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--------------------------------------ACTA Nº. 6----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2007: Aos vinte e oito 
dias do mês de Dezembro do ano dois mil e sete, reuniu pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, em sessão ordinária, 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) Votação da acta da Sessão Ordinária de 28 de Setembro de 2007;-------------- 
2) Votação da acta da Sessão Extraordinária de 09 de Novembro de 2007;------ 
3) Informação do Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº. 1 do 
artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------------- 
4) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores – Aditamento 
à deliberação de 28/09/2007;------------------------------------------------------------------- 
5) Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território 2007;--------------------- 
6) Projecto de Alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e da 
Edificação – Revogação do artº. 69º. – Taxas Agravadas;-----------------------------                                                
7) Revisão Orçamental nº. 2/2007 – Aprovação;------------------------------------------
8) Orçamento e Opções do Plano para 2008 – Aprovação;----------------------------
9) Delegação de Competências nas Freguesias para o ano de 2008;---------------
10) Nomeação de Auditor Externo – Aprovação da Proposta da Câmara 
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 faltou com justificação o senhor Delfim Manuel Neves 
Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Barcouço, tendo comparecido 
em sua substituição a Tesoureira da mesma Junta de Freguesia, senhora 
Susana Margarida Ventura da Costa. Faltou ainda com justificação o senhor 
Pedro Gonçalo Baía Ferreira da Costa, que foi substituído pelo senhor Carlos 
Alberto Seabra Rodrigues. O Presidente da Junta de Freguesia de Ventosa do 
Bairro, senhor Ângelo Ferreira Baptista, faltou sem apresentar justificação.------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, perguntando 
quem pretendia inscrever-se para usar da palavra neste período. ------------------- 
O senhor Júlio Penetra interveio para apresentar a seguinte intervenção 
escrita, que passou a ler: “Queremos aproveitar a oportunidade desta última Sessão 
da AM em 2007, para voltar a trazer à lembrança de todos os presentes um processo de 
eminente interesse municipal, e que se arrasta penosamente desde 2002. Com a vossa 
paciência e tolerância, caros companheiros da Assembleia, volto a lembrar o já famoso, 
agora infelizmente pelas piores razões, o prometido “Projecto LUSO – 2007”, anunciado 
pela Sociedade da Água de Luso em 2002. Anunciado publicamente ao Estado na pessoa 
do Sr. Presidente da República então o Dr. Jorge Sampaio, ao Governo Central através 
do Sr. Ministro da Economia à época e do Sr. Governador Civil, mas sobretudo 
anunciado internamente aos trabalhadores da Empresa, aos munícipes da Mealhada e 
aos lusenses em particular, através da Câmara Municipal já ao tempo presidida pelo 
Prof. Carlos Cabral. O ano de 2007 termina dentro de três dias. Dos cerca de 2000 dias 
previstos para a sua realização está esgotado 99,9% do prazo anunciado. Dirão alguns 
mais optimistas, que é preciso ter calma, três dias são três dias e que não devemos 
desesperar, que em três dias pode acontecer muita coisa. Eu até gostava de comungar  
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desta esperança, como bom cristão, ainda para mais em tempo de Natal. O que me 
preocupa é que destes três dias que faltam, por maldade do calendário, o primeiro é 
sábado, o segundo é domingo e o terceiro foi abençoado com “tolerância de ponto” em 
muitos serviços públicos e empresas. Enfim, não quero ser alarmista, mas algo me diz 
que a “negaça”  que tem constituído este “Luso 2007”, para a empresa concretizar toda 
uma estratégia de expansão do seu sector industrial de ENGARRAFAMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO DA ÁGUA DE LUSO, não vai passar disso mesmo, de um tremendo 
“engodo”, que está a deixar o Luso e o Concelho dia a dia mais pobre e fraco. Porque 
este não é um problema local que interesse apenas ao Luso. É um problema municipal, 
que a todos nós diz respeito e que gostaríamos de ver melhor acompanhado por esta 
Assembleia. Caros companheiros de todas as bancadas de todas as freguesias: temos 
de ter consciência que a questão das Termas de Luso não é só um problema de uma 
empresa privada. Muito pelo contrário. É um problema de gestão de recursos municipais 
que não está a ser bem feita, com grave prejuízo das receitas municipais e 
consequentemente com prejuízo de todas as freguesias do concelho. Esta Assembleia, 
esgotado o dilatado prazo para o cumprimento por parte do concessionário das Termas 
para concretizar o prometido, deve assumir uma posição activa, apoiando o executivo e 
pressionando o concessionário. A Câmara Municipal da Mealhada em 1852, cedeu a 
exploração da nascente termal a um grupo de privados que constituíram a “Sociedade 
para o MELHORAMENTO do Banho de Luso”, e fê-lo para isso mesmo, para que a 
sociedade desenvolvesse as termas, compromisso que durante muitas décadas foi 
respeitado, transformando o recurso natural “Água de Luso”, num fortíssimo pólo de 
desenvolvimento económico e de prestígio para o concelho. O “Banho” do Luso não 
está hoje em “Melhoramento” mas em “Degradação”. Estão subvertidos os fins e os 
propósitos que levaram um dia a Câmara Municipal a ceder a exploração da nascente, e 
outros a aproveitá-la e a desenvolver as instalações termais. E pouco ou nada se alterou 
nesta relação. O que porventura terá mudado, foi a qualidade dos protagonistas nos 
seus princípios, valores, competência e sobretudo visão. Esteve bem entregue durante 
muito tempo e por isso se solidificou, se enquistou diria, um certo alheamento da 
Câmara relativamente à orientação empresarial que foi sendo dada à exploração da 
nascente. Mais tarde a própria dinâmica de desenvolvimento do mercado e de 
crescimento da própria sociedade, “deslocalizaram” a venda da água termal que deixou 
de ser vendida apenas localmente em banhos e ingestão à boca da nascente no 
Balneário Termal, para passar a ser distribuída engarrafada por todo o país como água 
de mesa. Ora, esta evolução do negócio, esta diversificação das formas de 
comercialização e consumo, trouxe indiscutivelmente projecção ao Luso e ao concelho, 
mas sobretudo um invejável sucesso económico aos seus accionistas. Qual tem sido a 
participação da Câmara, originalmente detentora da nascente termal, neste riquíssimo 
bolo? Algum emprego, directo e indirecto, (agora muitíssimo menos do que antes), 
receitas de taxas e impostos por serviços que presta, donativos por direitos que alienou 
(agora um pouco mais do que antes) e o prestígio de ter no seu território a mais vendida 
água mineral em Portugal. O “LUSO 2007” é (era!?) um projecto integrado de 
reestruturação e modernização dos sectores Industrial, Administrativo, Hoteleiro e 
Termal. Pois bem. Sabem o que foi feito nestes cinco anos? No sector industrial foi 
instalado um “pipe line” em trajecto público entre o Luso e a Vacariça, primeiro passo de 
um projecto mais ambicioso de concentrar na Quinta do Cruzeiro todo o enchimento de 
Água de Luso e Cruzeiro, com menos emprego, maior produtividade por homem e por 
máquina, maior rentabilidade do produto maior competitividade no mercado, nada 
contra, salvo a inevitável perda de postos de trabalho. No sector administrativo foi 
encerrada a Sede da Empresa e transferidos todos os serviços para a Vacariça e muitos 
para Vialonga – Lisboa, sem esquecer que de mansinho se preparam para transferir 
igualmente a própria sede social para Vila Franca de Xira, processo abortado “in 
extremis”, por intervenção pessoal do senhor Presidente da Câmara depois de alertado. 
No sector Hoteleiro Termal, começou-se por modernizar o Grande Hotel para logo de 
seguida o vender a terceiros, amputando de forma drástica a homogeneidade e 
complementaridade e quanto a nós a própria sustentabilidade económica desta parte do 
negócio. E o concelho assiste a este desenrolar como se nada tivesse a ver com isto ou, 
como alguns pensam, nada se pudesse fazer. Faltam ainda três dias para o final de 2007. 
Faço minhas as palavras do Sr. Presidente da Junta de Turismo a um dos jornais locais, 
quando interpelado sobre os seus desejos para 2008: “que a prometida revitalização das 
Termas de Luso seja uma realidade”... ainda que fora de prazo acrescento eu. Um grupo  
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de comerciantes que tem feito um esforço cívico importante para defender aquilo que é 
de todos e a todos deveria envolver, cansados de promessas e adiamentos, resolveram 
em Outubro passado interpelar directamente o SWO da S&N na Escócia, expondo-lhe a 
situação dramática dos seus negócios, hotelaria, restauração e comércio. Receberam no 
início deste mês de Dezembro uma resposta apontando para uma decisão no final deste 
ano. Também o Sr. Presidente da Câmara na última reunião que terá tido com a SAL, 
obteve promessa idêntica da Administração em Portugal. Pensamos que, como em tudo, 
mais vale tarde do que nunca. Porém, e agora até por uma questão de dignidade da 
própria instituição Câmara, e pelo respeito que merecem as populações do Luso e do 
concelho, não poderá haver mais tolerância com adiamentos e desculpas. O “Projecto 
Luso – 2007” deve ser globalmente suspenso, particularmente no sector industrial com 
obras em curso no Cruzeiro, no que aos serviços e colaborações que à Câmara sejam 
requeridos por necessários ao seu desenvolvimento, até que sejam dados passos 
inequívocos no sentido da revitalização das termas. Termino, dirigindo-me directamente 
a cada um dos membros desta Assembleia, para que dediquem a este assunto a vossa 
atenção, empenhando-se individualmente e envolvendo as vossas estruturas partidárias. 
Compete-nos fiscalizar de perto e sistematicamente os próximos desenvolvimentos 
deste processo, apoiando e interpelando o executivo municipal sobre o andamento do 
projecto. O orçamento que iremos apreciar e votar daqui a pouco, poderá no futuro ser 
mais reconfortante e bondoso para todos, se o concelho recuperar as receitas de 
turismo termal que gradual e sistematicamente vem perdendo nos últimos vinte e cinco 
anos. a) Júlio Penetra”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a seguir o senhor Vitor Matos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Pampilhosa para referir que julga que o assunto que vai focar, dirá também 
respeito a esta Assembleia Municipal. Começou por dizer que, em seu 
entender e como diz o ditado «o Natal é quando o Homem quiser» e era bom 
que fosse assim, mas Natal, Natal, também é na altura certa. E continuou: “isto 
para dizer aqui na Assembleia, que há que respeitar as Juntas de Freguesia, 
que são quem mais directamente convive com as populações, e que sabem 
efectuar o trabalho que lhes compete, nas horas certas e nas alturas certas. 
Não estou hoje aqui a tratar de valetas, caminhos, cemitérios ou qualquer outra 
situação. Só para chamar a atenção para que os políticos que também têm 
responsabilidades na Câmara, especialmente os Vereadores, que tenham 
respeito por nós, porque nós somos pessoas que lidamos com o povo e 
estamos lá quando é necessário e na altura certa. Isto porque costumo ler as 
actas da Câmara Municipal e uma delas que irei ler, causou-me repugnância, 
quando os políticos querem sobressair-se, nem que para isso tenham que 
espezinhar outras pessoas, como foi o que aconteceu à Junta de Freguesia da 
Pampilhosa. Não vou admitir que isso aconteça, porque são casos graves e 
que as pessoas, nos cargos que ocupam, têm que respeitar e não espezinhar 
aquilo que não devem. Vou ler a parte da acta e vou ler o que escrevi, porque 
fiquei realmente surpreendido com isto. E diz assim: « incêndio em habitações 
no Largo do Freixo – declarações do senhor Vereador Carlos Marques – A 
Junta de Freguesia não pode deixar de manifestar o seu desagrado e repúdio 
pelas afirmações do senhor vereador e ex-secretário desta Junta, publicadas 
na Acta nº. 23 da Câmara Municipal, de 8 de Novembro de 2007, que a seguir 
se transcreve: “o senhor vereador Carlos Marques interveio para fazer 
referência a um incêndio que ocorreu na Pampilhosa, que podia ter sido uma 
tragédia, uma vez que existem casas contíguas e ao lado da que ardeu duas 
delas estão devolutas e cheias de palha. Enalteceu o trabalho dos Bombeiros 
que foi verdadeiramente heróico, alertou para as casas devolutas que podem 
funcionar como um barril de pólvora e só a intervenção dos bombeiros da 
Mealhada...e Pampilhosa, impediu que tivesse acontecido algo mais grave. 
Teve conhecimento de que nem o senhor Presidente da Junta, nem o senhor  
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Presidente da Câmara Municipal como responsável máximo pela protecção 
civil, se dignaram deslocar-se ao local inteirarem da situação, no mínimo 
oferecer algum conforto e algum amparo do ponto de vista social a uma pessoa 
de oitenta e tal anos”. Estou a citar a acta e digo, por serem estas afirmações, 
informações totalmente falsas e puro desrespeito aos elementos da Junta que 
estiveram de imediato no local, mesmo antes da chegada da segunda 
corporação dos bombeiros, se inteiraram da gravidade da situação, se 
preocuparam com o acolhimento da dona de casa, de terem a preocupação de 
oferecerem os préstimos aos moradores da segunda casa, de estarem 
presentes desde a primeira hora, de fazerem deslocar o seu funcionário 
algumas vezes nos dias seguintes, para ajudar nas reparações mais imediatas 
e prementes, não podem calar a sua voz contra aqueles, que sem 
conhecimento das realidades, recebendo possívelmente informações erradas e 
sem se inteirarem da verdade, vêm a terreiro tentar denegrir quem 
efectivamente se preocupa com a sua freguesia. O senhor vereador Carlos 
Marques ou agiu de má fé, ou efectivamente continua a não ter noção das 
realidades da freguesia pela qual se devia interessar, dedicar e apoiar mais. 
Efectivamente, esta é a verdade dos factos, não podíamos calar a nossa voz 
mediante isto, que faz-me lembrar as religiões quando alguém está doente ou 
alguém morre, vão ali tentar tirar dividendos e muitas outras situações. É óbvio 
que não posso pactuar com isto. O senhor vereador podia ter ido colher 
informações à Junta de Freguesia e não o fez, foi com certeza à única pessoa 
que, se calhar, tentou não dizer aquilo que devia ter dito. Mas agora é mais 
caricato – os Presidentes de Junta especialmente, eu também, com certeza 
seremos todos iguais, somos convidados para todas as festas e a Junta de 
Freguesia tem muitas associações e durante quase todo o mês de Dezembro 
temos festas a que somos convidados – diz-nos alguma coisa? Diz-nos pouco. 
Eu tenho o cuidado de ter aqui um postal, esse sim enche-me de alegria e de 
satisfação. É um postal de boas-festas e que diz assim: “Exmo. Senhor Vitor 
Matos – Presidente da Junta de Freguesia – Largo do Freixo - Canedo. 
Pampilhosa, 17/12/2007 – Exmo. Senhor Presidente, venho por este meio enviar-
lhe a minha gratidão e um desejo para que passe um feliz Natal na companhia de 
sua esposa e filhos e restante família. São os desejos sinceros desta que não se 
esquece de quem lhe fez bem num momento de tanta aflição. Mais uma vez um 
Bom Natal e Feliz Ano Novo. São os votos sinceros.” – está aqui o nome da  
Srª. Julieta. Muito obrigado, boa noite e respeito pelas autarquias”.----------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão para referir que tem cerca de quatro assuntos 
para abordar, agradecendo a atenção e paciência de todos, começando por 
dizer: “Em primeiro lugar queria-me congratular pela aquisição que a Câmara 
Municipal da Mealhada realizou adquirindo o Cine-Teatro Avenida, no Luso. 
Fiquei bastante contente por ter acontecido, especialmente pelo preço a que 
foi, que foi um preço muito interessante. Agora, a primeira fase está realizada, 
vamos à mais complexa, se calhar, que é pôr aquilo em andamento. A minha 
primeira questão era para saber o que é que o órgão de gestão da entidade 
que adquiriu o Cine-Teatro pretende daquele espaço. Existem várias ideias na 
área do turismo, da cultura, portanto gostaria de saber se já há alguma ideia e, 
para o investimento que foi, é interessante haver uma ideia estratégica para o 
espaço dentro da envolvência que é. Poderá ser a parte cultural 
evidentemente, temos que ver e também gostaria de saber para quando a 
conclusão desse projecto, porque projectos há muitos e depois a aplicabilidade 
é que poderá não acontecer e temos o exemplo do Cine-Teatro da Pampilhosa  
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que não é propriedade da Câmara, é certo, mas que foi prometido e até agora 
ainda nada. Esperemos que o que seja proposto para o Cine-Teatro do Luso 
tenha uma aplicabilidade rápida. Sobre o Luso ainda, tivemos conhecimento da 
extinção das Regiões de Turismo e a criação de novas, certamente, ou que vai 
em termos legais, vai haver legislação sobre esse assunto, e também a 
extinção dos organismos locais, portanto, calculo eu que a Junta de Turismo 
Luso-Buçaco será extinta. Os órgãos de gestão nomeados pela Câmara 
Municipal, pelo que veio na comunicação social, estão tristes com esta decisão 
que o actual governo tomou e eu gostaria de saber se actual governo informou 
préviamente os órgãos autárquicos que “gerem” essas Juntas de Turismo, tal 
como a Câmara Municipal da Mealhada, se foi ou não informada, se tinha 
conhecimento, se fez ou não alguma coisa, se pretende ainda fazer alguma 
coisa, porque todos nós sabemos que a extinção ou o desaparecimento 
daquele Posto de Turismo será uma machadada no turismo local. Também 
acredito que a Câmara não vai deixar acabar o que quer que seja, mas gostaria 
de saber pela voz da Câmara Municipal, o que é que pretende fazer 
concretamente. Outro assunto tem a ver com a comunicação aos munícipes – 
é um factor primordial em qualquer organização comunicação com os utentes 
ou clientes, neste caso os clientes da Câmara somos todos nós, toda a 
população e aconteceu um lapso certamente, neste último Edital, afixado nos 
serviços municipais a dizer que na segunda-feira, dia 24 de Dezembro e no dia 
2 de Janeiro está encerrado, mas esqueceram-se de colocar o dia 21, sexta-
feira à tarde. Certamente foi um lapso, mas mais do que isso, tem a ver com a 
comunicação com a população, porque uma coisa é chegar ao serviço 
municipal e bater “com o nariz na porta”, outra coisa é gerir a minha vida para 
evitar ter que “bater com o nariz na porta”. Se o dia 24 será plausível que esteja 
fechado – tolerância de ponto – eu não vou gerir a minha vida para lá ir nesse 
dia que, em princípio, a Câmara estará fechada, mas, se calhar, plausível que 
no dia 2 de Janeiro esteja fechada, não é de certeza e que o dia 21 à tarde 
poderá ou não estar fechado à tarde. No caso concreto, presenciei um senhor, 
que geriu a vida para estar presente num serviço da Câmara Municipal na 
sexta-feira à tarde, a uma determinada hora a que o serviço teoricamente 
estaria aberto, mas encontrou o serviço fechado, o que lhe transtornou um 
bocadinho a vida, com um facto concreto. A minha sugestão, é que a Câmara 
tivesse alguma preocupação em divulgar em situações similares, estas 
medidas. Há outras Câmaras que o fazem, na comunicação social, uma 
pequena nota, dizendo os dias em que estarão encerrados, usando o boletim 
municipal que saiu uma semana antes do Natal, rádios, jornais. Acho que seria 
conveniente para a comunicação com a população e estaríamos todos muito 
mais satisfeitos. Um outro assunto, e não sei se o procedimento correcto é 
este – nós elegemos no dia 24 de Fevereiro de 2006, um representante no 
Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro, Hospital Distrital de 
Anadia, que foi o senhor Júlio Penetra, sabemos todos, pelo menos é o que diz 
a comunicação social, que as urgências do Hospital vão encerrar, pelo que 
gostaria de saber, se é que há hipótese de ter essa informação, se o processo 
é conclusivo, no dia 2 de Janeiro vai encerrar, qual é a posição dos órgãos de 
gestão do Hospital, que poderá ser diferente da opinião do Presidente da 
Câmara de Anadia e pôr-nos ao corrente de que tipo de solução vai estar 
implementada, se é que há essa informação e se essa solução satisfaz, 
minimamente, os interesses das populações que utilizam este Hospital,  
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incluindo a população do concelho da Mealhada que o faz, como eu por 
exemplo, o fazia”. --------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Tovim para solicitar à Câmara, como morador na 
Pedrulha, para melhorar a qualidade de vida dos residentes neste lugar, que 
seja encerrado o trânsito às viaturas pesadas dentro da localidade, para evitar 
males maiores, uma vez que, com a nova zona industrial, os camiões pesados 
passam por ali, e que sejam obrigados a passar por fora. Solicitou ainda que 
sejam efectuadas diligências, junto das entidades competentes, para tentar 
resolver o problema do cruzamento de acesso da auto-estrada com a estrada 
que liga a Pedrulha à Mealhada, onde tem havido muitos acidentes e que já é 
apelidado como “cruzamento da morte”, com a construção de uma rotunda ou 
com a colocação de semáforos, porque qualquer coisa é melhor que o que está 
actualmente. Referiu ainda, a propósito da construção da bancada que a 
Câmara mandou construir no campo de futebol Dr. Américo Couto, que 
gostaria de fazer um pedido e obter um esclarecimento a propósito de um 
assunto que leu numa acta da Câmara Municipal, que passou a citar: “a vice-
presidente disse que o clube sempre manifestou interesse na construção das 
bancada, pelo que a Câmara se empenhou em satisfazer tal necessidade, por 
isso a Câmara Municipal entendeu que, sendo o campo municipal e assim que 
fosse possível, deveria assumir a execução das obras. Agora que as obras 
estão a iniciar, vem de forma caricata e anedótica, manifestar-se contra as 
obras porque tem prejuízos com a sua execução e actividade normal. É senso 
comum que quaisquer obras causam prejuízos e incómodos, para serem mais 
tarde benéficos”. O esclarecimento que pretende fazer é que ninguém, por 
parte da direcção do Grupo Desportivo da Mealhada, do qual faz parte, se 
manifestou até hoje, contra a construção da bancada. Seguidamente fez o 
pedido no sentido de que, na altura do início das obras, em que não foi 
respeitada a Instituição, que no mínimo se respeitem as pessoas que, 
diariamente, trabalham para a formação de mais de centena e meia de atletas 
e jovens. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares, para felicitar o senhor Júlio Penetra, 
pela intervenção que proferiu sobre as Águas do Luso, dizendo ainda que está 
perfeitamente de acordo com o que por ele dito, comunga com a ideia de que a 
Sociedade das Águas do Luso não estará a comportar-se para com o Município 
da Mealhada como deveria comportar-se e atrever-se-ia até a comparar a 
Sociedade das Águas do Luso com as empresas multinacionais que vão 
explorar os países do terceiro mundo, indo lá buscar matérias primas e outras 
coisas sem a devida compensação. Disse ainda pensar que o objecto de 
comércio da Sociedade das Águas do Luso é uma matéria prima que nasce e 
se desenvolve, e aparece, e brota no concelho da Mealhada e seria o concelho 
da Mealhada, senão o principal beneficiário dessa matéria prima riquíssima, 
pelo menos auferir vantagens significativas dessa matéria prima que, de facto, 
pertence ao concelho da Mealhada e, por isso, grande parte das mais valias 
deveriam cá ficar. Pela sua parte e, pensando que a bancada do PSD o seguirá 
nesta sua posição, está perfeitamente de acordo em fazer qualquer coisa para 
tentar melhorar esta situação. Seguidamente, informou que vai passar a ler 
dois documentos que traz consigo, sendo o primeiro um requerimento ao 
senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, com a solicitação de que 
o mesmo seja remetido ao senhor Presidente da Câmara, para uma resposta 
por escrito, podendo se assim o entender, prestar de imediato, alguns 
esclarecimentos à Assembleia . Passou de seguida a ler o requerimento: “ 
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Mealhada – o projecto do 
novo edifício da Câmara Municipal é polémico. Muitos questionam a errada 
localização, a cegueira estratégica e a perda de uma excelente oportunidade 
para definir uma nova centralidade e para re-inventar e relançar a cidade. Lá 
porque o actual edifício está ali desde 1895, não tem que ser necessáriamente ali 
que deve nascer o novo. Só uma visão imobilista e retrógrada pode defender tal 
solução. Os munícipes do séc. XIX souberam encontrar um novo espaço onde 
implantaram os actuais Paços do Concelho. Transferiram os serviços das 
antigas instalações para o edifício actual, o que, para a época, foi um projecto 
em grande, arrojado e inovador. Ainda hoje são patentes a magnificência do 
edifício e do espaço envolvente, sinal da capacidade e vistas largas dos nossos 
ilustres antepassados. Passados que são mais de 100 anos, em pleno séc. XXI, 
apesar de todo o progresso, de toda a tecnologia e de todos os instrumentos à 
sua disposição, é evidente a incapacidade do executivo para ao menos igualar 
os nossos antepassados, antes preferindo cometer a inacreditável proeza de 
meter o Rossio na Betesga. Voando rasteiro e não enxergando mais do que o 
óbvio, numa postura imobilista e despida de qualquer impulso criador, tudo o 
que o executivo pretende fazer é encaixar a martelo o novo edifício coladinho ao 
antigo, mas espartilhando-o entre a linha de caminho de ferro e a apertada malha 
urbana circundante, sem perspectivas de expansão futura, asfixiando todas as 
perspectivas de desenvolvimento. A nossa geração ficará na história como 
aquela que, sem audácia e carente de imaginação, não soube honrar a memória 
dos munícipes do séc. XIX, que nos deixaram uma obra grandiosa para a época, 
mas que durou até hoje, mais de 100 anos passados. Ficaremos na história 
como a geração que foi incapaz do golpe de asa necessário para desenhar um 
novo paradigma, para encontrar uma nova solução para a cidade. Esta nova 
solução deveria significar um real passo em frente, que imaginasse novos 
espaços, que re-inventasse a malha urbana, que desenhasse uma perspectiva 
para o longo prazo. Uma solução mobilizadora, que estimulasse também os 
cidadãos a investir nessa nova centralidade, ampliando-a e desenvolvendo a 
cidade à sua volta. Um empreendimento original e com dignidade, exemplar e 
estimulante, com capacidade de catapultar o desenvolvimento futuro. Uma obra 
que, além do mais, poderia ficar mais barata, se convenientemente planeada, 
gerida e executada em local adequado. Sob a gestão de um executivo que não 
cessa de se gabar de contenção nos gastos e de saúde financeira, é com 
perplexidade que se assiste ao desenrolar desta bola de neve que poderá vir a 
asfixiar o município. O projecto que está na calha, canhestro, mas megalómano, 
vai sair muito caro aos munícipes. O seu custo vai hipotecar muitas das 
gerações vindouras. Como é timbre deste executivo, o segredo dos gabinetes 
tem sido o local privilegiado para as suas elucubrações alegadamente geniais. 
Só as paredes desses gabinetes têm assistido à evolução da ideias que 
suportam este projecto, pouco transpirando para o cidadão comum. Porque se 
trata de um projecto de importância fundamental para o município, mas muito 
polémico, é urgente clarificá-lo, trazê-lo à luz do dia. As ideias erradas e as más 
concepções têm sempre um autor, vários co-autores e colaboradores. É forçoso 
conhecer as origens e a evolução de tão bizarra iniciativa. Devem ficar 
registados para a posteridade os nomes dos responsáveis. Devem ser 
conhecidas todas as premissas que subjazem à concepção desta obra, e 
também se foram estudadas localizações alternativas. Para que seja possível um 
amplo debate público. Enquanto é tempo. Por estas razões, a bancada do PSD 
coloca as seguintes questões: 1ª. – Quando e quem começou a defender a 
necessidade de um novo edifício para os Paços do Concelho? Como tem 
evoluído a discussão focada nesse assunto? Que pessoas, que técnicos e que 
gabinetes técnicos têm estado envolvidos?  2ª. – Quais as razões concretas que  
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fundamentam aquela necessidade? 3ª. – Foram estudadas localizações ou 
soluções alternativas? 4ª. – Se não, porque motivo não foram consideradas e  
analisadas? 5ª. – Se sim, quais as razões porque não foram aceites? Por 
comparação com todas as outras possíveis alternativas, que vantagens reais 
existem na solução proposta? 6ª. – Qual o estimado custo final de toda a obra, 
incluindo estudos prévios, aquisição do local de implantação, projectos, 
construção, equipamento e posteriores arranjos urbanísticos envolventes? 7ª. – 
Como pensa o executivo conseguir os fundos necessários para a liquidação 
desse custo global? Solicitamos uma resposta ponto por ponto, objectiva, 
completa, detalhada e fundamentada. Aguardamos uma resposta por escrito, a 
tempo de podermos debater esta questão vital em próxima Assembleia 
Municipal, sem prejuízo de o Sr. Presidente da Câmara prestar já alguns 
esclarecimentos nesta Assembleia, se assim o entender. Mealhada, 28 de 
Dezembro de 2007. Pela bancada do PSD, a) António Mano Soares”.------------------ 
Referiu ainda o senhor António Mano Soares que a segunda questão que 
pretende colocar é uma pergunta que, com todo o respeito, pretende dirigir ao 
senhor Presidente da Assembleia Municipal, e que passou a ler: “Antes da 
pergunta concreta, permitam-me que desenhe o contexto – na última Assembleia 
Municipal (AM) ordinária, foi colocada à votação a convocatória de uma AM 
extraordinária para a discussão da Unidade de Execução da Av. 25 de Abril. Fiz 
uma declaração justificativa da minha abstenção, explicando que não tinha 
compreendido o real motivo da convocatória dessa AM extraordinária. Realizada 
que foi a referida AM extraordinária, continuo a não perceber o seu real 
interesse, já que objectiva e substancialmente aquilo que nela se passou poderá 
resumir-se ao seu climax, isto é, ao aviso solene que o senhor Presidente da AM 
fez ao executivo. Aconselhou o Sr. Presidente que, em relação à Unidade de 
Execução da Av. 25 de Abril, seria prudente que o executivo obtivesse da tutela 
um parecer favorável. Se era só para isso, ou se era fundamentalmente para 
isso, não era necessário convocar uma AM extraordinária. Poderia tê-lo feito 
directamente, cara a cara, ao executivo. É certo que naquela AM extraordinária 
foram tratados outros dois temas, mas a verdade é que estes foram inseridos à 
boleia, não eram o inicial motivo da reunião e poderiam muito bem ter sido 
tratados noutra AM, ou noutro enquadramento. Lembro as mil e uma 
dificuldades evocadas para a convocatória de uma AM extraordinária, a 
propósito de outras situações, nomeadamente aquando do encerramento do 
SAP de Mealhada, um problema que implicava TODO o concelho de Mealhada, 
ao contrário da Unidade de Execução da Av. 25 de Abril, que apenas envolve 
UMA PEQUENA ZONA ESPECÍFICA desta cidade, sede do concelho. A recusa da 
convocatória de uma AM extraordinária foi justificada, na altura, com os altos 
custos que a mesma acarretaria para o município. Não percebo como é que 
aqueles custos podem ser justificados num caso (Unidade de Execução da Av 
25 de Abril) mas não no outro (encerramento do SAP). Tanto mais que, a 
evidência sugere que o objectivo essencial da AM extraordinária era 
disponibilizar ao Sr. Presidente da AM uma oportunidade para que, em público e 
de forma solene, pudesse avisar o executivo, em jeito de conselho (ou de 
ameaça, não percebi bem, sendo evidente que o poderia ter feito em privado, 
sem perda da clareza nem da eficácia da mensagem. Mas o Sr. Presidente 
entendeu usar a AM como palco, para emitir opiniões pessoais e para, em tom 
paternalista, aconselhar a Câmara. Resumindo o contexto, a pergunta concreta 
que queria fazer ao Sr. Presidente da AM, é a seguinte: - Por que razão não 
aconselhou directamente o executivo, sem interposta AM, poupando assim todo 
aquele dinheiro aos cofres do município, para o que, certamente, não faltariam 
oportunidades, uma vez que até pertence ao mesmo partido? A vida é realmente 
muito complexa. Sei que devemos ter uma infinita capacidade de compreensão, 
pois muitas vezes há razões que a razão desconhece, embora, de vez em  
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quando, a emoção as justifique. Mas, quando assistimos ao desabar do mais 
elementar bom senso e ficamos sem compreender, nem o que se ouve, nem o 
que se vê, então há que ter a coragem de proclamar que o rei vai nu. Mealhada, 
28 de Dezembro de 2007 a) António Mano Soares”. ------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para se dirigir 
ao senhor António Mano Soares, dizendo: “O senhor esteve, peço desculpa, 
desatento, porque senão não teria feito esta intervenção. Primeiro, na reunião 
ordinária, do que se tratava era de apreciar uma proposta de regulamento, que 
surgia aqui enviada pela Câmara Municipal e a Assembleia Municipal o que 
tem que fazer é agendar as propostas que lhe surgem, da Câmara Municipal, 
porque normalmente, a Assembleia Municipal não pode decidir determinados 
assuntos, senão sob proposta da Câmara e, porque havia dúvidas quanto ao 
facto da Assembleia Municipal dever ou não apreciar esse regulamento, eu fiz 
uma proposta que se adiasse a discussão desse assunto – eu próprio tinha 
muitas dúvidas – que aliás, depois se verificou que os juristas se dividiam um 
pouco, na maneira como encaravam o assunto e, porque íamos discutir esse 
regulamento, eu sugeri que se fizesse a reunião extraordinária, até porque 
temos prazos para decidir – não sei se o senhor sabe disso, mas há prazos 
para decidir – que se discutisse também, porque nunca o tínhamos feito até aí, 
um assunto que tinha a ver com a Unidade de Execução da Avenida 5 de Abril. 
Eu expressei opiniões, mas muitos outros membros desta Assembleia, também 
expressaram opiniões e depois, porque havia também quem pensasse e ainda 
há quem pense que, eventualmente, poderia haver violação do Plano Director 
Municipal, eu não fiz nenhuma ameaça, nem sou homem de ameaças, o que 
sugeri face à experiência autárquica que tenho, foi que a Câmara Municipal 
não se ficasse apenas com as opiniões dos seus técnicos, embora reconheça 
valia e seriedade a esses técnicos, mas procurasse o conforto dum parecer da 
Administração Central. Isto porque a experiência também me ensina que, 
muitas vezes, em processos onde os técnicos da Câmara asseguram a 
legalidade e dizem que as questões são legais, as inspecções vêm dizer que 
não. Os senhores, se estiveram atentos ao relatório da Inspecção Geral de 
Finanças, com certeza que viram que a Inspecção Geral de Finanças 
considerou fora da lei, contra a lei, muitas coisas que os técnicos da Câmara 
reafirmavam até na resposta que fizeram, que estavam dentro da legalidade. E, 
portanto, nestas questões, não há nada como ser prudente e quando poderia 
estar em causa alguma coisa que tinha a ver com a duração dos mandatos dos 
eleitos locais, acho que devemos ser prudentes, porque as violações dos 
planos são coisas graves do ponto de vista administrativo, para além do 
aspecto político. Isso foi o que fez com que surgisse essa discussão. Se o 
senhor se sentiu incomodado por discutir alguma coisa que tem a ver com a 
urbanização da 5 de Abril, eu pessoalmente não fiquei, aliás, o senhor hoje, 
vem dar a resposta à sua própria pergunta, porque vem sugerir que a 
Assembleia Municipal discuta a localização do novo edifício municipal. Por 
acaso para mim, é bem menos importante que a unidade de execução da 25 
de Abril. Eu também posso depois devolver-lhe a pergunta – mas o que é que o 
senhor quer discutir agora? Então o senhor, provavelmente, aprovou um plano 
que tinha o projecto do edifício municipal e agora é que vai discutir isso? Nós já 
discutimos, para aí há dois planos de actividades e dois orçamentos, o 
projecto. Esta questão foi levantada por um vereador do seu partido, há quatro 
anos. O senhor está mesmo desatento, senhor Dr., peço-lhe desculpa, mas 
tenho que lhe dizer isto. E essa é a minha resposta, para não ir mais além,  
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porque a mim, juízos das minhas intenções, só a minha consciência. Quanto 
aos actos políticos, estou sob o vosso escrutínio, como os senhores também 
estão sob o meu”.---------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia informou os membros da 
mesma Assembleia que tomou conhecimento pelo próprio colega e Presidente 
da Junta de Freguesia de Barcouço, senhor Delfim Manuel Neves Martins, que 
hoje não está presente por motivo de doença, tal como é referido no seu 
pedido de justificação da falta, pelo que propõe que a Assembleia Municipal 
aprove um voto do seu franco restabelecimento. ----------------------------------------- 
Por unanimidade e em minuta, a Assembleia aprovou que sejam remetidos ao 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Barcouço, os votos de um rápido 
restabelecimento .--------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia informou que, de seguida, vai dar a 
palavra ao senhor vereador Carlos Marques, a seu pedido e porque o mesmo 
foi aceite pela Mesa, no estrito cumprimento do que vem disposto no 
Regimento, uma vez que foi interpelado e foi feita uma intervenção pelo senhor 
Presidente da Junta da Pampilhosa, onde ele foi citado. ------------------------------- 
O senhor Vereador Carlos Marques começou por agradecer a oportunidade 
que lhe foi dada pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal, de poder 
intervir na Assembleia, no sentido de esclarecer uma situação que, há algum 
tempo a esta parte, tem dado azo a ditos que não lhe são, de forma alguma 
agradáveis. E disse: “ocorreu, como disse o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia da Pampilhosa, um incêndio, já há algum tempo e, na altura, pessoalmente 
passei por lá e inteirei-me de forma breve sobre o acontecido, mas depois fomos 
convidados, os vereadores do PSD, pelos moradores das casas contíguas àquela que 
ardeu, para fazermos uma visita, dois dias depois do ocorrido, àquela casa e 
manifestando as suas preocupações relativamente ao ocorrido. Óbviamente que 
fomos sensíveis e tivemos o cuidado de comparecer e na altura da visita que fizermos 
ao local, disponibilizámo-nos para poder contribuir com algum apoio ou, pelo menos, 
com a nossa atitude na Câmara Municipal e a nossa acção, para poder contribuir com 
alguma coisa que fosse preciso. Na altura, como diz o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Pampilhosa, foram efectivamente os vereadores do PSD induzidos em 
erro, porque os populares e, nomeadamente, a pessoa que, telefonicamente, nos 
convidou para estar presentes, nos terá dito – e o senhor Presidente da Junta penso 
que disso faz alarde na declaração que leu – que nem o senhor Presidente da Câmara 
Municipal, nem o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Pampilhosa se 
dignaram, foi na altura o que me disseram, comparecer no local na data do ocorrido e 
prestar algum apoio, nomeadamente àquela senhora, que penso que era uma senhora 
de idade que lá vivia. Não entendo de alguma forma que os vereadores do PSD e eu 
pessoalmente depois, fiz a intervenção na Câmara Municipal, que houvesse aqui 
alguma má-fé da nossa parte. Não está aqui em causa, de modo algum, colocar em 
causa o trabalho da Junta de Freguesia e dos autarcas da Freguesia da Pampilhosa, 
que muito respeitamos e que muito respeito pessoalmente, mas o que se passa é o 
seguinte, quer dizer, numa seguinte sessão de Câmara Municipal, no período antes da 
ordem do dia, dando a relevância que o assunto merecia interpelei o senhor 
Presidente da Câmara e manifestei o meu desagrado pelo facto de nem o senhor 
Presidente e depois «a talhe de foice» acrescentei que nem o senhor Presidente da 
Junta de Freguesia da Pampilhosa, pelo que tinha tido conhecimento – e isso está 
registado em acta – se dignaram ir ao local. Agora, o que me parece e eu tive 
conhecimento das declarações do senhor Presidente da Junta de Freguesia da 
Pampilhosa, numa assembleia de freguesia que ocorreu agora recentemente, o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia tem todo o direito de ficar magoado com as 
minhas declarações, reconheço isso, agora ele fez a intervenção que fez aqui, fez na  
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assembleia de freguesia e eu entendi, na altura, não intervir no período em que o 
podia fazer, nomeadamente no período destinado ao público para retorquir ou, pelo 
menos, dar algumas informações ao senhor Presidente da Junta de Freguesia da 
Pampilhosa, entendi pura e simplesmente que, da mesma forma que cometi o erro, 
embora sendo induzido por terceiros, o deveria fazer no mesmo local e da mesma 
forma que o veiculei e seria numa reunião da Câmara, tentando esclarecer o assunto 
e, portanto, foi o que fiz. Não esclareci o senhor Presidente da Junta de Freguesia da 
Pampilhosa, esclareci o assunto numa reunião de Câmara seguinte, onde o assunto 
foi debatido e eu me penitenciei, digamos assim, do erro que cometi, embora induzido 
por terceiros. A minha intenção e reconheço que o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia tenha alguma pressa em ver esta situação resolvida e eu também a tenho, 
mas entendi e tenho calendarizada a minha acção neste sentido – dirigir-me-ei à Junta 
de Freguesia oportunamente, dirigir-me-ei à Assembleia de Freguesia também e, na 
altura, farei intenções de anexar a acta onde corrigi realmente as declarações que 
proferi e enviar-lhas-ei. Penso que é tão simples quanto isto, não há da minha parte, 
enquanto vereador desta Câmara Municipal, qualquer intenção de beliscar os autarcas 
da freguesia da Pampilhosa, que muito respeito, volto a dizer. Agora, o que eu não 
entendo, efectivamente, é que adjectivos como “repugnante”, “espezinhar”, “desagrado 
e repúdio”, “aqueles que tentam angariar dividendos”, “aqueles que agem de má-fé”, 
quer dizer, não me parece a mim, que haja da minha parte qualquer tentativa de 
angariar alguns dividendos políticos, não agi de má-fé de forma alguma, agora parece-
me a mim que este assunto, se calhar deve ficar por aqui, com os esclarecimentos que 
terei oportunidade de fazer chegar à Junta de Freguesia da Pampilhosa e à própria 
Assembleia de Freguesia da Pampilhosa, tal qual os fiz no local próprio, portanto, a 
reunião de Câmara. Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Pampilhosa, se 
assim o entender, aqui eu pedir-lhe desculpa ou penitenciar-me pelo erro que cometi, 
embora induzido por terceiros, não tenho qualquer tipo de problema em o fazer, quero 
endereçar-lhe o meu respeito a si, como a todos os autarcas da Junta e da 
Assembleia de Freguesia da Pampilhosa e como vê, este erro cometido por mim, nada 
tem a ver comigo ou, aliás, tem mas induzido por interpostas pessoas e, como tal, isto 
é assim tão simples quanto isto”.------------------------------------------------------------------------ 
Interveio de novo o Presidente da Junta de Freguesia da Pampilhosa, senhor 
Vitor Matos para referir que quer a Junta de Freguesia, quer ele próprio não 
quer fazer nenhum “cavalo de batalha” deste assunto, no entanto, disse: “quem 
não se sente, não é filho de boa gente e também quer dizer que as desculpas 
não se pedem, evitam-se, mas vamos passar isso. A propósito de incêndios, no 
dia 19/12 houve outro incêndio urbano e não vi lá ninguém, eram cinco menos 
um quarto da manhã, foi um fogo urbano que não teve outras consequências, 
mas enfim....por mim, o assunto continua encerrado, mas continuo a dizer que 
quem não sente não é filho de boa gente e eu tenho que dignificar a minha 
freguesia”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara, para prestar os esclarecimentos que entendesse.---------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por dizer que: “percorrendo algumas 
das questões colocadas directamente quer ao Presidente da Câmara, quer à 
própria Câmara Municipal, começaria pela intervenção do meu camarada Júlio 
Penetra e queria dizer que subscrevo inteiramente aquilo que afirmou. 
Efectivamente, estamos a três dias do final do ano 2007, em que o projecto 
Luso 2007, digamos que, pelo menos, em termos temporais por parte da 
Sociedade da Água do Luso é impossível de cumprir, eu não estava muito à 
espera, nem esperei três dias e o Júlio óbviamente que também não esperou, 
mas sabia o desenlace que iria ter e todos nós estávamos um pouco  
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expectantes, porque de facto, a Sociedade da Água do Luso não cumpriu 
mínimamente a sua palavra. Devo dizer que, quando um dia disse aqui nesta  
Assembleia que não acreditava muito neste projecto, recebi duras críticas, não 
em termos políticos e não em termos partidários, mas em termos de opinião 
pública de algumas pessoas ligadas concretamente a alguma expectativa que 
iam gerindo em relação à água do Luso, algumas críticas fortíssimas, porque 
eu estava sem fé, e evidentemente que eu não tinha fé e, infelizmente, 
chegámos à conclusão que é uma realidade, porque a Sociedade da Água do 
Luso não cumpriu, apresentou um pré-estudo, digamos assim, como é sabido 
tentou, segundo me transmitiram e eu dei essa informação a alguns 
comerciantes do Luso, portanto, fez um pré estudo para ter algumas opções 
sobre a revitalização do complexo termal e turístico, na parte que lhes diz 
respeito do Luso, e a verdade é que nunca chegou a conclusão nenhuma, 
contactou algumas empresas com “know how” na área do termalismo, essas 
empresas estavam a fazer estudos, mas de concreto nada nos foi transmitido 
quanto a decisões concretas e que permitissem o avanço para novas ideias e 
trabalhos relativamente a essa dinamização do termalismo. Ficaram de, até ao 
final do ano, que termina dentro de três dias, de darem informações à Câmara 
Municipal sobre essa matéria, tem havido alguns contactos no sentido de se 
marcar essa reunião, que não foi possível marcar, esperemos que neste início 
de ano nos venham dizer que, óbviamente, o projecto Luso 2007 ainda está no 
pensamento da Sociedade da Água do Luso e, evidentemente, que terão que 
lhe alterar, pelo menos, a data e passará a ser um projecto 2008, 2009, 2010, 
dois mil e não sei quantos, porque efectivamente, é uma empresa e muito bem 
aqui já foi dito, que é multinacional ou pelo menos, todos sabemos que é uma 
empresa que é detida por uma outra empresa da área das bebidas, 
concretamente cervejeira que, essa sim, tem capital nacional, tem capital 
escocês, essa sim é uma verdadeira multinacional. Nós não somos um país do 
terceiro mundo, também foi aqui referido algumas situações em que a Câmara 
teve que intervir e aquela última tentativa de mudança da sede social foi uma 
delas, mas eu subscrevo realmente o texto que foi lido aqui e estou 
inteiramente de acordo com ele. Também diz no final que não pode haver mais 
tolerância por parte da Câmara Municipal – a Câmara Municipal tem tido a 
tolerância que é devida a todos os munícipes e a todas as empresas do 
município. Essa tem sido a tolerância que tem tido para com a Sociedade da 
Água do Luso. Evidentemente que também tem tido exigência e a partir do 
momento em que há uma falha da Sociedade da Água do Luso, nós temos que 
fazer sentir esse nosso desapontamento e essa nossa mágoa pelo não 
cumprimento de um projecto que eles próprios fizeram e apresentaram à 
Câmara, já lá vão quase cinco anos. Portanto, sobre isso estamos entendidos. 
Depois, quanto à intervenção do senhor Luís Brandão, sobre o que a Câmara 
pretende fazer do cine-teatro Avenida do Luso que adquiriu, evidentemente que 
a Câmara não comprou o teatro Avenida do Luso, apenas pelo facto de há três 
ou quatro anos atrás, numa grande empresa de imobiliária do país e que se 
dedica à venda de imóveis, ter surgido o cine-teatro Avenida, do Luso, como 
uma peça de venda, ou como um objecto de venda. Não foi apenas por isso, foi 
essencialmente, todos nós sabemos, para o reaproveitamento daquele espaço 
dentro de um projecto, que esse sim, cabe à Câmara Municipal, de 
revitalização da Vila termal do Luso, na sua componente fora das termas, 
porque se é facto que as termas já tiveram propriedade municipal, a verdade é 
que existe, concessionada pelo Estado, está na posse de uma empresa  
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privada, mas compete-nos a nós, naquilo que não diz respeito à intervenção 
dessa empresa privada, revitalizar o Luso e têmo-lo feito em termos urbanos,  
temos feito algumas obras que se têm desenvolvido, neste momento já estão 
adjudicadas as obras da Avenida Navarro e evidentemente que o cine-teatro do 
Luso é um espaço cultural do Luso, que tem que ser reaproveitado, mas a 
primeira fase é precisamente comprá-lo, porque ninguém pode reaproveitar 
aquilo que não é seu ou, pelo menos, que não tem direitos sobre esse espaço, 
e depois de negociações e de muito trabalho que deu a aquisição do cine-
teatro, é possível agora a Câmara Municipal pensar no projecto para o cine-
teatro dentro da perspectiva da revitalização das termas do Luso, óbviamente, 
tendo como base a sua recolocação ao serviço do Luso, diferente do que foi no 
passado, mas dentro da sua vocação cultural e não só, porque é um espaço 
privilegiado, é um espaço ao cimo da Avenida, que tem um enquadramento 
que a Câmara terá que contratualizar com gabinetes especializados e, 
sobretudo, que nos permitam concretizar ideias que existem em relação ao 
projecto para o Luso. Esse será o passo seguinte e espero que não interpretem 
isto como a promessa de que amanhã já está pronto o projecto, porque neste 
momento apenas foi feita a aquisição na outra semana, mas é evidente que 
vamos trabalhar, porque a autarquia não comprou o edifício para o ter fechado 
e deixá-lo cair. As pessoas têm que ter a ideia que a Câmara tem um objectivo 
para o cine-teatro do Luso e esse objectivo é, realmente, integrado naquele 
processo que nós estamos a desenvolver também para a Vila do Luso. Foi aqui 
referido o cine-teatro da Pampilhosa que, como é sabido, não é pertença da 
Câmara Municipal. Era bom que se dissesse que o cine-teatro da Pampilhosa 
abriu concurso público há um ano e tal para a execução das obras de 
recuperação do edifício, segundo um projecto feito pelo GAT, a pedido da 
Câmara Municipal, já há oito ou dez anos e é precisamente com base nesse 
projecto que foi aberto um concurso pela Direcção do Grémio de Instrução e 
Recreio da Pampilhosa, que é a Associação proprietária do edifício. Houve 
primeiro um recurso de um dos empreiteiros e como foi feito esse concurso de 
acordo com a legislação, o que deve ser aqui referido, porque regra geral as 
obras particulares nem sempre cumprem as normas de serem objecto de 
concursos públicos, mas aquele cumpriu e muito bem, foi objecto de recurso de 
um dos concorrentes. Esse processo de recurso durou alguns meses e depois 
foi adjudicado a um, que foi considerado como tendo ganho o concurso. 
Acontece que a Comissão de Coordenação da Região Centro recebeu a 
proposta de adjudicação, concordou com ela, mas remeteu-a à Direcção Geral 
do Ordenamento do Território que, por sua vez, analisou o processo e 
considerou que não, que estava mal entregue àquele concorrente. Isto foi 
objecto de recurso por parte da Direcção do Cine-Teatro, por entendimento de 
quem fez o recurso de que a análise tinha sido mal feita por parte da DGOTDU, 
mas a verdade é que esse recurso foi, ao fim de mais uns meses, mantido e 
das duas uma, ou a Direcção do cine-teatro ia para o Tribunal Administrativo, o 
que entendeu não fazer e penso que fez bem e resolveu fazer a proposta de 
adjudicação ao tal segundo que tinha recorrido. É um diferença de cerca de 
cem contos, mas que dá para perder um ano. É a burocracia que se tem, mas 
já tenho a informação que a CCDR Centro aceitou também essa adjudicação, 
mas enviou novamente para a Direcção Geral do Ordenamento do Território 
que, pelo menos até há quatro ou cinco dias, segundo informação do senhor 
Presidente da Direcção do Grémio de Instrução e Recreio, ainda não tinha 
recebido resposta. São estes os passos da burocracia neste País e, quanto a  
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isso, temos que ter alguma paciência. A obra é apoiada financeiramente pela 
Secretaria de Estado, mas a verdade é que ainda não tem luz verde para ser 
entregue, de facto, ao empreiteiro”.----------------------------------------------------------- 
A propósito do senhor Dr. Luís Brandão ter falado da Junta de Turismo que vai 
ser extinta e se a Câmara Municipal foi ouvida na extinção, o senhor Presidente 
da Câmara referiu: “ a Junta de Turismo Luso Buçaco, como as outras quatro 
Juntas de Turismo existentes no País, são cinco que existem, vão ser extintas 
por força da legislação que vai ser publicada e que foi aprovada em Conselho 
de Ministros e sobre a qual se pronunciou a Associação Nacional de 
Municípios. De facto, no País tínhamos dezanove regiões de turismo e mais 
cinco juntas de turismo, além de vários núcleos turísticos. A lei ou o decreto-lei 
que vai ser publicado, penso que reduz apenas a cinco regiões no continente, 
mais ou menos coincidentes com as actuais chamadas “regiões plano”, 
correspondentes às CCR existentes e, por força disso, a Junta de Turismo vai 
deixar de ter existência legal. A Câmara não se foi opor a uma decisão do 
Governo, de uma legislação seja deste Governo, seja de qualquer outro, de 
uma legislação que tem a ver específicamente com o ordenamento do turismo 
no País. Nem fomos consultados, como não tínhamos que ser. Foi a 
Associação Nacional de Municípios que emitiu o seu parecer. Agora, a 
realidade é esta – evidentemente que, na minha opinião, nós temos que estar 
muito atentos sim, à questão da fase de extinção da Junta de Turismo, primeiro 
porque a Junta de Turismo tem pessoal, tem um papel também a desempenhar 
no contexto do concelho. Nós temos que garantir que a futura Região de 
Turismo, que vai abranger cerca de noventa municípios, seja reconhecido ao 
concelho da Mealhada o papel que ele, de facto, tem neste contexto da região. 
Não nos esqueçamos que, ainda há bem pouco tempo falávamos disso, temos 
por exemplo, o único hotel de cinco estrelas aqui da zona, o número de 
dormidas – existem estatísticas definidas sobre isso, e nós não estamos muito 
atrás de alguns centros muito mais populosos do que nós, de algumas cidades 
que são consideradas grandes cidades de turismo e nós, Concelho da 
Mealhada, não estamos muito atrás e é nesse contexto que temos que estar 
muito atentos. Queria também deixar uma palavra de apreço e sobretudo, de 
gratidão, a todas as pessoas que passaram pelo Junta de Turismo Luso-
Buçaco, porque o fizeram sempre com esforço pessoal extraordinário da sua 
parte, basta dizer que as pessoas que constituem a Junta de Turismo Luso 
Buçaco não têm sequer senhas de presença ou qualquer pequena 
remuneração pelo seu trabalho, trabalharam sempre gratuitamente, sem 
qualquer compensação, o que revela ainda mais o espírito de trabalho público 
que sempre desenvolveram. Deve ficar uma palavra de apreço pelo seu 
trabalho, pela sua forma de actuar e, sobretudo, pelo facto da Junta de Turismo 
ser importantíssima para o Luso, porque tem sido, para o concelho em geral e, 
por isso, nós Câmara Municipal devemos estar muito atentos, mas isso é já no 
contexto da futura Região de Turismo. Fomos sempre defensores da 
manutenção da Junta de Turismo. Não era obrigatório ser Junta de Turismo 
Luso-Buçaco. Como sabem, ao longo de muitos anos fomos “namorados” pela 
Região de Turismo do Centro, com sede em Coimbra e fomos “namorados” 
pela Região de Turismo da Rota de Luz, com sede em Aveiro, porque 
realmente o Luso, o Buçaco e o concelho da Mealhada tinham muito valor sob 
o ponto de vista do turismo. E era essa a razão e não pelo facto de não 
estarmos integrados em nenhuma Região de Turismo. As opiniões dividiam-se  
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quanto à integração ou não em Regiões de Turismo, mas agora essa 
discussão é absolutamente sem sentido, na medida em que a Lei é geral e 
obriga realmente à extinção das Juntas de Turismo, porque há um novo 
enquadramento legal para a divisão turística no País. Falou também sobre a 
questão de um lapso, que não publicado um Edital sobre o dia 21. Devo dizer-
lhe que foi, de facto, publicado um Edital sobre a tarde do dia 21, e outro Edital 
que existe que foi para a passada véspera de Natal e para o dia 2, porque há 
razões de ordem operacional que nos impedem de dar o dia 31. Foi feito o 
Edital e foi divulgado.” ---------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à sugestão apresentada pelo senhor Luís Tovim, a propósito da zona 
industrial da Pedrulha e do cruzamento, o senhor Presidente da Câmara referiu 
que vai ser feito um estudo quanto a isso. Quanto à outra questão que colocou 
sobre a bancada do campo de futebol, o senhor Presidente referiu que apenas 
foi lida uma pequena parte da acta sobre o assunto e essa era uma resposta 
de um senhor Vereador que disse que tinha sido abordado sobre a questão, 
pelo que isso não tem nada a ver com uma resposta à actual direcção do 
Grupo Desportivo da Mealhada. Disse ainda que: “posso dizer até, que o 
projecto que foi feito, teve por base um projecto que, em determinada ocasião, 
nos foi fornecido por uma direcção do Grupo Desportivo da Mealhada. 
Óbviamente que as Direcções vão mudando, falei com o senhor Presidente da 
Direcção, que me informou de algumas questões, não houve nenhuma 
manifestação no sentido de protesto, mas foi uma resposta que foi dada pela 
senhora vice-presidente a um dos senhores vereadores, que fez uma 
intervenção sobre isso, alegando protestos da direcção. É uma questão de ler a 
acta toda nessa parte, porque é elucidativa”.----------------------------------------------- 
Quanto ao requerimento apresentado pelo senhor António Mano Soares, o 
senhor Presidente da Câmara informou que, quando o requerimento chegar à 
Câmara, será respondido por escrito.--------------------------------------------------------
Por solicitação do senhor Luís Brandão, o senhor Presidente da Assembleia 
perguntou ao senhor Júlio Penetra se tinha alguma coisa a informar, no que 
respeita à sua participação como membro eleito nesta Assembleia para o 
conselho consultivo do Hospital José Luciano de Castro em Anadia, na 
qualidade de vogal do mesmo conselho.----------------------------------------------------
O senhor Júlio Penetra agradeceu a pergunta e informou que este é um 
assunto que o preocupa, mais agora pelas movimentações a propósito das 
alterações do funcionamento daquele Hospital que, pessoalmente, considera 
ser uma estrutura que deve preocupar toda a gente se houver alguma 
alteração, por ser uma estrutura que respondia a muitas situações de urgência, 
não sendo comparável com o que se vivia na Mealhada e quanto a informação, 
está na mesma como qualquer outro membro desta Assembleia. Nunca foi 
convocado para nenhuma reunião do Conselho Consultivo do Hospital José 
Luciano de Castro. Disse ainda que, a propósito destas alterações, ainda está 
a tentar perceber porque é que isso acontece, porque não gosta de faltar a 
nenhum compromisso pessoal e muito menos àqueles compromissos onde tem 
o dever de representar outras pessoas. Por isso, nunca faltaria a nenhuma 
reunião para que fosse convocado e vai procurar saber porque é que tal 
aconteceu..------------------------------------------------------------------------------------------ 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Mesa deu por 
encerrado o Período Antes da Ordem do Dia e deu início à Ordem de 
Trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



                                                                                                                     FOLHA Nº.________                                                                                                                             

                                                                                                                                 ____________________ 

                                                                                                                     

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

 
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE 
SETEMBRO DE 2007. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
28 de Setembro de 2007, que foi aprovada, por maioria, com 2 (duas) 
abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão 
extraordinária de 09 de Novembro de 2007, que foi aprovada, por maioria, 
com 7 (sete) abstenções.------------------------------------------------------------------------ 
3 – INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo.  
Presidente, acerca da Actividade Municipal após a Sessão Ordinária de 28 de 
Setembro de 2007: -------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Bancada e Balneário do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa; -----------
- Reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada – Parque Urbano;-------------
- Arranjos Exteriores da Escola do 1º. CEB de Mealhada.------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------ 
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Monte Novo, 
Buçaco e Salgueiral;------------------------------------------------------------------------------ 
- Reabilitação de 4 Fogos no Bairro Social do Canedo.---------------------------------  

OBRAS EM CURSO 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha (2ª. Fase);----------------------------   
- Sinalização Semafórica – EN 234 (Lameira de São Pedro); ------------------------- 
- Centro Educativo da Pampilhosa  (Projecto);--------------------------------------------- 
- Estrada Santa Luzia/Barcouço (com substituição de Redes de Águas  e 
Saneamento;----------------------------------------------------------------------------------------
- Estrada Lendiosa/Arruiva;----------------------------------------------------------------------
- Estrada Luso/Pampilhosa (recuperação de alguns troços);---------------------------
- Bancada Poente do Campo Municipal Dr. Américo Couto;---------------------------
- Ampliação da Escola EB1 da Antes;--------------------------------------------------------
- Parque de Estacionamento de Luso;--------------------------------------------------------
- Iluminação do Campo Municipal Dr. Américo Couto;-----------------------------------
- Rotunda da Rua do Alto de Santo António (Estrada Carqueijo-Pampilhosa);---- 
- Rua Caminho da Mina – Ventosa do Bairro;----------------------------------------------
- Arruamentos no Luso (Recuperação de Pavimentos); -------------------------------- 
- Reabilitação da Estrada Municipal Ventosa do Bairro/ Peneireiro;----------------- 
- Arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;---------------------- 
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Carvalheiras e    
  Louredo; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Passagem Superior à Linha da Beira Alta (Ramal da Figueira da Foz) na Silvã.--
- Edifícios do Jardim Público da Pampilhosa;----------------------------------------------- 
Pavimentação do Largo da Feira do Travasso;------------------------------------------ 
- Pavimentação do bairro da Creche – Luso;-----------------------------------------------
- Estrada Mala – Silvã (pela Passagem Superior).----------------------------------------
Mealhada, 14 de Dezembro de 2007. -------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral). ------------- 
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Esta informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, foi acompanhada 
dos elementos relativos à situação financeira do Município, préviamente 
distribuídos a todos os membros da Assembleia Municipal. --------------------------- 
4 – REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA 
INDUSTRIAL DE VIADORES – ADITAMENTO À 
DELIBERAÇÃO DE 28/09/2007. 
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia, o senhor Presidente da 
Câmara referiu que, no período entre a aprovação da Revisão do Plano de 
Pormenor pela Câmara Municipal e o envio à Assembleia Municipal, a lei que 
se encontrava em vigor foi alterada, tendo havido alteração de um pormenor 
que não foi ao mesmo tempo remetido à Assembleia e a própria Comissão de 
Coordenação chamou a atenção para esse facto e que a forma correcta de 
aprovar o documento, seria remeter de novo à Assembleia Municipal com a 
introdução da “adenda”, que se encontra transcrita no próprio ofício remetido 
pela Câmara Municipal, para que seja mencionada expressamente na 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor António Mano Soares solicitou o uso da palavra para referir que vai 
abster-se nesta votação, porque não percebeu muito bem qual o objectivo 
daquilo que estão a deliberar, porque os documentos são acompanhados de 
um mapa que é ilegível e assim não sabe exactamente o que se passa, onde 
está situado o terreno, para poder votar favorávelmente ou contra. Sugeriu, por 
isso, se seria possível antes destas Assembleias Municipais, quando houver 
situações deste género, em que seja necessário conhecer bem a implantação 
no local exacto, das situações, haver préviamente uns dias antes da 
Assembleia reunir, uma sessão de esclarecimento, em que os técnicos 
mostrassem em mapas originais ou ampliados, claramente as questões, para 
todos saberem o que se passa.---------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia referiu sobre este assunto que, não 
querendo garantir isso, tem a ideia de que na decisão inicial vinha um mapa 
com um detalhe que se percebia bem o que é pretendido. Admite, no entanto, 
que possa ter havido agora uma falha no não reenvio desse mesmo mapa.------ 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Mesa passou à 
votação do assunto em apreciação, verificando-se que, por maioria com 6 
(seis) abstenções, a Assembleia Municipal  aprova o aditamento à deliberação 
tomada na sessão ordinária de 28 de Setembro, respeitante à  Revisão do 
Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores, em cumprimento do que 
dispõe o nº. 3 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a 
alteração introduzida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro e o artº. 79º. do 
Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 
310/2003, de 10 de Dezembro e Decreto-Lei nº. 316/2007, de 19 de Setembro, 
do teor seguinte: “Com a aprovação da Revisão do Plano de Pormenor da 
Zona Industrial de Viadores, ocorre uma reclassificação do solo rural em 
solo urbano, numa pequena área, resultado da conversão da classe de 
espaço florestal na classe de espaço industrial de acordo com a planta de 
ordenamento do Plano Director Municipal, anexa ao processo”. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
5. RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO 2007. 
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O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para referir que, nos 
termos do D.L. 380/99 e nos prazos que lá estão previstos, a Câmara tem que 
produzir o Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território, que hoje é 
apresentado à Assembleia para apreciação e perguntou se alguém pretende 
usar da palavra sobre este assunto, nomeadamente o senhor Presidente da 
Câmara, para prestar algum esclarecimento.----------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que o relatório tem que 
ser feito de 2 em 2 anos, passaram 2 anos do presente mandato e a Câmara 
remete o Relatório elaborado pelos serviços, para a Assembleia tomar 
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para dizer que gostou de ler o 
documento, porque depois de o ler ficou a conhecer melhor o Concelho a que 
pertence, mas é pena que, mais uma vez, a maior parte dos mapas apareça de 
forma ilegível, não lhe permitindo assim entendê-los. A questão concreta que 
gostaria de colocar, é uma questão de ordem prática, referindo: “será que, em 
futuras Assembleias Municipais, quando algo do género se repetir, eu poderei 
dirigir-me a algum serviço da Câmara Municipal, onde existam os originais 
destes mapas para os apreciar detalhadamente? É na secção de obras que 
isto existe?” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara respondeu que, neste caso concreto, deve 
dirigir-se à Divisão de Gestão Urbanística, concretamente no Gabinete SIG – 
Sistema de Informação Geográfica – onde lhe darão todas as informações. 
Qualquer membro da Assembleia se pode dirigir a estes serviços.------------------ 
Interveio o senhor Pedro Duarte para dizer que teve o cuidado de analisar o 
Relatório que lhe parece bem elaborado e que foi atingido o objectivo final que 
o mesmo pretendia. Todavia, disse, entre o conjunto de situações que 
pretendia ser esclarecido ou levantar alguma questão à Assembleia, vai limitar-
se apenas a um que está na página 38, quanto ao nível de qualificação 
académica da população residente, em que a página está totalmente em 
branco, dado que o texto que vem a seguir não está relacionado com o mesmo. 
Estranhou a ausência de dados, face ao título que foi enunciado, sendo para si 
um assunto muito pertinente, dado que, da análise conjunta de outros 
indicadores, surgiu-lhe uma situação muito particular que diz respeito à 
“sangria” de muitos jovens licenciados deste concelho, para fora do mesmo, 
constituindo este o capital humano que o concelho formou e que dificilmente 
regressará e trará dividendos no futuro a este concelho. Continuou referindo: 
“Digo isto porque, da minha geração do liceu, a maioria dos que seguiram uma 
formação académica superior, poucos são aqueles que estão cá e poucos são 
aqueles que me parece que regressarão. Isto para mim é preocupante, não 
obstante aqueles que, eventualmente, vêm para este concelho, para mim é 
muito importante ter aqueles que nasceram aqui, que gostam deste concelho, 
que vivem este concelho, não lhes seja criado ou, de alguma forma, não 
estejam reunidas as condições bastantes para que eles se fixem e mantenham 
aqui as suas vidas. Esta minha observação é feita exactamente pelo facto de, o 
campo exacto onde seria possível analisar mais em concreto esta situação, 
estar em falta neste Relatório”.----------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras, dizendo que vai falar em nome 
pessoal e não em nome da bancada, tendo referido que este é um dos 
melhores estudos que tem passado, desde que está nesta Assembleia quer 
neste mandato, quer no outro, completo, que traz informação rigorosa e que 
realmente dá a conhecer o concelho de outro ponto de vista. No entanto, disse,  
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enquanto membro desta Assembleia e membro do Partido Socialista, não pode 
de maneira nenhuma concordar com algumas das conclusões que vêm 
explanadas na página 96 e 97 deste estudo, que vêm ao arrepio de tudo o que 
tem sido dito e confirmado quer pelo executivo, quer por si próprio. Pensa que 
algumas destas conclusões são precipitadas e infundadas, não vêm no 
seguimento dos dados anteriores e tem que mostrar aqui alguma da sua não 
concordância com algumas destas conclusões. Por exemplo, disse: “carência 
generalizada de equipamentos públicos, na maioria das freguesias, com 
excepção da Mealhada – não faço ideia como é que este parágrafo vem aqui 
parar, porque todos os quadros que estão para trás não evidenciam nada disto, 
portanto, o concelho da Mealhada e tem sido apanágio do Partido Socialista 
enquanto tem estado no poder, de ter vindo a equipar todas as freguesias do 
concelho com a maioria dos equipamentos públicos. Faz-se aqui uma 
conclusão precipitada, generalizada, infundamentada. De seguida, volta-se 
noutro parágrafo com outra conclusão - «no entanto o abastecimento de água, 
apresenta algumas situações preocupantes que estão muito perto dos valores 
de ruptura». A ser verdade esta conclusão, tenho que fazer aqui um 
requerimento ao Presidente da Assembleia Municipal, que será dirigido ao 
Presidente da Câmara, que me assinale quais são, realmente, as situações 
preocupantes e que estão perto dos valores da ruptura. Quero conhecê-las 
porque é a primeira vez que estou a ouvir falar nisto. Portanto, se calhar é uma 
conclusão precipitada. Se não for, fica já o requerimento feito, para que me 
sejam indicadas, para discussão numa próxima Assembleia Municipal, quais 
são as situações preocupantes e que estão perto dos valores de ruptura. Fala 
aqui noutras conclusões ...”observa-se a ausência do sentido social de posse 
sobre espaços urbanos, que de certa forma descaracteriza e desqualifica a 
imagem urbana, ....” o sector de turismo tem enorme potencial, mas 
actualmente está em crise, não existe uma estratégia integrada de formação de 
valores concelhios” – também não compreendo este tipo de conclusão, porque 
nada dos mapas que estão para trás evidenciam esta falta de estratégia do 
turismo. Penso que o senhor Presidente da Câmara não pode concordar com 
estas conclusões. De qualquer maneira, queria simplesmente deixar aqui em 
meu nome pessoal, enquanto socialista, que não concordo de maneira 
nenhuma, com as conclusões deste Relatório. Todos os quadros que estão 
para trás retractam o concelho de Mealhada, com uma evolução positiva nesta 
última década, nesta última vintena de anos, portanto, não compreendo 
realmente, como é que se pode chegar a este tipo de conclusões”.----------------- 
O senhor José Miguel Felgueiras, apresentou o seguinte requerimento: “Exmo. 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Mealhada Dr. Rui Leal Marqueiro – 
Assunto – Requerimento – De acordo com o estatuto e regime desta assembleia, 
solicito que V. Exª. se digne solicitar ao senhor Presidente da Câmara Municipal o 
seguinte esclarecimento: 1 – No seguimento da apresentação do “relatório sobre o 
estado do ordenamento do território 2007” a esta assembleia municipal, solicito que 
identifique quais as “situações preocupantes que estão muito perto dos valores de 
ruptura” (vide pág.17 do relatório); 2 – Quais as freguesias e que tipo de equipamentos 
públicos existe carência generalizada, conforme descrito pág. 96 do mesmo relatório. 
Com os melhores cumprimentos, a) José Miguel Rosa Felgueiras – membro PS da 
A.M. – 2007/12/28”. --------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que há uma coisa 
que parece chocante, quando o senhor José Miguel Felgueiras falou na ruptura 
no aspecto do fornecimento de água, mas é um facto.  Só não tem havido falta 
de água, porque tem havido um esforço muito grande, lembrando os membros  
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da assembleia que, no mandato anterior foi aprovada pela Assembleia 
Municipal a adesão ao sistema de águas do Mondego e isso queria dizer que 
as águas da Mealhada estavam numa situação, praticamente, de ruptura. 
Todos estavam habituados, ao longo dos anos a pensar, que a fonte de S. 
João resolvia os problemas todos do município, o que não se verifica e 
começaram a ser feitos, após o 25 de Abril, furos de captação em diversos 
sítios. Há três anos, com a seca que houve, a água da fonte de S. João, não 
chegou para abastecer a freguesia do Luso, por isso, disse: “estamos mesmo 
em ruptura. Estamos extremamente preocupados, porque havia sistemas 
quase auto-suficientes e já tivemos que injectar água que vem de Coimbra, 
mas cujas condutas não estão dimensionadas para o aumento populacional 
que tivemos. Nós passámos de 1991 para 2001, de dezoito mil e tal habitantes 
para vinte e um mil e qualquer coisa, que é agora a população. Isto tem criado 
problemas sérios, daí a adesão às águas do Mondego e o plano e o projecto 
que está feito com obras que se irão iniciar, provavelmente, durante o ano de 
2008, com uma conduta com a dimensão adequada, que virá colocar-nos água 
numa zona onde será construído, por eles, um reservatório na zona do 
Lograssol, onde será depositada a água que irá abastecer grande parte do 
concelho da Mealhada. Também haverá uma ligação na Vimieira e uma ligação 
no Carqueijo, e isto porque o nosso sistema está, de facto, em ruptura. Neste 
momento, Coimbra não tem capacidade para nos fornecer muito mais água, 
porque as condutas adutoras não estão dimensionadas para a população do 
concelho da Mealhada, de agora. A água não nos tem faltado por muito 
esforço, não só ao nível dos funcionários da Câmara, mas também ao nível da 
própria empresa que serve de intermediária, que são as Águas de Coimbra, 
porque a água é-nos fornecida pelas Águas de Coimbra, mas nós temos o 
“negócio” com as Águas do Mondego”. ----------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Ana Filipa Soares Pereira para referir que, na sequência da 
intervenção que o senhor Presidente da Câmara fez sobre a água e, atendendo 
a que, últimamente, em alguns meios de comunicação, nomeadamente em 
publicações sobre ambiente, têm sido publicados vários artigos sobre o facto 
de alguns municípios do país, uns em maiores proporções que outros, a partir 
do momento em que o abastecimento de água passou a ser feito pelas Águas 
de Portugal e suas diversas concessionárias e não directamente o município, 
os municípios se terem apercebido claramente de terem perdas de água de 
consumo ao longo das redes de distribuição, nomeadamente porque há 
situações no país em que os municípios estão a pagar muito mais metros 
cúbicos de água do que aqueles que, efectivamente, consomem, havendo até 
casos caricatos em que estão a pagar mais água em alta do que aquilo que 
recebem em baixa, pelo que acabam por ter que pagar a factura da água e não 
conseguem tirar dividendos da sua venda. Assim, disse gostar de saber, já que 
o senhor Presidente da Câmara referiu esse assunto, se no Município da 
Mealhada tem a noção e o conhecimento, se existe este tipo de perdas ao 
longo da rede de distribuição de água e em que percentagem e se há algum 
plano para a sua recuperação, caso existam.---------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interveio para dizer em resposta, que é 
verdade o que tem ouvido, não há nenhum sistema que seja absolutamente 
estanque, porque como é sabido, basta haver uma ruptura numa conduta para 
haver perdas de água. Estima-se que a diferença entre a água que é recebida 
de Coimbra e que é medida em alta e a que cá é produzida, por exemplo a 
Fonte de S. João e outras captações existentes no concelho, há uma diferença  
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de cerca de 20% de perdas, sendo que nessas perdas também têm estado 
incluídas as regas de jardins e outros gastos. Agora, disse ainda o senhor 
Presidente, os gastos com regas também já estão a ser objecto de contagem, 
porque o sistema também tem um contador e é medido o consumo, mas há 
perdas em baixa, nas redes. Também têm estado a substituir as condutas 
antigas, que eram em fibrocimento, por condutas em PVC, que conseguem 
suportar pressões superiores, no sentido de que as perdas nas redes sejam 
cada vez menores. -------------------------------------------------------------------------------- 
Devidamente autorizado, interveio o senhor Vereador José Calhoa, para em 
resposta ao senhor José Miguel Felgueiras dizer que, das conclusões que não 
gostou, este trabalho é, como disse, uma análise do que tem sido feito nestes 
últimos dois anos e de uma ou duas situações que apontou, o sector do 
Turismo é um facto que é reconhecido e, por isso, a existência das 4 
Maravilhas. Foi apontada a anomalia e de seguida tentaram dar a cura, bem 
como com a LusoInova, etc. Quanto à ausência do sentido social dos 
equipamentos e espaços urbanos, isso foi detectado e foram começados os 
arranjos urbanísticos nos vários centros, o próprio arranjo de espaços verdes, a 
recuperação de zonas de lazer e estão a trabalhar na recuperação dos núcleos 
mais antigos, na parte das habitações degradadas. Quanto ao que à água diz 
respeito, o senhor Presidente já explicou, mas o que preocupa o executivo não 
é a estrutura física dos canos em si, mas o próprio líquido e o abastecimento 
geral, nomeadamente a Mealhada, porque o que existe de captação e a 
reserva existente é insuficiente, fazendo o convite a quem queira ver o depósito 
da Póvoa, que a partir das seis e meia da manhã, é impressionante ver a água 
que o depósito tem e forçosamente, diáriamente tem que entrar a conduta de 
Coimbra, para aguentar a hora de maior ponta. Disse ainda que o relatório foi 
feito, não têm vergonha de o publicar e o pior que tudo, é não querer ver e é 
sempre preferível prevenir, para que não aconteçam depois as situações que 
acontecem nos concelhos vizinhos e quando o mal está premente é que se vai 
tentar arranjar solução de recurso. Relativamente à questão levantada pelo 
senhor Pedro Duarte, o senhor Vereador referiu serem as estatísticas dos 
censos de 2001.------------------------------------------------------------------------------------ 
 Não havendo mais intervenções sobre este ponto, o senhor Presidente da 
Assembleia passou ao ponto seguinte da ordem de trabalhos.----------------------- 
6. PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – 
REVOGAÇÃO DO ARTº. 69º. – TAXAS AGRAVADAS. 
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia Municipal, o senhor 
Presidente da Câmara começou por dizer que, como é do conhecimento de 
toda a Assembleia, no Relatório da Inspecção de Finanças era referido que o 
artigo 69º. do Regulamento em vigor, prevê a aplicação de taxas agravadas no 
caso em que são feitas edificações sem o prévio licenciamento municipal. 
Segundo a inspecção, trata-se de um artigo ilegal, embora em termos de 
Tribunais Administrativos nunca o assunto tenha sido objecto de uma decisão, 
mas a Câmara Municipal entendeu por bem propor a revogação desse artigo à 
Assembleia Municipal e acabar com as taxas agravadas.  Isto vai trazer como 
consequência que, de acordo com a lei em vigor, quem faz uma obra sem 
licenciamento municipal, está sujeito a um processo de contra-ordenação, com 
a aplicação das coimas previstas na lei. ---------------------------------------------------- 
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Interveio o senhor Pedro Duarte para perguntar se, na falta de um artigo 
punitivo, de acordo com a proposta que é feita, da revogação do artigo com 
taxas agravadas, o regime contra-ordenacional é meramente o aspecto 
administrativo de contra-ordenação, mas que passa apenas pela fixação de 
montantes monetários ou vai mais além do que o próprio aspecto monetário, ou 
seja, se o objectivo inicial era apenas a multiplicação da taxa do licenciamento 
que era requerido, o regime supletivo é, de facto, apenas também uma 
penalização monetária. Disse que esta sua questão, é apenas como 
esclarecimento para todos e, para si, em particular.--------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara interveio para responder a esta questão, 
dizendo que actualmente o que se passa é que quando alguém faz uma obra 
sem licença, quando trata do processo de legalização, são aplicadas as taxas 
agravadas, no caso concreto do Município da Mealhada, a licença é agravada 
cinco vezes o seu custo. Se a Assembleia deliberar no sentido de ser revogado 
o artº. 69º. o que vai acontecer é que, nos termos da lei, vai ser instaurado um 
processo de contra-ordenação, independentemente da obrigatoriedade da obra 
ter que ser legalizada e a coima mínima anda em cerca de 500,00 €. -------------- 
Foram ainda colocadas algumas questões ao senhor Presidente da Câmara, 
sobre este assunto, a que o senhor Presidente deu resposta, nomeadamente 
quanto a situações de construções sem licença e respectivo agravamento.------- 
Interveio o senhor José Cadete perguntando se os serviços jurídicos da 
Câmara concordam a 100% com a sugestão que foi dada pela Inspecção Geral 
de Finanças, isto é, se a aplicação do artigo 69º. feita pela Câmara ao longo de 
todos estes anos, está completamente fora da lei.----------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara respondeu em sentido afirmativo, referindo 
ainda que, o que é de estranhar é que, até hoje, nenhum Tribunal 
Administrativo se pronunciou  no sentido de dizer que isso é ilegal.----------------- 
O senhor José Cadete referiu que vai desde já fazer uma declaração de voto: 
“A CDU vai votar contra, porque entende que, acima de tudo é uma injustiça 
social, a alteração, a revogação deste artigo, do Regulamento da Câmara”.------ 
Interveio o senhor Teodomiro Seabra Pereira, referindo que o senhor 
Presidente da Câmara já reconheceu que o artigo 69º. é ilegal, e perante este 
Aviso publicado no Diário da República, gostava de ser elucidado se a 
Assembleia pode tomar outra atitude que não a da aprovação da extinção 
deste artigo. Se é reconhecidamente ilegal, há alguma opção para os membros 
da Assembleia, perguntou? --------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, dirigindo-se ao senhor 
Teodomiro Seabra Pereira disse que a Inspecção não toma decisões, não é o 
Tribunal. Se houvesse uma decisão transitada em julgado, sim. O que 
acontece é que todos os doutrinadores dizem que é ilegal, mas não é 
conhecida nenhuma decisão do Tribunal Administrativo, que tenha considerado 
esta norma ilegal. As inspecções que têm passado pela Câmara é que sempre 
consideraram ilegal e sempre remeteram este assunto para os Tribunais 
Administrativos, mas nunca nenhum se pronunciou. Se a Assembleia Municipal 
decidir manter a situação, a norma manter-se-á, até que haja uma sentença 
transitada em julgado. ---------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Teodomiro Seabra Pereira interveio de novo para referir que, pelos 
esclarecimentos que foram prestados, o pequeno prevaricador vai ser 
prejudicado relativamente ao grande prevaricador, nesta questão e aí está de 
acordo com os deputados da CDU, de que não é justo e apetece-lhe votar 
contra.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Júlio Penetra interveio referindo que se a revogação do artigo 69º. vai 
prejudicar os pequenos prevaricadores, gostaria que a Assembleia ponderasse 
a hipótese de manter as coisas como estão, dando ao executivo, pelo menos, o 
conforto de que a Assembleia aprovou, por unanimidade, manter o 
Regulamento como está. ------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Miguel para referir que, de acordo com o que disse o 
senhor Presidente da Assembleia, o Ministério Público teve conhecimento 
oficial desta questão e nunca a remeteu ao Tribunal Administrativo no sentido 
de impugnar a legalidade ou ilegalidade desta norma. Perguntou ainda se 
houve algum particular a quem tenha sido aplicadas estas taxas agravadas, 
que alguma vez tenha recorrido ao Tribunal e tenha havido alguma decisão do 
Tribunal Administrativo sobre esta matéria.------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia respondeu que, enquanto foi Presidente 
da Câmara, isso nunca aconteceu. Actualmente, desconhece.----------------------- 
Interveio de novo o senhor António Miguel para perguntar se, em termos do 
contraditório, a existência de um processo de contra-ordenação não será mais 
benéfico do que a simples aplicação da taxa agravada, ao prevaricador, 
partindo do princípio que, da aplicação da taxa agravada não há qualquer tipo 
de contestação ou recurso. Julga que pelo processo de contra-ordenação, terá 
mais direitos. Perguntou ainda se, a título meramente preventivo, relembrando 
a questão que foi aqui tratada anteriormente sobre a remodelação da Avenida 
25 de Abril, não será preferencial, dado haver a declaração de uma ilegalidade 
por parte da Inspecção Geral de Finanças, a Câmara Municipal acatar a 
decisão,  visto haver a declaração de ilegalidade e não sabe se, futuramente, 
os Tribunais Administrativos ao pronunciarem-se sobre esta matéria, não irão 
manter esta decisão de ilegalidade. Disse ser apenas uma dúvida.----------------- 
Interveio o senhor Vereador José Calhoa para dizer que quando uma pessoa 
comete uma infracção e esta é detectada, essa pessoa é notificada e é-lhe 
dado um prazo para proceder à regularização da situação. Muitas dessas 
pessoas arriscam, porque nem sequer o terreno está em seu nome, mas a 
Câmara concede-lhes um espaço de tempo para que possam regularizar a 
situação, e pagam a taxa agravada cinco vezes. Em muitos dos casos, as 
pessoas preferem arriscar, porque o licenciamento em si, é mais caro que a 
própria obra. Caso esta norma seja revogada, o que acontece é que, sempre 
que seja detectada a ilegalidade, é instaurado o processo de contra-ordenação 
e tem na mesma que legalizar a obra, o que levará a uma dupla penalização. – 
Interveio de novo o senhor Pedro Duarte para dizer: “se no regime actual existe 
um regime contra-ordenacional, paralelamente estava a ser aplicado o artigo 
69º., eu coloco a seguinte questão – todas as pessoas a quem foram aplicadas 
as taxas agravadas, a algumas dessas foi aplicado ou não o processo de 
contra-ordenação? Ou seja, verificando-se a infracção, parece-me que do 
ponto de vista legal, se calhar, teria que haver duplicação, porque se havia uma 
disposição que determinava o agravamento da taxa, não afastava a legislação 
geral, quer ao nível do processo de contra-ordenação. Presumo que a Câmara 
optasse pela via mais flexível, no sentido de facilitar a regularização através da 
taxa, mas isso também não obstava a que a pessoa regularizasse o processo 
de licenciamento. A diferença está apenas na forma de punição do infractor”.--- 
O senhor Vereador José Calhoa deu a informação solicitada, no sentido de que 
não houve dupla penalização.------------------------------------------------------------------ 
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Interveio a senhora Arminda Martins para dizer: “pelo que entendi não houve 
nenhum pedido de parecer externo sobre este assunto. Isto foi uma 
advertência da Inspecção de Finanças. Relativamente à questão de ser mais 
ou menos justo aquilo que temos e aquilo que, pretensamente, teríamos se 
esta proposta fosse aprovada, há uma questão que não podemos esquecer. Eu 
entendo que quem transgride tem que ser penalizado, mas também entendo 
que, quem transgride com um pequeno muro, não deve ser penalizado da 
mesma forma que quem transgride com a construção de uma moradia ou com 
o aumento de um piso. Agora, há aqui uma questão que não podemos 
esquecer – a tendência do regime de licenciamento e vamos ter em Março um 
novo regime de licenciamento aí em curso, vai trazer a que muitas dessas 
pequenas obras que estavam, no fundo, em regime de licenciamento normal e 
que, quando a pessoa transgredia, iriam ser tributadas, vão deixar de carecer 
de licenciamento, portanto, se deixam de carecer de licenciamento também 
não vão ser penalizados, porque não estão a transgredir, ou seja, o pequeno 
transgressor, parece-me a mim, daquilo que já conheço da nova legislação, 
que a ser aprovada esta proposta, não irá ser tão penalizado como aquilo que 
se estava aqui a fazer passar um pouco, porque a questão, nomeadamente 
dos muros, vai sair um pouco do âmbito do licenciamento. O licenciamento vai 
passar a ter um cariz mais fiscalizador e vai haver um conjunto de obras que 
vão sair, que serão essas pequenas obras – umas construçõezinhas de apoio, 
uns arrumos de lenha – há imensas construções, que são no geral, aquelas 
que normalmente caiem nestes processos, que me parece que estarmos aqui a 
falar que estamos a prejudicar ou não prejudicar, não devemos ir por aí. Acho 
que, se por um lado, eu concordo com a sugestão que o Júlio Penetra fez, no 
sentido de dar algum conforto à Câmara Municipal, também acho que a 
questão da penalização, nós devemos assumi-la, porque quem transgride tem 
que ser penalizado e quem é reincidente ainda mais penalizado tem que ser. 
Nós temos é que ter critérios muito concretos, para que aquela transgressão 
que se faça, seja devidamente penalizada. Nós sabemos que o mínimo é de 
quinhentos euros, mas a partir de Março, se calhar, as coisas que vão ser 
entendidas como transgressões, já são construções com alguma volumetria e, 
se calhar, os quinhentos euros naquilo que a pessoa lucrou em ter levado essa 
acção sem licenciamento, se calhar, vai beneficiar deles. Acho que devemos 
ter aqui algum cuidado, que isto não reflecte tanto aquele aspecto social que 
estavam aqui a falar,  como se fez passar um pouco”.---------------------------------- 
Interveio novamente o senhor Vereador José Calhoa, agradecendo a 
intervenção da senhora engenheira Arminda, na medida em que está mais 
dentro do assunto e conhece bem a realidade. Disse ainda que no 
Regulamento que esta Assembleia aprovou, já há uma série de isenções, 
nomeadamente,  a ocupação do espaço público até uma determinada área, a 
pintura da casa, a mudança do telhado, tudo isso são benefícios com 
determinadas isenções. Há quem diga que as isenções são ilegais, mas o que 
é certo é que a Inspecção sobre isso, nada diz. Todas as obras que vão passar 
a ser de comunicação prévia como as que referiu, serão mais uma achega. -----         
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia passou à 
votação, verificando-se que a Assembleia Municipal, por maioria, com 5 (cinco) 
votos contra e 3 (três) abstenções, aprovou a alteração do Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação, com a “revogação do artigo 69º. – 
Taxas Agravadas”.------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
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7. REVISÃO ORÇAMENTAL Nº. 2/2007 – APROVAÇÃO. 
O senhor Presidente da Assembleia  deu a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara para dar informação à Assembleia, se achasse necessário. --------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que esta revisão 
orçamental é apenas para integração no orçamento da receita de 2007, do 
saldo da gerência de 2006. --------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor Pedro Duarte, para referir que este ponto, 
apesar de lhe parecer não levantar grande polémica, levanta-lhe uma grande 
questão ao nível da interpretação do documento, porque à excepção do último 
mapa onde vêm enunciados os valores, na parte de texto em momento algum 
vem mencionado o referido valor. Pode ser uma questão de pormenor, mas 
parece-lhe que merecia, até pelo valor em questão, que o mesmo constasse 
textualmente do documento que é apresentado. ----------------------------------------- 
A senhora Vice-Presidente referiu que fica essa observação e, na próxima, terá 
isso em consideração.---------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
colocou o assunto à votação.------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. Revisão ao 
Orçamento de 2007, apresentada pela Câmara Municipal, em cumprimento do 
que dispõe a alínea b) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, com a alteração introduzida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
8. ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA 2008 – 
APROVAÇÃO. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal perguntou quem pretende usar 
da palavra sobre este assunto.-----------------------------------------------------------------  
Interveio o senhor José Cadete para, em nome da CDU, manifestar o regozijo 
por se ter cumprido desta vez a lei do Estatuto da Oposição. Foram 
convocados pelo executivo para conversarem com o senhor Presidente da 
Câmara, foi uma reunião bastante frutífera, tiveram ocasião de trocar os pontos 
de vista, nem sempre coincidentes e, além de terem tido essa conversa que 
decorreu com lealdade e com respeito, entende que qualquer das partes 
colocou de lado os interesses quer partidários, quer pessoais (se é que haveria 
alguns interesses pessoais). Puseram acima de tudo o interesse dos 
munícipes, que é o essencial e mais satisfeitos ficaram, disse, quando 
receberam toda a documentação e ao analisarem os documentos, terem a 
grata surpresa de, a maioria da sugestões, modestas, que fizeram, terem sido 
contempladas neste orçamento. Disse ter duas questões a referir: “repara-se 
que a receita para 2008 tem uma diferença em relação a 2007 de cerca de um 
milhão e meio de euros, números redondos. Eu verifico aqui numa rubrica que, 
no ano de 2007 a 09.01.06, que se denomina Administração Pública – 
Administração Local – Continente, tinha dois milhões quatrocentos e quarenta 
mil euros. Este ano 2008 tem um milhão e duzentos mil. Se fosse possível, 
gostava que me esclarecessem o motivo desta diferença nesta receita. Depois 
temos aqui uma série de OUTROS – eu compreendo perfeitamente que, 
quando a contabilidade era o Deve e Haver, eram DIVERSOS, depois passou a 
contabilidade e punham-se também os DIVERSOS, mas como agora são 
engenharias financeiras, estão os OUTROS, mas quando os OUTROS têm 
algumas dezenas ou centenas de euros, ainda por aqui por ali, agora quando 
os OUTROS têm 480.000 euros, já é um pouco mais complicado a pessoa  
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aperceber-se porque é que está aqui tanto dinheiro, e isto é concretamente na 
rubrica no código 051099. Sugeria, a quem elabora estes orçamentos, que 
pudesse escalpelizar melhor, da próxima vez, estes OUTROS. Em relação 
ainda ao orçamento de 2007, verifica-se que nas despesas estão cerca de 4 
milhões de euros facturados e 7 milhões comprometidos. Eu ficaria muito 
satisfeito e julgo que todos os munícipes deste concelho, se em 2008 esse 
valor de 7 milhões das despesas estivesse no facturado e não no 
comprometido, o que era muito bom”.-------------------------------------------------------- 
Interveio a seguir o senhor Pedro Paiva para apresentar e ler a seguinte 
intervenção escrita, que entregou à Mesa no final: “Opções do Plano para 2008 
Espero que o Natal tenha sido bom para todos e aproveito para desejar um bom ano de 2008. 
No entanto, antevejo que o ano de 2008 não será tão bom quanto o necessário, no que 
respeita ao desempenho do executivo municipal. Porquê as  dúvidas quanto ao desempenho 
deste executivo? Há vários factores que contribuem para este cepticismo:1.º Não existência de 
uma estratégia e de uma visão (acto continuado) definidas para o concelho que tracem um 
rumo claro para todos os interessados no desenvolvimento do mesmo; 2.º Falta de capacidade 
de comunicação do executivo com as partes interessadas nos problemas que surgem, e 
dificuldades em resolvê-los, principalmente pela postura normalmente inflexível e assente no 
princípio do “quero, posso e mando”;3.º Desgaste do executivo, que se reflecte na diminuição 
da capacidade para desenvolver em pleno aquelas que deveriam ser as suas principais 
funções: i)Relações públicas; ii) Promoção de ideias diferenciadoras (que permitam uma 
atracção de turistas de forma não sazonal, visto que este é um concelho com um pendor 
turístico muito marcado); iii) Geração de receitas, (Impostos, QREN, do Governo); iv) 
Redistribuição dos fundos gerados para promover o bem estar das populações. Falando um 
pouco de cada um dos pontos anteriores, podemos dizer, relativamente ao primeiro ponto: 
1.º Não existência de uma estratégia e de uma visão (acto continuado) definidas para o 
concelho que tracem um rumo claro para todos os interessados no desenvolvimento do 
mesmo; As Opções do Plano propostas são: Promover o desenvolvimento económico do 
concelho; Promover as qualificações escolares e profissionais da população, o emprego e a 
inclusão social; Promover a valorização do concelho; Orientar a acção da autarquia na 
promoção do Bem-Estar Social e Cultural; Continuar a reforçar o apoio às Associações 
Culturais e Desportivas; Intensificar o apoio às Associações Juvenis. Estes são chavões que 
podem ser utilizados aqui, em Anadia, em Cantanhede, em Oliveira do Bairro, em Coimbra, 
ou em qualquer concelho do país. Não há nada diferenciador, nada específico, apesar de 
termos características distintas. Estes são os serviços mínimos garantidos. Caso houvesse 
uma Comissão de Gestão da Câmara, estariam aqui os requisitos mínimos necessários para a 
Câmara continuar a funcionar. A definição estratégica aponta normalmente um caminho, 
em que todas as partes interessadas se envolvem. No caso deste executivo, não há um rumo 
traçado, metas definidas, objectivos claros e concretos para que o próprio executivo possa 
avaliar o seu desempenho. As opções do Plano são um conjunto de generalidades. Faz-se 
uma ou outra obra avulso, promove-se um ou outro acontecimento avulso, mas nada de 
forma integrada e que envolva todo o concelho. Não há, e aparentemente não querem que 
haja, o envolvimento das Associações, das Instituições, das empresas, das pessoas.        
Relativamente a um eixo estratégico importante para  o concelho, o Turismo, devemos 
questionar – o que está feito? O que se prevê fazer? Como aproveitar a capacidade de 
chegada de pessoas em massa ao nosso concelho, e informá-las sobre as potencialidades 
turísticas do nosso concelho? Quantas pessoas vêm aos restaurantes e ficam a conhecer a 
Mata do Bussaco, o Museu Militar, o Museu do Porco, as Ruínas da Vimieira; Que 
actividades existem para que possam passar um sábado, ou um domingo, ou um fim de 
semana no concelho, dinamizando comércio local, residenciais e pensões, museus e outros 
espaços culturais? O executivo teve uma ideia inovadora e com potencial para ser trabalhada 
e melhorada (as 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada), que poderá ter importância na 
divulgação do concelho, mas logo a seguir tem uma postura incompreensível perante um dos 
acontecimentos que mais promove o concelho no país – o Carnaval. Esta questão do 
Carnaval choca mais ainda quando se verifica que existe um esforço de muitos concelhos  
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(principalmente os que têm uma marcada matriz turística), em promover acontecimentos 
para atrair turistas e promover a notoriedade do seu concelho. Sabe-se que a promoção 
inicial de um evento é muito maior e mais onerosa do que a promoção necessária para um 
evento com tradição e com nome na praça. Mas vejam-se alguns exemplos de acontecimentos 
relativamente recentes e que têm tido sucesso: - Óbidos com a sua Aldeia do Natal, com a 
Festa do Chocolate; Cantanhede com a Dixieland (festival de jazz) e Expofacic; Águeda com 
feira gastronómica do leitão; Oliveira do Bairro com a Fiacoba – e um espaço inovador: o 
“espaço inovação”, Anadia com a Estação Vitivinícola de Anadia e seu Museu, e com a 
Curia, como pólo turístico que está a ser claramente potencializado, ao contrário dos nossos. 
Mealhada (eventos diferenciadores) Carnaval (em fase de maturidade – 30 anos); 4 
Maravilhas (em fase de lançamento e que requer muito investimento até ser conhecida e 
reconhecida); Luso e Mata do Bussaco– que só por si são diferenciadores, e têm enorme 
potencial, mas são alvo de um desaproveitamento atroz; Ao falar de estratégia para o 
concelho muito mais haveria a dizer, mas passemos ao ponto seguinte: - 2.º Falta de 
capacidade de comunicação do executivo com as partes interessadas nos problemas que 
surgem, e dificuldades em resolvê-los, principalmente pela postura normalmente inflexível e 
assente no princípio do “quero, posso e mando”; Não é nada difícil apresentar alguns 
exemplos do que é a falta de capacidade para envolver as partes interessadas e resolver os 
problemas em prol do concelho. Podemos mesmo afirmar que aqui, o que se passa é 
exactamente o contrário, ou seja, uma grande tendência para hostilizar. E para ilustrar estas 
situações, vamos relembrar apenas alguns casos que são do conhecimento de todos: - O 
encerramento do SAP – houve uma grande apatia ou ingenuidade no acompanhamento deste 
processo, ou melhor, na falta de acompanhamento; Hospital Misericórdia – com todos os 
problemas que são conhecidos; Carnaval – uma tradição de 30 anos posta em causa por 
insignificâncias, analisando os custos benefícios do acontecimento; Relação com ACIM em 
diversas situações (Expo Mealhada não se fez, porque segundo o que é do conhecimento 
público, a CMM dizia que a responsabilidade era da ACIM, portanto eles que a fizessem); 
Alcides Branco ; Campo de Golfe – Zonas Industriais – Viadores; E neste ponto fiquemos por 
aqui. Relativamente ao 3.º Desgaste do executivo, que se reflecte na diminuição da 
capacidade para desenvolver em pleno aquelas que deveriam ser as suas principais funções:  
- i)RP pelos motivos falados no ponto anterior; ii) Promoção de ideias diferenciadoras (que 
permitam uma atracção de turistas de forma não sazonal, visto que este é um concelho com 
um pendor turístico muito marcado); Houve o 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada e ficou-se 
por aí; iii) Geração de receitas, (Impostos, QREN, Fundos do Governo). Receitas do 
governo – já se viu pelo PIDDAC a falta de capacidade de atrair fundos, investimentos e 
protocolos da parte do Governo; e ainda não se vislumbrou qualquer apoio digno de registo, 
apesar de que, quando existe um governo de cores diferentes, se culpam esses governos da 
falta de apoio. E agora? Que apoios existem ao nível do governo? QREN – é sem dúvida uma 
fonte de financiamentos por excelência, e prevê vários programas que poderão ser 
aproveitados pelo executivo. Vamos aguardar e esperar pela capacidade de realização de 
projectos de investimento do executivo. Por outro lado, devemos ficar preocupados, visto que, 
segundo um ex-vereador do anterior executivo liderado pelo actual presidente nos diz, 
relativamente ao centro de estágios do Luso e cito – “(…) quer a vice-presidente quer o 
presidente não tinham muita vontade que avançasse. Mas o mais grave é eles terem-se 
esquecido da candidatura e depois andaram para aí a desculpar-se que foi o governo que não 
deu o dinheiro, quando na verdade o que aconteceu é que eles não fizeram a candidatura a 
tempo e horas. Ele encarregou-me de fazer a parte técnica da candidatura, e isso ficou tudo 
pronto. Estava tudo pronto mas esqueceram-se. (…) Abafaram tudo e acusaram o Hermínio 
Loureiro de não os apoiar, de não querer saber, quando quem não quis saber foi o presidente 
da Câmara” (…) citado da entrevista do ex vereador Ferraz da Silva ao Mealhada Moderna 
em 10 de Outubro de 2007). Queremos essencialmente falar do futuro, e esperamos, para bem 
do concelho, que estes esquecimentos tão onerosos para o concelho da Mealhada, ou outras 
situações semelhantes, não voltem a ocorrer. iv) Redistribuição dos fundos gerados para 
promover o bem estar das populações - Alguns tópicos que podem contribuir para o bem estar 
das populações: - Localização da CMM – pode-se perder oportunidades para criar um novo 
centro de desenvolvimento da cidade (viveiros, S. Romão (junto ao cruzamento Travasso/ 
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/Vacariça)). Estes novos centros para a o desenvolvimento de Mealhada, devem ser uma 
solução de ruptura, com possibilidade de promover outras áreas geográficas; Temos a 
oportunidade para adequar o PDM às necessidades reais das populações e criar novos 
centros e pólos de desenvolvimento da cidade, pois o PDM está em revisão, como já foi dito 
noutro ponto da ordem de trabalhos; QUE ESTRATÉGIA PARA O TURISMO 
CONCELHIO? – LusoInova – para 2009; Que Carnaval queremos? Que eventos queremos? 
Queremos continuar a ser a Capital do Leitão? O que podemos fazer? A Pousada da 
Juventude do Luso? Junta de Turismo do Luso e Bussaco, o que vai acontecer? O que está 
previsto para ultrapassar esta situação? Como vai ser a promoção turística do concelho? 
Como aproveitar as sinergias potenciais da Região de Turismo do Centro? Campo de Golfe – 
para quando? Quantos anos serão necessários? ENSINO – Deveria ser feito um esforço para 
atrair um pólo universitário para a Mealhada. É óbvio para todos que as localidades que 
usufruem de Universidades ou de um pólo, têm um crescimento relativo significativo, além de 
muitas outras vantagens. AO NÍVEL ECONÓMICO: - Parque Tecnológico (Beira Atlântico 
Park) – não tem despesas previstas até 2011; O que se passa? Mira e Cantanhede estão em 
funcionamento, e nós? Zonas Industriais? Como estão? O que está a acontecer com o 
investimento empresarial? Onde? Como resolver situação da ZI de Viadores? Para quando as 
Zonas Industriais há tanto tempo prometidas? (estão paradas ou em estudo). Isto leva-nos a 
pensar que a ZI da Pedrulha está mais avançada apenas porque Cantanhede está envolvida! 
Mas continuando, e a Plataforma Empresarial Logística Poli-nucleada que não tem despesas 
previstas até 2011. O que vai ser? Que benefícios vão daí decorrer? Prevê-se fazer alguma 
coisa? SAÚDE E BEM ESTAR: - Hospital da Santa Casa da Misericórdia –como aproveitar 
as potencialidades de uma infra-estrutura desta natureza (concelhos vizinhos estão a 
aproveitar as Infra-Estruturas existentes com a utilização não convencional das unidades de 
saúde e nós?). Concluindo: - É óbvio que o nosso discurso pretende ser de esperança para 
2008, mas de facto há poucas certezas. O que se perspectiva é que se o QREN correr bem e os 
projectos forem financiados, será um bom ano, ou melhor uma boa preparação para o ano de 
eleições de 2009. Caso haja projectos que não sejam aprovados, será um ano negativo e mais 
um ano perdido. Por outro lado, para além da dependência e da incerteza dos fundos 
europeus, tem sido hábito neste executivo ter taxas de execução muito baixas. Com taxas de 
execução de 50% nos últimos anos, e não há indicações que o modo de agir da CMM altere, 
sabemos que metade do que está aqui previsto para 2008 não será realizado. Ou seja, se 
planeia 10 obras, provavelmente apenas 5 serão realizadas. Também queremos que seja claro 
que muito mais importante do que utilizar o dinheiro em ano de eleições, é fazer uma gestão 
correcta, que passa por permanentemente distribuir a riqueza gerada pelo concelho de forma 
coerente e fazendo face às necessidades das populações, necessidades essas que não 
dependem de ciclos eleitorais. Com isto queremos dizer que esperamos que não estejam a 
guardar o dinheiro para o poderem utilizar apenas em ano de eleições, pois quem deixa de 
beneficiar com estas políticas agregadas a estes ciclos são as populações. Sabemos que este 
executivo faz o melhor que pode e sabe, mas sabemos que o melhor deste executivo não é 
suficiente. Assim, e Por termos muitas dúvidas sobre as orientações estratégicas, que são 
pouco mais do que gestão corrente; Por não haver dificuldades de resolver os problemas que 
surgem; Por considerarmos que é pouco ambicioso e apenas mais do mesmo; Por 
considerarmos que a estratégia está errada e o caminho não é este; Por o executivo não saber 
sequer explicar qual é o caminho que pretende, não podemos deixar de estar muito 
apreensivos com o que aí vem.------------------------------------------------------------------------------ 
Obrigado”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio novamente o senhor José Cadete para referir que gostava de dar uma 
sugestão a este senhor deputado municipal, pois embora não fosse sua 
vontade falar neste assunto, apesar do seu partido o ter forçado a falar 
algumas vezes sobre ele, uma vez que falaram no PIDACC, quer lembrar que o 
único partido que, na Assembleia da República, pediu o reforço de verbas, 
concretamente para a Mata do Buçaco e para as Capelas, foi o Partido  
Comunista Português e todos os partidos, com excepção do Bloco de 
Esquerda, votaram contra. Disse ter os documentos em sua casa e que os  
fornece se estiver interessado  em vê-los, sendo importante que pedisse ao 
senhor Carlos Marques para forçar o seu partido a serem coerentes como são 
aqui no Concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta, interveio o senhor Pedro Paiva para dizer que está muito mais 
preocupado com os problemas deste Concelho a que pertence, ao mesmo 
tempo que dá os parabéns ao Partido Comunista, através do senhor José 
Cadete, por ter tido essa atitude louvável, porque tudo o que seja feito para 
beneficiar este seu concelho, é muito importante e deve ser reforçado por 
todos. Referiu ainda não conhecer o funcionamento das estruturas, para saber 
como é que podem chegar lá, e julga que o executivo municipal também tem 
um papel importante, de forçar ou tentar alertar para as necessidades que 
existem. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão para solicitar esclarecimento quanto ao facto 
de estar orçamentado para 2008, um valor para a requalificação da Avenida 
Navarro, perguntando se também inclui a Fonte de S. João.-------------------------- 
A senhora vice-presidente respondeu que a verba inclui, não própriamente a 
Fonte de S. João, mas a envolvente à Fonte. --------------------------------------------- 
O senhor Luís Brandão continuou, dizendo que esta sua pergunta se deve ao 
facto de, para 2009, estar também previsto um outro investimento na Fonte de 
S. João, e se este investimento tem alguma coisa a ver com a sua questão  
anterior, ou ainda com uma questão por si levantada numa outra sessão 
anterior, de haver necessidade de uma intervenção mais profunda na Fonte de 
S. João, de acordo com o estudo realizado. ----------------------------------------------- 
A senhora Vice-Presidente usou da palavra para responder às questões 
colocadas, começando por dirigir-se ao senhor José Cadete, relativamente às 
rubricas OUTROS, para que chamou a atenção: “Na realidade estão aí duas 
rubricas residuais com um valor significativo, mas têm uma explicação – do 
primeiro que referiu, são actos administrativos, que podem acontecer 
extraordinariamente, não estão referenciados, porque podem ou não 
acontecer. No que diz respeito ao do valor de 480.000, o ano passado já foi 
levantada a mesma questão pelo valor de 500.000, e isto trata-se das rendas 
da EDP e como não existe uma rubrica específica, tem mesmo que ir numa 
rubrica residual, porque não existe no nosso orçamento essa classificação. Na 
observação que fez quanto ao facturado versus comprometido, muitas vezes a 
morosidade da adjudicação das obras, do desenvolvimento da obra, a única 
coisa que podemos fazer é lançar obras e adjudicá-las, depois no seu 
desenvolvimento, o único instrumento que nós temos para fiscalizar é também 
as penalizações aos empresários. Relativamente à exposição do senhor 
deputado do PSD, é uma visão, é óbvio que o orçamento define bem a 
estratégia, só não a vê quem não quer, quais são os pilares da estratégia de 
desenvolvimento do concelho, quais são as vertentes em que nós estamos a 
apostar, penso que é bem claro por um lado a logística, por outro lado o  
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turismo, por outro lado o desporto também como uma aposta forte e até 
quando se fala nas obras das bancadas, muitas vezes nas obras dos estádios 
municipais, muitas vezes se esquece que é uma aposta do concelho e é uma 
resposta não a nível local, mas a nível regional e até nacional e, por isso, a 
nossa aposta também vai nesse sentido. Por isso, digamos que as três 
vertentes de desenvolvimento do concelho, aquelas em que nós apostamos 
estratégicamente, estão bem definidas, sabemos perfeitamente para onde 
queremos ir, a LusoInova é uma aposta, em breve o plano estratégico será 
apresentado à comunidade, mas as linhas orientadoras são do conhecimento 
geral e a nossa integração na ABAP, na plataforma polinucleada, são disso 
exemplo – a plataforma na área da logística, a ABAP porque a Associação 
Beira Atlântico Parque tem várias vertentes, nós somos associados e a 
LusoInova, por exemplo, integra-se nessa orientação, porque aquilo que está, 
por exemplo, em Mira, podia estar na Mealhada, se nós achássemos que essa 
era a nossa vertente. Conhece a problemática da incubadora de Mira, tal como 
Oliveira do Bairro a rejeitou, Mealhada também a rejeitou, porque essa não era 
a nossa aposta do momento. Era sim, a área do turismo e é nessa que 
estamos a apostar e a ABAP é também uma plataforma para o projecto 
LusoInova. Eu não costumo fazer observações nem comentários a artigos de 
jornal, cada um vale o que vale e eu penso que as pessoas já entenderam 
perfeitamente o que é que se passa, mas vou fazer uma ressalva, porque é 
uma ofensa pessoal, mas também a uma pessoa a quem o concelho deve o 
projecto e que pagou, que é o arquitecto Monteiro, que foi o responsável 
técnico pelo desenvolvimento pelo centro de estágios do Luso. Por isso, 
técnicamente, loucos seríamos nós, pensar que a responsabilidade técnica 
seria do senhor ex-vereador. Já tivemos vereadores com muitas vontades, uns 
de serem arquitectos, outros de serem estrategas, mas é lógico que ninguém 
reconhece ao senhor vereador essa capacidade e, sabendo todos nós, que 
pagámos ao arquitecto Monteiro, para ser o responsável técnico pelo projecto. 
Quanto à candidatura, o senhor vereador Breda Marques, na altura deputado, 
promoveu uma reunião com o Secretário de Estado, em que lhe foi entregue 
uma cópia da candidatura que tinha sido apresentada e que, na altura, nos 
disseram que as regras do jogo tinham sido alteradas, depois de já estar uma 
candidatura apresentada e na altura que tivemos a reunião o senhor vereador 
acompanhou-nos e viu, aliás quando recebem uma candidatura tem um 
processo de análise e o próprio Secretário de Estado tinha essa folha de 
análise com ele e nos disse, na presença do senhor vereador, que conhecia o 
projecto. Esta é a explicação que achei que tinha que dar, neste local”.------------ 
Encerrada a discussão deste assunto, o senhor Presidente da Assembleia 
colocou-o à votação, verificando-se que a Assembleia Municipal deliberou, por 
maioria, com 9 (nove) votos contra, APROVAR o Orçamento e as Opções do 
Plano para 2008 da Câmara Municipal, em cumprimento do que dispõe a 
alínea b) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a 
alteração introduzida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------
Seguidamente, pela senhora Arminda Martins, foi apresentada a seguinte 
declaração de voto: “votei favoravelmente este Orçamento, mas tenho que tecer 
aqui algumas considerações – mais uma vez e pelo terceiro ano consecutivo, 
estamos perante um orçamento altamente penalizador para a freguesia de Antes 
e falo nela porque é aquela que mais me diz respeito, mas desde já quero 
manifestar a solidariedade para com outras freguesias nas mesmas condições.  
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Só posso entender esta penalização, pela forte aposta em algumas outras 
freguesias do concelho, nomeadamente a freguesia do Luso, com o qual 
concordo em particular. Entendo que é nesta freguesia que existe o potencial 
que possibilitará fazer a projecção do nosso concelho a nível nacional e no 
mundo. Espero, de facto, é que ela não peque por tardia. Estou portanto 
disponível para, no caso da Antes, sofrer um pouco mais, mas devo dizer que a 
partir do final de 2008, não estarei disposta a tolerar mais qualquer sacrifício, 
pelo que faço um apelo no sentido de que não se esqueçam da Antes. A 
população da Antes tem carências e necessidades às quais é necessário dar 
resposta de forma urgente, uma vez que a Junta de Freguesia não tem 
capacidade financeira de as resolver. Cito a necessidade de execução de um 
espaço de lazer na freguesia – um jardim público, e não esqueçamos que para 
fazer esse jardim é necessário adquirir os terrenos. Cito a necessidade urgente 
de intervir na zona do lago do Sume, que se encontra desprotegido, trazendo 
insegurança à população que àquele local se desloca para apreciar com os seus 
filhos, em especial, as espécies que daquele espaço fizeram o seu habitat 
natural – refiro-me aos patos. Cito a necessidade de sinalização horizontal, 
incluindo a pintura das passadeiras, que se encontram quase invisíveis e falo 
nisto porque, há dois anos que vem sendo dito que, em breve, esta questão será 
resolvida. A Junta tem sucessivamente feito esforços no sentido de obter apoios 
para arranjar o espaço do pavilhão do Sume, mas tem visto as suas 
candidaturas, apesar de aceites, não contempladas. Cito ainda a necessidade 
urgente de construir uma instalação sanitária, nomeadamente no Cemitério 
novo, evitando que os proprietários dos lotes vizinhos ao cemitério, se vejam na 
necessidade de os vedar para evitar que eles sirvam de casa de banho. Cito 
também a necessidade urgente de reorganizar o Largo do Chafariz da Alta, em 
termos de trânsito, porque como sabem o acesso ao Centro de Dia e Lar é feito 
por este local e são sistemáticas as situações em que as viaturas de emergência 
INEM e não só – se vêem impedidas de aceder de forma fácil àquele local. Muito 
mais haverá para citar, mas deixo para o senhor Presidente da Junta, se assim o 
entender, outras questões. Quero continuar a acreditar que, pelo simples facto 
de existir uma rubrica aberta para algumas destas situações no orçamento que 
acabamos de aprovar, verei algumas delas, em termos de obra, executadas”.------ 
Interveio o senhor António Mano Soares para fazer a seguinte declaração de 
voto: “eu votei contra, fundamentalmente, porque penso que é um orçamento à 
mínima. É um orçamento de quinze milhões de euros, recordo-me por exemplo 
que o nosso vizinho concelho de Cantanhede, tem um orçamento de, salvo erro,  
quarenta e cinco milhões de euros, portanto três vezes mais, eu sei também que 
é um pouco maior que o nosso em superfície, e talvez em poderio industrial e 
económico, mas duvido que seja três vezes mais poderoso que nós, sei que 
colocam a ênfase, sobretudo, nas infraestruturas básicas, nas vias de 
comunicação que, de facto, é importante, no saneamento que já está 
praticamente concluído e que é importante, no abastecimento de água, mas eu 
sinto que falta aqui um golpe de asa, falta qualquer coisa de original, de 
galvanizador, que mobilize as pessoas, que faça com que apeteça de facto vir 
para aqui, viver aqui e desenvolver aqui o concelho. Eu cito só apenas alguns 
exemplos de passagem. Temos quanto a mim, a nossa jóia da coroa, que é a 
Mata do Buçaco, bem sei que não é concelhia, pertence à tutela nacional, mas 
continuo a pensar que, apesar da tutela pertencer ao Estado, que o município 
podia fazer mais qualquer coisa do que aquilo que faz e não apenas, 
simplesmente, tomar aquela atitude como se estivesse a sacudir a água do 
capote «isso não é comigo, é com o Estado» e, portanto, a Mata continua a 
degradar-se a olhos vistos e não é aproveitada como de facto devia ser 
aproveitada. Em relação, por exemplo, a outra nossa jóia da coroa, que é a  
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gastronomia, é certo que houve aquela iniciativa das quatro maravilhas da 
Mealhada, mas foi uma iniciativa que quando surgiu, inicialmente senti algum  
entusiasmo, senti que era uma coisa original, interessante, mas depois foi como 
um foguete que explodiu e morreu. Não teve continuidade. Estas coisas, se não 
tiverem continuidade morrem, são apenas pólvora seca. Ainda em relação à 
gastronomia, essa seria uma via, de facto, aproveitar essa iniciativa e aproveito 
para felicitar o executivo, porque foi uma boa ideia, mas foi curta e fraca e 
parece que acabou. Na mesma linha, claro que a gastronomia, as quatro 
maravilhas da Mealhada, não podem viver de costas voltadas com os industriais 
de restauração do concelho. É claro que não podemos apontar uma 
metralhadora aos industriais do concelho, para virem falar com o executivo, para 
se consertar uma estratégia, mas se houver habilidade, diplomacia, insistência, 
uma boa argumentação, penso que será possível obter a consertação de toda 
essa gente, que é uma gente válida e que, com a sua actividade, constitui um 
peso económico e social para o concelho. Não vejo ser feito nada em relação a 
isso. Os industriais estão a gerir cada um a sua casa, não há consertação e 
depois vemos Águeda a arrogar-se como sendo a capital do leitão, há leitão em 
todo o lado e, de facto, a Mealhada que é o berço do leitão e que é onde, apesar 
de tudo, continua a haver o melhor leitão, não é feito nada. Outra coisa que acho 
que é importante e não vejo ninguém a falar sobre isso é em relação ao 
ambiente. O ambiente hoje em dia é importantíssimo, está ordem do dia. Nós 
devíamos fazer muito mais coisas em relação ao ambiente, há uns pilhões, umas 
coisas de reciclagem, mas um pilhão que está na minha zona, onde quis colocar 
uma série de pilhas, estava cheio, já com sacos no chão a abarrotar, tive que 
levar as pilhas para casa. Acho que devia haver mais pilhões, mais pontos de 
reciclagem de vidro, de papel, tudo isso. Sei também que em relação ao 
ambiente, há as chamadas oficinas de educação ambiental, o que é interessante 
e também aproveito para felicitar o executivo por essa iniciativa, que penso que 
é original e é de aproveitar, mas também é pouco. Se calhar até tem muito valor, 
vem noticiado, dá algum nome aos organizadores, mas penso que isso devia ter 
outra dimensão. A ecologia, o ambiente, nós temos que começar a tratar 
sériamente do ambiente, temos que começar a lutar contra a poluição, temos 
que preservar as nossas águas, o nosso ar puro e, de facto, não vejo grandes 
iniciativas nesses aspecto. Finalmente, eu oiço a senhora vereadora falar muitas 
vezes em estratégia, visão estratégica, ainda há pouco disse «a nossa  
estratégica fundamental está voltada para o desporto, para o turismo...» mas não 
tenho conhecimento, não sei de onde é que lhe surgiram essas iluminações, 
essas ideias brilhantes, estratégicas. Caíram-lhe do céu? Esse é o resultado de 
uma discussão que teve com a população, com quem? Existe um livro branco 
onde explica porque é que optou por essa estratégia e não por outra? Eu acho 
que se, de facto, acredita seriamente nas suas opções estratégicas, devia 
fundamentar isso num livro branco, em que fundamentasse aí as razões, os 
porquês e os meios e os objectivos e eu penso que não basta fazer isso apenas 
na campanha eleitoral. Se calhar, provavelmente, isso estará escrito nalguns 
panfletos de campanha eleitoral, mas se assim é, é muito pouco”.---------------------- 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras para apresentar também a seguinte 
declaração de voto, que passou a ler e entregou à Mesa: “votei favoravelmente 
o Orçamento e Opções do Plano para 2008 com a consciência de que se tratam 
de documentos elaborados com rigor e sentido de responsabilidade. Não posso, 
no entanto, deixar de mostrar a minha discordância face ao valor orçamentado 
para o “Novo Edifício dos Paços do Concelho”, que considero verdadeiramente 
despropositado, face às carências do município noutro tipo de equipamentos 
públicos. Mealhada, 28 de Dezembro de 2007. a) José Miguel Rosa Felgueiras – 
membro do P.S. da Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------ 
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9) DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 
PARA O ANO 2008. 
O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara, para se pronunciar sobre este ponto. -------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que as competências q 
delegar nas freguesias, estão incluídas no orçamento que acabou de ser 
aprovado, mas tal delegação tem que ser formalizada em termos de 
deliberação. Estas competências, em termos globais são as mesmas dos anos 
anteriores, embora em termos financeiros tenha havido um aumento, 
relativamente ao orçamento de 2007.--------------------------------------------------------  
Sobre este assunto, interveio o Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, 
senhor José Felgueiras, para solicitar um esclarecimento relativamente às 
competências delegadas para conservação e limpeza de valetas, bermas, 
caminhos e passeios, por ter tido conhecimento de que foram oferecidas a 
algumas Juntas de Freguesia umas bicicletas para apanhar as folhas e a sua 
Junta não foi contemplada. Pergunta até que ponto a sua Junta tem que andar 
a apanhar as folhas dos passeios. Quanto às ervas, a Junta trata, mas quanto 
às folhas pergunta a quem compete, se à máquina que as apanha, se à própria 
Junta, referindo que o dinheiro que a Junta possui, chega. ---------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interveio para referir que foi dita pelo senhor 
José Felgueiras uma inverdade, porque não foi dada nenhuma máquina para 
apanhar folhas, a nenhuma Junta de Freguesia. O que se passa é que o 
pessoal da Câmara trabalha nas outras freguesias, tal como na freguesia da 
Mealhada, com uma máquina aspiradora manual. --------------------------------------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia da Vacariça, senhor José Rosa, 
para referir que discorda do critério de distribuição das verbas destinadas à 
limpeza das valetas, referindo que é claro que as pessoas estão primeiro e aqui 
não são pessoas, são valetas e as freguesias com maior território têm, 
naturalmente, muito mais valetas para limpar. No caso da sua freguesia que 
tem menos gente e tem valetas para limpar, sofreu um corte por ter menos 
gente que as freguesias mais populosas. Julga que este critério não está 
correcto e solicita que a Câmara o reaprecie numa próxima transferência.-------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia passou à 
votação, verificando-se que, por unanimidade, a Assembleia deliberou autorizar 
a Câmara a delegar competências nas Juntas de Freguesia, em cumprimento 
do que dispõe a alínea s) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, com a alteração introduzida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
de acordo com a deliberação tomada pelo executivo na sua reunião de 6 de 
Dezembro de 2007.-------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
10) NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO – APROVAÇÃO 
DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL. 
O senhor Presidente da Assembleia começou por referir, sobre este assunto 
que, nos termos da Lei, as Contas da Câmara vão passar a ser certificadas por 
um revisor oficial de contas e esse revisor assume também as funções de 
auditor externo e tem que fazer um trabalho que está previsto na Lei, que é 
fazer uma auditoria às contas do Município e apresentar um documento sobre 
esse trabalho. Está proposto que este trabalho seja adjudicado à empresa Leal 
& Carreira – Revisores Oficiais de Contas, Ldª. pelo valor de 14.000,00 € + IVA, 
para um prazo de 28 meses. ------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara, que disse que 
esta prestação de serviços foi objecto de um concurso e a decisão da Câmara  
foi adjudicar a esta empresa, que oferecia o melhor preço, de acordo com as 
condições do concurso.-------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo intervenções, a Assembleia deliberou, por maioria, com uma 
abstenção, APROVAR a nomeação da Sociedade Leal & Carreira, Sociedade 
de Revisores Oficiais de Contas, Ldª., para realizar a auditoria externa às 
contas do Município da Mealhada, em face da proposta apresentada pela 
Câmara Municipal e em cumprimento do disposto nos artigos 47º. e 48º. da Lei 
nº. 2/2007, de 15 de Janeiro.------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------
Terminada a Ordem de trabalhos e por se tratar de uma sessão ordinária, o 
senhor Presidente da Assembleia perguntou se havia na sala alguém 
interessado em usar da palavra sobre algum ponto da Ordem de Trabalhos.----- 
Verificou-se não haver qualquer intervenção, apenas os desejos formulados 
pelo senhor José Cadete, de uma boa passagem de ano e felicidades quer 
para os membros da Assembleia Municipal, quer para o executivo camarário, 
desejando que o ano de 2008 se não for melhor em termos da compreensão 
das diferenças existentes, mas sempre em prol do melhor para o concelho, que 
pelo menos seja igual.---------------------------------------------------------------------------- 
Pelo senhor José Miguel Felgueiras, foi apresentado o seguinte requerimento 
por escrito: “De acordo com o regime desta Assembleia, solicito que V. Exª. se 
digne solicitar ao senhor Presidente da Câmara Municipal a seguinte 
informação: 1 – Qual o ponto da situação relativamente à obra inacabada da 
urbanização da Quinta da Nora. 2 – Estão a ser cumpridas as normas legais 
relativas à segurança do referido espaço? Solicito que se junte toda a 
documentação relativa, nomeadamente a esforços efectuados pela Câmara 
Municipal para resolução desta questão” a) José Miguel Rosa Felgueiras – 
membro do P.S. na Assembleia Municipal – 2007/12/28”.----------------------------------- 
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


