definido que seria um equipamento de âmbito social. Isto foi o 
que a Câmara definiu, se não estou em erro, em 2003, mas isso está na 
Cronologia. Em 2005, quando se estava a elaborar este estudo, já tínhamos o 
processo de revisão do Plano Director Municipal com um pouco mais de 
maturação e pensámos que poderíamos aproveitar a criação do pólo escolar 
na Mealhada, para encaixar um tipo de equipamento que seria uma creche do 
tipo educativa e pensámos que vez de se localizar este equipamento, nesta 
zona, que actualmente sem nenhuma construção, já é uma zona que tem 
bastantes problemas de estacionamento, com um equipamento deste género, 
onde eram criados internamente dezoito lugares de estacionamento, pensámos 
que seria complicado e iria congestionar ainda mais uma zona já por si 
congestionada. Então, o que é que optámos por fazer? Propusemos aqui uma 
banda edificada, no fundo a seguir o alinhamento da Avenida em consonância 
com o que estava definido já na parte sul da Avenida e, óbviamente, tivemos 
que criar todas as condições de estacionamento para fazer cumprir o PDM. A 
este propósito, é possível ver nos quadros que, com esta solução acabámos 
por criar, o que são no total 428 lugares de estacionamento, em cave são 223 e 
públicos temos 205 lugares de estacionamento. Quando equacionámos a 
possibilidade de termos estacionamentos em cave, fizemos uma consulta à 
Comissão de Coordenação da Região Centro, no âmbito do domínio hídrico,  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
porque sabemos que esta é uma zona com risco de inundação e existe, 
inclusive, legislação a esse nível que veio condicionar a edificação em zonas 
com risco de inundação e essa legislação acaba por referir que em zonas 
urbanas se poderá fazer a construção de caves desde que não seja de 
utilização para uso humano, ou seja, poderá ser para estacionamento, desde 
que sejam garantidas condições técnicas que minimizem os riscos de 
inundação, quer dizer, há muitas soluções técnicas que podem minimizar os 
riscos de inundação das caves e foi com base no parecer que a CCDR nos 
deu, que nós acabámos por fazer essa proposta de fazer caves. Foi assim que 
nós concebemos este projecto urbanístico e, é de referir, que isto foi tudo feito 
sempre com o acompanhamento dos proprietários, fizemos várias reuniões 
com os proprietários dos terrenos, porque tínhamos a consciência que só era 
possível ter uma Unidade de Execução se fosse com a concordância dos 
proprietários. É lógico que houve negociação e houve muitas situações que os 
proprietários quiseram, naturalmente, ter maior edificação e a Câmara disse 
que não, porque nós achávamos que também não era a melhor solução, 
urbanísticamente, para esta zona da cidade”.---------------------------------------------- 
Solicitou novamente a palavra a senhora Arminda Martins, para referir que: “No 
fundo, as explicações que o Dr. Hugo deu, para mim não eram grande 
novidade, porque já tive oportunidade, noutras ocasiões, de discutir este 
assunto com ele, no entanto, como já disse algumas vezes, esta solução não 
me convence. Quanto à questão das caves, todos sabemos que existem 
soluções técnicas para resolver tudo e mais alguma coisa. Agora, não nos 
podemos é esquecer que isso cabe ao particular proteger-se de inundações, 
mas não podemos esquecer que aquelas construções estão inseridas numa 
zona e todos sabemos que quando chove um bocadinho mais o que é que 
acontece, por exemplo, naquela ribeirinha que vem lá de cima da Vacariça, o 
que é que acontece a todo o edificado que existe. Portanto, nós devemo-nos 
acautelar disso e a massa de betão que estamos ali a criar ajuda-nos a tornar 
menos permeável o solo. Desculpem o termo, mas eu estou-me “marimbando” 
se as caves se enchem de água ou não. Isso é um problema técnico, que os 
técnicos em obra têm que resolver. Eu estou preocupada é com aquilo que 
pode acontecer no que já existe e que nós devemos acautelar-nos disso e não 
é o facto de eu ir construir uma cave muito bem construída e muito bem 
impermeabilizada que me vai salvaguardar de eventuais problemas no resto do 
centro da Vila e quando falei na questão do inundável tem a ver com isso, 
porque efectivamente, aquilo é uma zona de inundação. Eu aceitei 
perfeitamente quando, na qualidade de técnica que já aqui referiram e de 
representante do senhor Elísio Botelho Miranda e na altura expliquei-lhe que, 
efectivamente, compreendia a situação. Agora, temos é que perceber e temos 
que ter todos a consciência que, quando se introduz betão no solo, o que é que 
se está a fazer às zonas periféricas a esse betão. É nesse sentido que chamei 
a atenção. Relativamente à questão da solução em termos de desenho urbano, 
isto é como tudo, uns gostam e outros não gostam, estas coisas são sempre 
discutíveis, se tem mais movimento, se tem menos movimento, se tem mais 
impacto, se não tem, isso depois também é uma questão de solução 
arquitectónica dos próprios edifícios, porque o facto de nós termos um 
determinado polígono de implantação, uma determinada volumetria prevista 
para um determinado edifício, permitirá fazer um edifício mais bonito ou menos 
bonito, com mais ou menos soluções de materiais mais ou menos novos,  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
portanto, não é isso que está aqui em causa, no meu entender e na minha 
perspectiva. A perspectiva que está aqui, é também sustentarmos o 
desenvolvimento da própria cidade em termos de arruamento e eu continuo a 
achar que isto é um arruamento estruturante. Este arruamento só o vejo no 
futuro como uma ligação à Avenida Dr. Manuel Lousada, porque eu avanço no 
sentido da urbanização do Choupal e dou-me ao fundo com um arruamento 
que se desenvolve à direita sem saída e à esquerda sem saída, que terá que, 
logicamente, hoje ou amanhã ligar a avenida Dr. Manuel Lousada e o que eu 
vejo aqui nesta solução em que vocês apresentam um edifício que para mim, 
por sinal, até é engraçado em termos de desenho, que tem um arredondado, 
nos lotes 9,8,7,5,... este edifício em termos de desenho urbano, não o 
questiono, na minha opinião, se calhar está mal localizado, devia estar 
desviado, porque amanhã, pode haver necessidade de criar ali outro tipo de 
cruzamento. Neste momento, nós estamos a fazer desembocar ali todo o 
trânsito da urbanização do Choupal e como disse muito bem, aquilo é uma 
zona complicada em termos de estacionamento, mas as pessoas cada vez 
mais querem deixar o carro dentro do café, da repartição, do tribunal. Se 
existisse lá uma garagem dentro, iam lá todos meter o carro. Nós também 
temos que nos acautelar desta situação, portanto, para mim, é uma via 
estruturante e deveria ter sido pensada assim. Agora a questão da solução 
unidade de execução – a unidade de execução, para a Câmara enquanto 
ferramenta urbanística, se calhar é a melhor. É aquela em que a Câmara, 
efectivamente, tem mais poder sobre o privado, por isso de chama de 
execução. Agora, é a melhor para os proprietários? É a menos onerosa? É a 
mais oneroso para os proprietários? Eu pergunto, a seguir à unidade de 
execução terá que existir um loteamento. A seguir ao loteamento há encargos, 
como é lógico. Se nós tivéssemos, via um plano de pormenor ou via uma 
rectificação....Eu continuo a achar que, em termos de solução de massa – eu 
ainda não disse aqui, ainda ninguém me ouviu dizer aqui que o anterior estudo 
tinha mais ou menos betão. Se calhar também tinha betão a mais, porque se 
nós somarmos a área que temos de lotes, a área de terreno livre e a ocupação 
do solo com betão, se fizermos contas temos aqui uns coeficientes um 
bocadinho... temos aqui uma massa de construção brutal nesta avenida, 
mesmo em termos de fogos e assusta-me um bocado olhar para a Mealhada e 
para outros municípios, mas isto já é uma questão de estratégia, se calhar, eu 
vou dizer uma coisa – pode ser ou não uma estratégia política de Câmara 
definida, de dizer que tem uma determinada perspectiva e que em termos 
urbanísticos, deve ser esta a perspectiva. Todos nós sabemos que para o 
promotor imobiliário, quanto mais construção melhor. Se calhar para a Câmara 
não é bem assim, por vezes. Só que muitas vezes o que é que acontece em 
unidades semelhantes a esta? Um grande loteamento, no fundo, acaba por ser 
uma unidade de execução, só que do foro particular. Vimos massas de 
betuminoso brutais, poucas áreas verdes e quando temos uma Câmara com 
possibilidade de criar mais espaços verdes, vemos um seguimento daquilo que 
se passa no particular, porque o particular se tem a fuga de não fazer espaço 
verde paga e faz betão. Acho que este tipo de situação devia ter sido um pouco 
mais articulado. É uma oportunidade única no centro da cidade e a nossa 
cidade desenvolve-se entre duas vias, que é um caminho da ferro e uma 
estrada. Acho que devia ter havido aqui um pouco mais de cuidado. Aquela 
questão que coloquei da eventual violação do Plano Director Municipal é,  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
efectivamente, uma dúvida que eu tenho e, provavelmente, mais pessoas 
terão. Se há alguém nesta sala que não a tenha, eu gostava que me 
esclarecesse. Relativamente à questão dos pisos, isso vem no programa 
preliminar, há um desajuste entre a parte gráfica e a parte de redacção do 
Plano Director Municipal em que aparece a delimitação do núcleo antigo. Eu 
tenho sérias dúvidas se estamos ou não, neste caso em que há uma 
delimitação de núcleo antigo, em termos de cércea, nomeadamente, se 
estamos ou não a extravasar alguma coisa”.----------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras para dizer: “depois de algumas 
questões que foram aqui colocadas pela minha colega engª. Arminda, pegarei 
nas palavras do nosso colega da CDU e direi que confesso a minha ignorância 
técnica sobre estes assuntos e faço já também aqui o meu registo de 
interesses, para depois não se vir a colocar alguma questão. Não tenho 
interesse nenhum nisto, para além de mealhadense, e de quem curiosamente 
tem dois apartamentos, um no início da Avenida e outro no fim. No entanto, 
gostaria de dizer aqui duas ou três coisas que realmente me preocupam, já que 
este assunto veio aqui e um deles, a que a engenheira Arminda falou, tem a 
ver com a questão das águas, das inundações, das caves. Eu não sei qual será 
realmente o conhecimento das pessoas, mas eu tenho conhecimento de quem 
esteve com água até à barriga na primeira vez em que houve inundações na 
Praça do Choupal, portanto, é um problema que existe, as soluções técnicas 
valem o que valem, o que é certo é que a água entra, nasce por dentro das 
caves, aliás, penso que os serviços de obras até estão num apartamento, na 
Praça do Choupal, reconhecerão que aqueles apartamentos são de realmente 
de boa construção, mas sofrem de grandes problemas de humidade, não deve 
ser só o meu. O que é certo é que nasce água na cave e não é a primeira vez. 
Esse assunto, parece-me que continua mal esclarecido, até porque, do lado 
direito onde se pretende fazer esta unidade de execução é, realmente, onde há 
maior concentração do nível de água. Essa situação preocupa-me, porque ao 
contrário do doutor que chegou aqui à Mealhada em 2004, eu lembro-me de, 
há vinte e muitos anos atrás, quando se começou a abrir aquela Avenida 25 de 
Abril, quando se enfiou a ribeira dentro das manilhas, lembro-me perfeitamente 
de andar ali a brincar dentro das manilhas, e agora a água tem que passar – 
realmente era a solução que havia na altura – mas, se calhar, não foi o melhor 
pensado e a água vai ter que passar por algum lado e o que me preocupa é, 
para que lado é que ela vai? É uma situação que me parece que não está bem 
esclarecida. O segundo ponto que eu queria também dizer tem a ver – e 
agradeço realmente estes mapinhas que o senhor vereador nos fez chegar, em 
cima da hora, mas são elucidativos – realmente em Julho de 1999 e se estiver 
enganado, peço que me corrijam, a área de espaços verdes era de 4.370  
metros quadrados, neste estudo final passou a 3.318, ou seja, isto como 
mealhadense a mim interessa-me, quer dizer, a área de espaços verdes 
prevista há dez anos diminuiu 25%, ou seja, são os custos da urbanidade dirão 
alguns, eu digo que é um retrocesso e realmente isto preocupa-me. Pelo 
contrário, em termos de área de construção em 1999 – estes quadros 
realmente, fazem jeito – tínhamos uma área de construção de 10.812 metros 
quadrados e passámos em Julho de 2007 para uma área de construção de 
19.870 metros quadrados, ou seja, mais 83% de área de construção. Gostaria 
também aqui de alertar outra questão, que a engenheira Arminda fez questão 
de lembrar que tem realmente a ver com a ligação desta zona da Avenida 25  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
de Abril à futura Avenida que há-de passar da parte de trás, encostada à linha 
de caminhos de ferro. Realmente não estamos hoje a tratar deste assunto, mas 
também gostaria, se fosse possível, ouvir aqui a opinião sobre o que é que 
realmente se pensa fazer deste lado”. ------------------------------------------------------- 
Interveio também o senhor António Mano Soares, para referir: “estamos a 
discutir um estudo urbanístico para uma determinada zona da cidade, mas eu 
receio não estar a perceber a maior parte daquilo que está a ser discutido e 
começo por colocar a seguinte questão – não sei se, provavelmente, a 
resposta a esta questão estará algures nesta extensa documentação que 
recebi, que eu procurei ler com toda a tenção e com todo o cuidado mas, 
efectivamente, não consegui encontrar uma resposta adequada para esta 
questão e a questão é a seguinte: é um projecto urbanístico, vai ser implantado 
numa determinada área, onde haverá zonas de construção por um lado e 
zonas verdes por outro lado e zonas de estacionamento também numa terceira 
área. Naquela área de intervenção existem vários proprietários e, portanto, as 
construções irão incidir nalguns proprietários, as áreas verdes irão incidir 
noutros proprietários. O fundo de compensação, ao que eu percebi, significa 
que os proprietários em cujo terreno for implantada  construção, pagarão uma 
determinada importância, que decorre da fórmula que estava expressa na 
documentação, enquanto que os proprietários onde será instalada a área verde 
receberão uma determinada importância que também decorre daquela fórmula. 
A pergunta que eu faço é a seguinte: isto é coercivo? Quer dizer, os 
proprietários têm que entrar obrigatoriamente, ou é uma coisa voluntária, quer 
dizer, para que isto possa ir avante, para que isto seja de facto uma realidade, 
os proprietários têm que dar todos eles o seu acordo voluntário ou não? E no 
caso de não darem o seu acordo voluntário o que é que acontece, são 
expropriados? São obrigados? Essa parte, confesso que não percebi muito 
bem e enquanto essa parte não ficar esclarecida no meu espírito, eu tenho 
muita dificuldade em seguir estas discussões que estão a decorrer, que acho 
bastante interessantes, mas acho que este é o problema de base, que é 
necessário resolver e que, pessoalmente, não sei como é que se resolve isto”.- 
Interveio o senhor Dr. Hugo Fonseca para responder o seguinte, quanto à 
questão colocada: “em relação ao espírito ser voluntário ou não, a lei define 
três sistemas de execução das unidades de execução – sistema de 
cooperação, sistema de imposição administrativa e sistema de compensação. 
O sistema de cooperação é da iniciativa da Câmara Municipal com a 
colaboração dos particulares, que foi este sistema que decidimos definir para a 
unidade de execução, no entanto, é referido no relatório, que poderão ser 
implementados outros sistemas, preferencialmente optámos por definir este 
sistema de cooperação e como fizemos tudo de acordo com este sistema, os 
proprietários manifestaram-se, inclusive, durante a fase de discussão pública e 
concordaram com a solução, uma ou outra situação não concordaram, mas da 
forma como nós pensamos implementar isto, que será implementado com 
quatro operações de loteamento distintas, nós pensamos que os proprietários 
estão de acordo com aquilo que discutiram com a Câmara e que vão executar 
isso voluntariamente. Em relação à questão da edificabilidade, a versão final do 
plano de pormenor da Avenida 25 de Abril, tinha uma área de construção total 
em termos de edifícios novos – isto refere-se só apenas aos edifícios novos – 
eram 13.067 metros quadrados. A área de intervenção do plano de pormenor 
da Avenida 25 de Abril, apenas englobava a parte nascente da Avenida. Nós,  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
na unidade de execução englobámos também um terreno da parte poente da 
Avenida, que é um terreno onde se vai implantar um edifício que tem, 
aproximadamente, uma área de construção de 2.312, ou seja, nós acabamos 
por ter aqui um diferencial, se retirarmos estes 2.312 ao que estava 
inicialmente proposto e há que ter em conta que nós também acabamos por 
ainda ter mais duas moradias na Costa Simões, não tem efectivamente grande 
edificabilidade, penso que serão 500 metros quadrados, o somatório das duas 
moradias, mas julgo que não é um aumento de edificabilidade excessivo, para 
zona onde nós estamos. Porquê? Porque nós estamos numa zona de 
transição, no fundo isto é uma avenida urbana, nós temos o núcleo antigo nas 
traseiras da avenida, na parte da rua Costa Simões e na rua Costa Simões já 
temos edifícios com três pisos, inclusivamente o plano de pormenor de 
salvaguarda do centro histórico da Mealhada, prevê algumas edificações neste 
arruamento na rua Costa Simões com três pisos, por isso julgamos que esta 
edificabilidade não é exagerada para o local. Em relação aos espaços verdes, 
a esta diminuição, nós aqui tínhamos logo um condicionante muito grande, que 
era que toda a estrutura urbana já estava definida, já tínhamos os arruamentos 
definidos, contrariamente ao que tínhamos na zona onde está a urbanização do 
Choupal, ou seja, a urbanização do Choupal foi desenhada num terreno 
completamente amplo, onde foi possível definir edifícios, zonas de espaços 
verdes e de novos arruamentos. Nós aqui já tínhamos um arruamento definido 
e o que é que tínhamos que fazer? No fundo, era marginar o arruamento com 
edificações, porque não marginando com edificações, corríamos o risco de 
continuar a ter o problema que temos hoje em dia, que é as traseiras da Costa 
Simões estarem visíveis para o arruamento e a lógica que aqui pretendemos 
seguir foi, no fundo, definir um perfil tipo de uma avenida de um centro urbano 
da Mealhada, com um tipo de ocupação urbana duma avenida que julgamos 
não ser excessivamente denso para o tipo de arruamento que é”. ------------------ 
A senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, engenheira Margarida, 
interveio, para referir que: “eu só resumia isto tudo, no fundo, a nossa 
intervenção aqui, em que, tiveram oportunidade, com certeza, de fazer a 
comparação com o que estava previsto a nível do plano de pormenor e com a 
unidade de execução, e podemos concluir que os princípios subjacentes à 
elaboração do plano de pormenor e da unidade de execução são os mesmos, 
com as necessárias adaptações em função do lapso de tempo que existe entre 
1999 e 2007, por isso, onde é que nós verificamos eventualmente mais 
diferenças? É na eliminação da zona de equipamento, que acrescenta, já o Dr. 
Hugo teve oportunidade de referir, com a criação do pólo educativo, 
eventualmente aquele equipamento que foi definido como tipo de educativo, se 
calhar, não fazia razão de existir nesta data e outra questão é a redução do 
espaço verde público que com a recente aquisição e permuta dos terrenos dos 
viveiros florestais que nos vai permitir criar o parque urbano da Mealhada, julgo 
que na centralidade que estamos e que, no fundo, estamos num arruamento 
urbano, que discordo um pouco ali da opinião da engenheira Arminda, ao dizer 
que estamos perante uma via estruturante, a via estruturante com certeza irá 
ser transferida, acho que já o foi, no fundo, quando foi aberta na década de 
1980, se calhar foi nessa filosofia criar uma via estruturante para a Vila da 
Mealhada, na altura Vila, neste momento a via estruturante vai ser aquela no 
seguimento da rua Dr. Manuel Lousada. Por isso, julgo que estão mais que 
justificados, no fundo, esta solução e não vejo assim grandes pontos de  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
referência relevantes, para estarmos aqui com esta discussão. Neste momento 
as linhas de água, acho que também não constituem impedimento à operação 
de loteamento do Choupal, isso construído em 97 ou muito anterior. Nós, neste 
momento, fizemos a nossa transferência dos serviços da Câmara Municipal, os 
serviços da Divisão de Gestão Urbanística em 1996. Em 1996 já o edifício 
estava construído, por isso, se nós formos à data da aprovação da operação de 
loteamento, se calhar estamos a falar em 1992, 1993. Por isso, temos muitas 
realidades aqui na Mealhada que, no fundo, fizeram ocupação urbana em toda 
aquela zona e agora também temos uma situação mal e o objectivo da Câmara 
Municipal, no fundo, é fazer uma ocupação marginal da Avenida 25 de Abril. 
Está aqui o Dr. Hugo a transmitir-me, relativamente ao cuidado que houve no 
tipo de revestimento dos estacionamentos e dos acessos, por isso, na última 
página da unidade de execução está aqui um ponto que é estacionamentos e 
acessos e diz «por forma a lá aumentar a taxa de impermeabilização dos solos, 
propõe-se que todos os acessos pedonais e viários e estacionamentos, sejam 
executados com materiais permeáveis, por exemplo, grelhas de 
arrelvamento»”.------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminadas as intervenções, o senhor Presidente da Assembleia usou da 
palavra para dizer: “Então, eu que suscitei esta discussão, tenho que pôr 
algumas questões, sobretudo aos técnicos da Câmara. Eu queria perguntar ao 
Dr. Hugo e à senhora Engenheira Margarida o seguinte: - suponho que a vossa 
intervenção neste processo, pressupôs sempre informações ao executivo 
camarário de conformidade da unidade de execução com o Plano Director 
Municipal?”------------------------------------------------------------------------------------------- 
A senhora engenheira Margarida respondeu que sim, pois acha que é um dos 
princípios da posição da Unidade de Execução, executar o Plano Director 
Municipal e obedecerem à regras do Plano Director Municipal.----------------------- 
Voltou a usar da palavra o senhor Presidente da Assembleia para questionar o 
seguinte: “Disso não há nenhuma dúvida, ou seja, nunca o executivo deliberou 
sobre alguma informação dos técnicos dizendo que havia dúvidas sobre 
alguma coisa que pudesse violar aquilo que está disposto no Plano Director 
Municipal? Portanto, os senhores técnicos avalizaram sempre as soluções que 
foram votadas na Câmara?”--------------------------------------------------------------------- 
A senhora engenheira Margarida, Chefe da DGU, respondeu afirmativamente a 
estas questões colocadas pelo senhor Presidente da Assembleia. ----------------- 
Novamente, o senhor Presidente da Assembleia usou da palavra, dizendo: 
“Isso é muito importante para mim, porque eu tenho dúvidas. E tenho dúvidas 
por uma razão simples. Eu fiz parte do executivo que fez o Plano Director 
Municipal e o que lhes posso dizer é que no Plano Director Municipal de então, 
quando hoje os senhores vêm no desenho da Unidade de Execução lote 1, lote 
2, lote 3, lote 4 e que poderão ver também nos documentos do Plano de 
Pormenor, se considerava que esta zona era núcleo antigo. Em 99 foram 
aprovadas umas alterações à edificabilidade no núcleo antigo, nomeadamente 
em cérceas, ou seja, no núcleo antigo, na versão original dizia-se que a cércea 
máxima é de dois pisos, depois nas alterações diz-se que a cércea máxima era 
de três pisos, agora surge um estudo em que os senhores técnicos dizem que 
se confina com o que está dentro do Plano Director Municipal, que não há 
nenhuma violação do Plano Director Municipal, onde me aparecem propostos, 
se eu percebo bem este quadro, quatro pisos mais cave e, portanto, eu 
pergunto o seguinte: será que esta zona deixou de ser núcleo antigo? Eu bem  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
sei, o senhor Dr. Hugo disse que aquilo era exactamente igual ao Plano de 
Pormenor, ao que estava proposto no Plano de Pormenor. Sem dúvida, só que 
há uma razão, há aqui um pequeno grande pormenor – o Plano de Pormenor 
visava alterar o Plano Director Municipal e, por isso, era proposta a ratificação, 
ou seja, nessa altura quando se queria alterar o Plano Director Municipal, 
tínhamos a possibilidade de o fazer por alterações de pormenor ou através de 
um Plano de Pormenor. Acontece, e eu fico muito contente por saber que os 
membros da Câmara sempre deliberaram em função de informações, dizendo-
lhe que eles não estavam a violar o Plano Director Municipal, porque assim fico 
seguro que, se alguém suscitar este problema, jamais os ilustres membros da 
Câmara que ali estão, perderão o seu mandato, porque o fizeram a coberto de 
informações técnicas, de pessoas avalizadas, pessoas capazes e competentes 
que eu conheço. Ouvi agora, da boca dos técnicos que, de facto, eles só 
deliberaram em função de informações que lhes garantiam não haver violação 
do Plano Director Municipal, eu fico mais tranquilo. Mas não fico totalmente 
tranquilo e, por isso, quero deixar aqui um conselho se quiserem aceitá-lo, é 
evidente que a Assembleia Municipal também o poderia fazer mas acho que 
não era próprio, que é o seguinte – Exma. Câmara, meus queridos amigos, 
colham um parecer que vos ponha a coberto das intervenções da 
Administração Central. Peçam um parecer sobre a conformidade deste estudo 
com o Plano Director Municipal, à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento da Região Centro, porque se amanhã houver alguém que se 
lembre de suscitar este problema, se os senhores não tiverem um parecer 
dimanado de uma entidade da Administração Central, podem vir a ter graves 
problemas. Eu não me vou alongar em mais considerações e só para lhes dizer 
o seguinte: eu disse que não gostava deste estudo, melhor, eu detesto este 
estudo, porque já detestava o Plano de Pormenor. Muito simplesmente meus 
senhores, quanto à zona antiga da Mealhada não tenho nada a dizer, mas a 
zona moderna foi, toda ela, um atentado à Natureza, com o devido respeito por 
quem a mandou fazer, porque quem a fez, até por acaso está aqui, mas os 
tempos eram outros e as pessoas, por vezes, tinham outras visões, mas a 
verdade é que eu continuo a ter dúvidas e deixo este conselho aos meus 
camaradas da Câmara, aos meus amigos do Partido Social Democrata, 
tenham cuidado, porque as imprudências nas Câmaras, pagam-se muito caras. 
Tenho dito”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra a senhora engenheira Margarida, Chefe da Divisão 
de Gestão Urbanística, para dizer: “Eu, relativamente às dúvidas do Exmo. 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal tenho só a informar que esse 
parecer da CCDR existe, para uma situação idêntica, na Mealhada também e 
que, no fundo, nos foi reiterado, uma vez que a situação é completamente 
idêntica, tenho pena de não o ter trazido, e temos esse parecer do gabinete 
jurídico da CCDR e que nos sustenta, no fundo, a conformidade com o Plano 
Director Municipal”.-------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções sobre este assunto, o senhor Presidente da 
Assembleia referiu que poderia dar por encerrada esta sessão, se não 
houvesse uma questão que queria colocar, desde já – é que chegou à Mesa 
uma informação, provinda da Direcção da Associação de Carnaval dizendo 
que – e é só meramente para informação, não vão discutir isso aqui, por ser 
um problema que, com certeza, diz respeito à Câmara Municipal e à própria 
Direcção da Associação – e que diz o seguinte, passando a ler apenas para  



                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                          

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 
 
informação: “A Associação aceita o desafio que é proposto pela assembleia 
Municipal e nas condições que são públicamente conhecidas, desde que 
fiquem definidas as condições para o Carnaval de 2009”. ----------------------------- 
Assim, disse: “Esta é a posição da Associação, os senhores ficam informados, 
com certeza em função daquilo que se passou aqui hoje, a Câmara Municipal e 
a Associação terão que se encontrar e falar, nós fizemos a nossa missão, 
esperamos que os outros agora façam a deles.”------------------------------------------ 
Terminada a Ordem de trabalhos 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. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


