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--------------------------------------ACTA Nº. 1----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2008: Aos vinte e nove 
dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e oito, 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, e 
pelo 1º. Secretário, Senhor José Alves Rosa, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Votação da acta da Sessão Ordinária de 28 de Dezembro de 2007;------------- 
2) Informação do Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº. 1 do 
artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro;---------------------------------------------------------------- 
3) Declaração de Interesse Público Municipal do Projecto de Supressão de 
Passagem de Nível no Ramal da Figueira da Foz – Refer;----------------------------- 
4) Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial de Barrô – Versão 
Final da Proposta de Plano.---------------------------------------------------------------------   
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação, o senhor Manuel Paredes 
Ferreira, o senhor Benjamim Nogueira de Almeida, Presidente da Junta de 
Freguesia de Antes e a senhora Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos que 
foi substituída pelo senhor Carlos Alberto Esteves Rodrigues.------------------------ 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, começando 
por dar conhecimento de um documento que foi enviado pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, dando conta do parecer emitido sobre a 
Revisão do Mapa Judiciário, bem como um documento remetido pelo Sindicato 
do Professores da Região Centro respeitante a um estudo elaborado a partir 
das cartas educativas das câmaras municipais da região centro e dos projectos 
de financiamento para a construção e/ou remodelação de escolas, documentos 
estes que foram remetidos por fotocópia para todos os membros da 
Assembleia Municipal, juntamente com a Agenda de Trabalhos. Deu ainda 
conhecimento de um documento que não foi remetido aos membros da 
Assembleia, por ter sido recebido após o envio da Agenda, documento este 
que diz respeito à resposta remetida ao senhor Júlio Penetra pelo Hospital 
José Luciano de Castro, de Anadia, em resposta a um pedido de 
esclarecimento que este membro da Assembleia solicitou sobre o Conselho 
Consultivo daquele Hospital e que passou a ler: “Exmo. Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal da Mealhada – Assunto: Conselho Consultivo do 
Hospital José Luciano de Castro – Anadia – Para conhecimento de V. Exª. e 
com pedido de informação à Assembleia Municipal numa primeira 
oportunidade, remetemos cópia do Ofício nº. 16 de 17-01-08, do 
Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do HJLC de Anadia, 
em resposta à nossa carta de pedido de esclarecimento sobre o facto de, até 
esta data, nunca termos sido convocados para qualquer sessão do referido 
Conselho, para o qual fomos eleitos em representação da A.M. da Mealhada. 
Com os melhores cumprimentos. a) Júlio Penetra – PS”. ------------------------------ 
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Ofício nº. 16 do Hospital José Luciano de Castro – Exmo. Senhor Júlio Manuel 
dos Santos Penetra – Assunto: Conselho Consultivo – Em resposta à sua 
carta, datada de 05 de Janeiro de 2008, sobre o assunto em epígrafe, cumpre 
informar V. Exª.: Em 30 de Dezembro de 2005, o Presidente do Conselho de 
Administração, do Hospital de José Luciano de Castro Anadia, propôs ao 
Senho Ministro da Saúde a nomeação do Conselho Consultivo, para o que 
indicou os nomes do Presidente e respectivos vogais. Em 20 de Abril de 2006, 
foi enviado ofício à Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., com a 
constituição do Conselho Consultivo. Ambas as propostas aguardam despacho 
ministerial. Com os melhores cumprimentos. O Presidente do Conselho de 
Administração, a) José Afonso.”--------------------------------------------------------------- 
SAL-SA/PROJECTO “LUSO-2007”-ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁGUA MINERAL NATURAL DE LUSO – 
PETIÇÃO –  O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento à 
Assembleia da seguinte “PETIÇÂO”, remetida pelos Comerciantes e Hoteleiros 
do Luso, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Director Regional de 
Economia – Coimbra: 1 – A Sociedade da Água de Luso é uma sociedade 
anónima, fundada em 1852 com a designação “Sociedade para o 
Melhoramento do Banho de Luso”, com sede social em Luso, do concelho da 
Mealhada, distrito de Aveiro; 2 – Tem por objecto, a exploração e 
comercialização da Água Mineral Natural com a marca “LUSO”, da Água de 
Nascente marca “CRUZEIRO” e Água de Consumo Humano com a marca 
“FONTE VIVA”, bem como, a exploração do estabelecimento termal “TERMAS 
DE LUSO”, tendo explorado, como estrutura de apoio ao sector termal, o 
“GRANDE HOTEL DAS TERMAS DE LUSO”, até 2003, data em que procedeu 
à sua alienação; 3 – Ao abrigo de um contrato de concessão de exploração, 
a que corresponde o número de cadastro HM-7, e a denominação “LUSO”, 
localizada na freguesia de Luso, concelho da Mealhada, distrito de Aveiro, 
utiliza uma água contratualmente caracterizada como a ser “explorada 
para engarrafamento e termas”. 4 – O referido contrato foi celebrado entre o 
Estado Português, através do Instituto Geológico e Mineiro (IGM) e a 
Sociedade da Água de Luso – SA (SAL-SA), em 20 de Julho de 1993, 
conforme extracto publicado no DR III série, nº. 229 de 29 de Setembro de 
1993, que se anexa; Decorridos cerca de 15 (quinze) anos sobre a assinatura 
deste contrato, correspondentes a 30% da vigência do mesmo, e tendo em 
conta o actual estado de obsolescência e degradação das instalações 
balneárias termais, e a recessão sistemática dos seus níveis de frequência, 
com reflexos económicos e sociais gravosos para o comércio e hotelaria locais; 
os signatários, vêm solicitar a V. Exª., o desenvolvimento das diligências, 
conducentes a uma intervenção do Estado Português, de 
acompanhamento deste processo através das autoridades competentes, 
focalizada na “caracterização” contratual da água e nas “obrigações” do 
concessionário, descritas no referido contrato, nomeadamente, quanto à 
obrigação contratual de “continuar a desenvolver as estruturas de apoio ao 
sector termal, designadamente, balneárias”. Luso, 25 de Fevereiro de 
2008.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente colocou à consideração da Assembleia se 
o Presidente da Assembleia Municipal, em representação dela, pode ou não 
subscrever este documento, bem como deixar à consideração da mesma  
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Assembleia, qualquer comentário que entendam fazer sobre o mesmo 
documento e assunto.---------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão, da bancada do PSD,  para registar o agrado 
pela prova de cidadania que as pessoas do Luso tiveram e pelo acolhimento 
que o executivo teve, por unanimidade, e que, certamente, todos aqui 
concordam com esta iniciativa, reforçando ainda o total apoio àquilo que o  
senhor Presidente da Assembleia solicitou.------------------------------------------------ 
Não havendo mais intervenções, a Assembleia Municipal aprovou, por 
unanimidade, a assinatura da PETIÇÃO e a o seu envio ao Excelentíssimo 
Senhor Director Regional de Economia.----------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
Interveio a seguir a senhor Vitor Gomes para dar conhecimento de que foi 
convocado, na sua qualidade de membro eleito por esta Assembleia para 
integrar o conselho consultivo dos Hospitais da Universidade de Coimbra, para 
uma reunião que decorreu entre o final de 2007 e princípio de 2008, não 
podendo neste momento precisar tal data, a pedido dos funcionários daquele 
Hospital, face às inúmeras notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação 
social, sobre mudanças no próprio Hospital. Esteve presente nessa reunião o 
senhor Dr. Fernando Regateiro, que fez algumas explicações, pelo que ficou 
com a ideia de que, em concreto, o Hospital está em fase de constituição de 
uma EPE, com tudo o que daí advém de mudança. Esta mudança de 
administração e de orientação na mesma administração, leva a que haja 
também várias mudanças no funcionamento do próprio hospital. Na altura da 
reunião estava a ser elaborado o plano estratégico para o hospital e tinham 
sido constituídos catorze grupos de pessoas, que ao todo abrangem cerca de 
100 elementos, sendo estes grupos representativos de todas as áreas de 
funcionários do hospital, que dariam as suas opiniões para o plano estratégico 
a apresentar posteriormente. Foi ainda adiantado pelo Administrador do 
Hospital, senhor Dr. Fernando Regateiro, que havia como opção várias 
mudanças e eram estas que estavam a preocupar as pessoas. As mudanças 
fundamentais prendiam-se com a centralização no edifício central do Hospital, 
de todos os serviços de atendimento ao público, de modo a que não houvesse 
dispersão de meios e houvesse uma rentabilização desses mesmos meios.  
Isso implicaria, segundo o que circulava, que o Hospital de Celas e a 
Maternidade poderiam fechar, mas não foi essa a indicação que foi 
apresentada pelo senhor Dr. Fernando Regateiro, mas sim que o Hospital de 
Celas seria repensado, continuaria a manter alguns serviços tais como o 
hospital de queimados e a maxilo-facial e nesse mesmo edifício , uma vez que 
perderia para o edifício central algumas valências, seria criada uma unidade de 
cuidados paliativos, dado ser uma falha existente na zona centro e essa era a 
opção do senhor Dr. Fernando Regateiro. Outra opção que foi bem aceite pelos 
presentes na reunião, foi de que a concentração das consultas externas se 
faria nesse edifício central, bem como a criação de um sistema de ambulatório 
e ainda a criação do gestor do doente. Esta figura teria como função orientar o 
doente nas suas consultas externas, de modo a que o doente não tivesse que 
se deslocar várias vezes ao hospital para efectuar exames, que seriam todos 
feitos no mesmo dia. Disse ainda o senhor Vitor Gomes que o próprio conselho 
consultivo não tinha regulamento interno, que está em elaboração pelo Juiz 
Conselheiro Dr. Sousa Diniz e que será aprovada em conjunto com a acta, na 
próxima reunião.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Interveio a seguir a o senhor António Mano Soares, referindo que vai ler uma 
intervenção escrita, que entregará a Mesa para que figure na acta: “A propósito 
da localização do Novo Edifício da Câmara Municipal de Mealhada (NECMM), 
recebi anteontem, no dia 26/02/2008, a resposta às questões por mim 
colocadas sobre este assunto, na última Assembleia Municipal (AM) de 
28/12/2007. Agradeço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mealhada 
(CMM) a amabilidade de ter dedicado algum tempo para elaborar esta 
resposta, datada de 21/02/2007, e agradeço também ao Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal o favor de me ter enviado a mesma, em ofício datado de 
25/02/2007. Antes de comentar a resposta recebida, permitam-me, no entanto, 
um breve reparo prévio. Na última AM, depois de eu ter lido o texto em que 
dava conta das minhas dúvidas quanto à localização do NECMM, o Sr. 
Presidente da AM questionou a minha intenção de discutir a localização do 
NECMM, alegando que (e passo a transcrever as suas palavras, da acta da AM 
de 28/12/2007)”...mas o que é que o senhor quer discutir agora? Então o 
senhor, provávelmente, aprovou um plano que tinha o projecto do edifício 
municipal e agora é que vai discutir isso? ...O senhor está mesmo desatento...” 
Porque realmente sou um pouco distraído e também porque, nesta função de 
deputado municipal não tenho direito a assessores que analisem por mim toda 
a vasta documentação do município e me segredem na hora a cronologia dos 
factos, não me atrevi a responder, na altura, ao Sr. Presidente da AM, 
admitindo que eventualmente ele tivesse razão e que a minha memória ou 
distração me tivessem atraiçoado. Incomodado com o lapso que 
involuntariamente pudesse ter cometido, passei a pente fino toda a 
documentação das AM em que participara. A verdade é que não encontrei 
referência alguma à discussão da localização do NECMM, em qualquer sessão 
da AM, salvo erro grosseiro da minha pesquisa, o que julgo ser pouco provável, 
uma vez que revi todas as ordens de trabalhos e todas as Actas de todas as 
AM desta legislatura. Apenas encontrei um assunto relacionado com o 
NECMM, na AM de 21 de Dezembro de 2006, cujo ponto 6) da Ordem de 
Trabalhos refere a proposta nº. 14/2006 da Câmara Municipal – Instalações da 
Cooperativa Meagri – Aquisição de Predial Urbano. Relendo a Acta desta 
sessão da AM, constata-se que está registada a intervenção de alguns 
deputados municipais, mas que apenas questionam a correcção do processo 
de aquisição do edifício da Meagri. Sobre a eventual discussão acerca da 
localização própriamente dita do NECMM, nem uma palavra. Surge apenas 
uma referência à localização do NECMM, mas já depois da votação, em que o 
deputado Pedro Duarte, que votou contra, faz uma declaração de voto 
justificativa, alegando precisamente que o fez por não concordar com a 
localização do novo ECMM. O meu voto foi de abstenção. Não fiz qualquer 
declaração de voto, mas lembro-me que me abstive por não estar 
suficientemente clara no meu espírito toda aquela questão. De facto, não fazia 
sentido para mim aprovar a aquisição de um edifício com aquela finalidade: 
implantar o NECMM, cuja localização, precisamente, não tinha sido ainda 
discutida na AM. Por estas razões sou forçado a afirmar que quem estava 
desatento era, afinal, o Sr. Presidente da AM. Não foi aprovado na AM plano 
algum que tivesse o projecto do edifício municipal. Não foi, mas devia tê-lo 
sido. Pelas razões por mim amplamente expostas na última AM, penso que a 
AM devia discutir e aprovar aquela localização. Mesmo que os puros legalistas 
argumentem que a lei não obriga a tal. Mesmo que a lei não o imponha,  
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continuo a pensar que se trata de um assunto de transcendente importância 
para o município e como tal deveria ser discutido e legitimado pela AM. Na AM 
de hoje, por exemplo, vão ser discutidos o Interesse Público Municipal do 
Projecto de Supressão da Passagem de Nível no Ramal da Figueira da Foz e o 
Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial de Barrô. Não consigo 
perceber como é que estes dois assuntos podem ser considerados mais 
importantes que a localização do NECMM, que, pelos visto, não merece a 
dignidade de ser discutida na AM. E não me digam que se trata apenas de uma 
questão legal. Que a lei obriga para os 2 casos citados e não obriga para a 
localização do NECMM. Se a lei não obriga, haverá sempre a possibilidade de 
uma decisão política no sentido de discutir na AM a localização do NECMM. 
Por estas razões lanço um repto ao Sr. Presidente da AM para que agende a 
discussão deste assunto. Comentando agora os esclarecimentos do Sr. 
Presidente da CMM, que li com toda atenção, devo dizer que os mesmos não 
esclarecem claramente. Há questões que não são respondidas. Há respostas 
incompletas ou inviezadas. Assim: 1º. – Não foi dada uma resposta a três das 
questões que eu colocava: À 3ª. Questão – Foram estudadas localizações ou 
soluções alternativas? À 4ª. Questão – Se não, por que motivo não foram 
consideradas e analisadas? À 5ª. Questão – Se sim, quais as razões porque 
não foram aceites? Por comparação com todas as outras possíveis 
alternativas, que vantagens reais existem na solução proposta? 2º. – Estas 
questões não podem ser consideradas questões irrelevantes ou de menos 
importância. Pelo contrário, são questões vitais, que, a não terem sido 
consideradas, denunciam a ligeireza com que todo este processo tem sido 
conduzido. Esta ligeireza fica definitivamente comprovada se atentarmos na 
única justificação que o Sr. Presidente da CMM apresenta, no ponto 2 dos seus 
esclarecimentos, para esta localização do NECMM. Passo a citar: “...O Sr. 
Professor Arquitecto Sidónio Pardal...(defendeu)...que a criação de uma nova 
centralidade iria inevitavelmente provocar “a morte” do centro histórico...”. 3º. – 
O Sr. Professor Arquitecto Sidónio Pardal poderá ser o arquitecto mais 
competente do mundo. Poderá emitir as suas opiniões. Mas as suas opiniões 
não passam disso mesmo: opiniões. Opiniões discutíveis, como são todas as 
opiniões. Nada de estranhar. O que é de estranhar é que as opiniões de uma 
pessoa, questionáveis como são todas as opiniões, possam ser consideradas 
por este executivo municipal, como opiniões infalíveis, como se o Sr. Professor 
Arquitecto Sidónio Pardal fosse uma divindade transcendente. Ora o Sr. 
Professor Arquitecto Sidónio Pardal não é omnisciente, pelo que deveriam ter 
sido ouvidas outras opiniões e consideradas outras alternativas para a 
localização do NECMM. 4º. – Na consideração de outras alternativas para a 
localização do NECMM não basta afirmar, como faz o Sr. Presidente da CMM 
nos seus esclarecimentos, que (e transcrevo): “Neste “debate” participaram ... o 
INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas de Coimbra (Universidade de 
Coimbra), a Conta Watt – Apoio e Acções na Área da Gestão de Energia e a 
Espaço – Objecto – Arquitectura e Design, Lda”. E não basta afirmar a 
participação destas outras três entidades, pela simples razão de que, tratando-
se de entidades que se movimentam na área empresarial, justamente pagas 
pelos seus serviços, não estarão propriamente vocacionadas para tomar 
decisões de forma independente, quanto à localização do edifício. 5º. – No seu 
ponto 5, o Sr. Presidente da CMM evoca uma reunião conjunta do executivo  
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municipal com o Sr. Professor Arquitecto Sidónio Pardal, dois Professores 
representantes do INESC, Técnico Superior da Conta Watt, Arquitecto da 
Espaço-Objecto, Técnicos Superiores da Câmara Municipal e Urbanistas do 
Gabinete que estavam a iniciar os trabalhos de revisão do PDM, reunião essa 
realizada em Outubro de 2002, afirmando o Sr. Presidente da CMM que nessa 
reunião fica absolutamente claro que a opção anteriormente tomada é de 
facto a mais correcta. Ao fazer tal afirmação, comete o Sr. Presidente da CMM 
uma dupla falácia: A primeira falácia é deixar subentendido que aquela opção 
foi também sufragada pelos vereadores da oposição, o que não é verdade, 
como se pode comprovar pela leitura das Actas do executivo. O Sr. vereador 
Breda Marques, por exemplo, expressou a sua oposição à localização proposta 
para o NECMM, sugerindo inclusivamente a abertura de um concurso de 
ideias, com várias hipóteses de localização e construção, não devendo limitar-
se a um único projecto, sem outros como termo de comparação (Acta Nº. 18, 
da reunião ordinária da CMM, realizada em 23 de Setembro de 2002). Na 
mesma Acta pode ler-se também a opinião expressa pela senhora vereadora 
Maria Odete dos Santos Isabel, discordando totalmente da localização do 
NECMM. Sublinho o peso político da Drª. Odete Isabel e a consideração que 
deveriam merecer as suas opiniões. Lembro que se trata de uma antiga 
Presidente da CMM, uma pessoa insuspeita da área do PS. O senhor vereador 
João Manuel Ferreira Louzado também se expressou no mesmo sentido. A 
segunda falácia é a utilização da expressão “fica absolutamente claro que a 
opção tomada é de facto a mais correcta”, sem explicitar as razões ou os 
argumentos que tornam a opção mais correcta. Não basta utilizar expressões 
grandiloquentes como “absolutamente claro”. É necessário justificar, 
apresentar as razões. Ora isso não foi feito. 6º. – No ponto 9 do seu 
esclarecimento, afirma o Sr. Presidente da CMM que o custo estimado das 
obras é de 6.435.750,00 €, o que me pareceu uma estimativa insólita que não 
compreendi, uma vez que, nas Grandes Opções do Plano do ano 2008 (Pág 
1/13), o total previsto para o Novo Edifício Paços do Município, é de 10.100.000 
€ (100.000 em 2008 + 2.500.000 em 2009 + 3.750.000 em 2010 + 3.750.000 
em 2011). Afinal em que é que ficamos: são 6.435.750,00 €, ou serão, de facto, 
10.100.000 €? 7º. – No ponto 10 do seu esclarecimento, o Sr. Presidente da 
CMM é, uma vez mais, vago e impreciso: afirma que o investimento será 
comparticipado pela Administração Central através de Programas existentes 
para o efeito, bem como por fundos próprios da autarquia. Mas não esclarece 
quais são os Programas, se já foram elaboradas as candidaturas, quais os 
montantes da comparticipação que espera da Administração Central e quais os 
montantes já assegurados ou comprometidos. De igual modo não refere o 
montante dos fundos próprios da autarquia, nem qual a sua proveniência. A 
propósito de comparticipações da Administração Central, permitam-me que cite 
mais duas curiosas passagens da mesma Acta da CMM de 23 de Setembro de 
2002, já acima evocada: Primeiro texto (cito): “O Sr. Presidente da CMM disse 
estar na disposição de ponderar novamente a localização do edifício municipal, 
no entanto frisou que isso vai ter consequências ao nível da demora no 
processo.” No segundo texto, afirmou também o Sr. Presidente da CMM (cito): 
“...tem de se avançar com este projecto com alguma urgência pois o III QCA 
está a acabar.” Estávamos em 2002!! Tanta urgência, tanta urgência e afinal já 
estamos em 2008, 6 anos passados e as obras nem sequer começaram. O III 
QCA já lá vai. Terá havido, de facto, candidatura? Foi contemplada? Em caso  



                                                                                                                  FOLHA Nº.__________                                        

                                                                                                                           _______________________  

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

 
 
afirmativo, porque é que não se iniciaram as obras? Em política, o que parece 
é. Se em 2002 foi evocada tamanha urgência alegando a perda do III QCA, se 
6 (seis) anos passados se verifica que afinal as obras ainda nem sequer 
começaram nem existe data para o seu início, então pode legitimamente tirar-
se a conclusão de que a falsa urgência só foi evocada para matar a discussão 
e apresentar a decisão (precipitada) como um facto consumado. Esta tem sido, 
aliás, a estratégia reiterada deste executivo nas anunciadas grandes obras do 
concelho: o Campo de Golfe, a Plataforma Rodo-Ferroviária, o Cine-Teatro de 
Pampilhosa, A Revitalização das Termas de Luso pela SAL, a Recuperação da 
Mata do Buçaco, a Reconversão dos Viveiros Florestais, para já não falar no 
recentemente anunciado projecto Lusoinova, que se afigura mais um elefante 
branco que tal como os outros, provávelmente se eternizará no tempo. Todos 
estes projectos têm sido termas para quiçá agradáveis conjecturas em muitos 
dos gabinetes da CMM, mas nunca são discutidos abertamente na praça 
pública. Essa discussão só enriqueceria a sua qualidade pelas contribuições 
que os cidadãos aportariam. Mas a regra tem sido sempre uma espessa 
camada de secretismo que apenas os iniciados podem romper. Em 
conclusão, está feita a demonstração da fragilidade dos argumentos com que 
o executivo alega justificar a opção por esta localização do NECMM. A verdade 
é que não apresenta justificações válidas, alicerçadas em razões objectivas, 
ponderadas, discutidas e que tivesses passado o crivo do contraditório com 
outras possíveis soluções alternativas. O Sr. Presidente justifica-se com 
opiniões, mas não apresenta razões objectivas que suportem aquelas opiniões. 
No fundo e em substância, a justificação é a de que é assim porque é assim. 
De qualquer modo, agradeço uma vez mais o documento, tal como fiz no início 
desta intervenção. Apesar de nada justificar, é um sinal de cortesia, de boa 
vontade, quiçá um prenúncio de um diálogo ou mesmo do desejável debate 
público sobre esta magna questão. Espero ter inaugurado uma nova era nas 
relações entre os diferentes agentes políticos do concelho, em que os assuntos 
passarão a ser abordados e discutidos sob a forma de documentos escritos, 
única forma de verdadeiramente responsabilizar os agentes envolvidos, até 
porque palavras, palavras, leva-as o vento... Está o Sr. Presidente da CMM no 
seu direito de ter tentado justificar tal como o fez. Mas como demonstrei, trata-
se de uma justificação falaciosa, que na verdade não justifica nada. O Sr. 
Presidente da CMM poderá explicar-se. Claro que não é obrigado a fazê-lo. 
Mas se não o fizer, serão extraídas as devidas conclusões políticas e as 
responsabilidades deste tremendo erro de estratégia municipal ficarão 
definitivamente atribuídas. E agora mesmo para terminar, faria uma importante 
chamada de atenção, para quem quiser entender: pode acontecer, que, por 
absurdo, este processo de localização do NECMM seja já irreversível e que 
este executivo não esteja na disposição de reconsiderar, iniciando um amplo 
debate público. Se for esse o caso, então, numa altura em que se aproxima o 
final deste mandato e na eventualidade de ser outro o próximo Presidente da 
CMM, seria de bom tom adiar o início das obras para a próxima legislatura. As 
grandes obras devem iniciar-se no princípio e não no final dos mandatos. O 
investimento inicial é irrisório (100.000 € em 2008). É a partir do segundo ano 
de execução que se começa a fazer sentir mais o peso do investimento – 
2.500.000 € já em 2009, e depois 3.500.000 € em 2010, com igual montante 
em 2011. E poderá até dar-se o caso de o próximo executivo não concordar  
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com a solução actual... o que tornará o esforço de investimento quiçá ainda 
mais penoso. a) António Mano Soares 29/02/2008”.------------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal para se dirigir 
ao senhor António Mano Soares, dizendo: “porque o senhor Dr. Mano Soares 
evocou o meu nome, eu vou usar da faculdade de ser Presidente da Mesa para 
tomar a dianteira para lhe responder, não às questões que colocou, mas a uma 
ou outra que me envolve, que é o seguinte: se leu toda a minha intervenção, 
era uma resposta a uma outra intervenção do senhor Dr., se se recorda, por 
causa da unidade de execução da avenida 25 de Abril e o que eu quis dizer e o 
que aqui está também é que, de facto, em dois orçamentos e 
consequentemente em dois planos de actividades aprovados nesta casa, já lá 
vinha inscrito este objectivo. Dois ou três, os membros da câmara poderão 
ajudar . Eu disse dois porque a memória me falava de, pelo menos ter visto 
isso no plano de actividades e no orçamento da Câmara, com inscrições 
orçamentais para aquele ano e seguintes e também no plano de actividades 
como não pode deixar de não ser, uma vez que o orçamento é a expressão 
financeira do plano. Era a isto que eu me queria referir, que aqui nesta casa se 
tinha discutido isso, porque nós já aprovámos neste mandato dois planos e 
dois orçamentos, ou melhor, três, porque já aprovámos o de 2008 e vamos só 
ter que aprovar o de 2009. Era a isso que me queria referir e não a que 
tivéssemos aqui apreciado, nada disso, nós nunca apreciámos o projecto ou 
seja lá o que for, do novo edifício municipal, mas apreciamos um plano que 
continha esse objectivo. Para além do mais, o senhor Dr. com certeza, como 
homem político interessado que é, deveria ter seguido pelos jornais, uma 
polémica que houve entre o vereador João Louzado e os restantes vereadores 
do partido social democrata e a maioria socialista da Câmara, que houve um 
debate que andou nos jornais, acerca da localização do novo edifício municipal. 
Eu não lhe vou dizer se sou contra, ou se sou a favor. A questão é que isso foi 
discutido na altura nos jornais, na opinião pública e foi discutido aqui, ao nível 
do plano e do orçamento. Gostaria de lhe dizer que concordo inteiramente com 
o senhor, na questão de discutirmos, quanto mais melhor e eu comecei por dar 
o exemplo, penso eu. Podem os senhores não ter achado piada a discutir a 
unidade de execução da avenida 25 de Abril, mas foi a primeira vez que na 
Assembleia Municipal alguém trouxe um tema da iniciativa da Assembleia. O 
senhor Dr. agora diz que lança um repto – não é preciso – quando é que o 
senhor quer fazer a reunião? Nós temos uma reunião ordinária em Abril. Se os 
senhores acham que era conveniente discutir-se este assunto antes, à 
vontade. Se acham que podemos guardar para a reunião ordinária de Abril, à 
vontade na mesma. Lanço a bola para o vosso lado, porque jamais deixei de 
aceitar um repto de discussão política na minha vida, não era agora que o ia 
fazer”. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
O senhor Presidente da Assembleia informou, após ouvir a opinião dos 
membros da Assembleia, que fará a escolha que lhe parecer mais adequada 
em termos de data e convocará uma sessão extraordinária para discussão do 
assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para referir que não é totalmente verdade 
que este assunto não tenha sido já discutido neste órgão municipal, lembrando 
o que se passou numa Assembleia Municipal, em que os ânimos se exaltaram, 
numa discussão entre o então Vereador João Louzado, a Drª. Odete Isabel, a 
própria Engª. Arminda e o Dr. Pedro Semedo, na qual o senhor João Louzado  
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sugeria que a obra não fosse centralizada e fosse executada na rotunda de 
acesso ao Luso. Disse ainda que na altura foi discutida a questão da 
localização ser centralizada ou não, continuando a defender que a localização 
deve ser centralizada, mesmo por existir toda uma dinâmica envolta ao edifício 
municipal e às actividades que nele se desenvolvem, que poderiam vir a ser 
prejudicadas no futuro. Disse que, em sua opinião, a localização está correcta, 
no entanto, está de acordo em discutir o projecto, não só pela localização, mas 
pelo projecto no todo. Já teve oportunidade de manifestar, em Dezembro do 
ano passado, que não concordava muito com as verbas que estariam 
atribuídas para a execução deste edifício, tendo frisado que discordava do 
custo global da obra. ----------------------------------------------------------------------------- 
Devidamente autorizado, interveio o senhor Presidente da Câmara para, em 
relação à intervenção do senhor Dr. Mano Soares, dizer o seguinte: 
“óbviamente que esta questão é da responsabilidade não só legal, como ética, 
como política do executivo municipal. A Assembleia Municipal é o órgão 
deliberativo, sem dúvida, o órgão executivo é a Câmara Municipal. Este 
assunto anda a ser debatido na Câmara Municipal desde 2001. 
Esporadicamente foi debatido também na Assembleia Municipal e queria deixar 
aqui uma nota que é o seguinte: - se alguém pensa que uma obra com a 
dimensão e o impacto que tem uma obra como esta, que a sua execução tem 
que usar o critério da unanimidade, deve estar profundamente enganado, 
porque é bom que as coisas sejam feitas por unanimidade, mas não é 
estritamente necessário que o sejam. Eu não me esqueço, e vão-me perdoar o 
facto e não quero ser indelicado para ninguém, mas numa reunião que houve 
com técnicos que estão aqui citados no relatório que lhe enviei, houve um 
colega meu, membro da Câmara, que chegou ao ponto de quase apresentar 
um projecto para o edifício municipal noutro local. Evidentemente, diríamos, é 
um membro do executivo, tem o direito de o fazer. Pois tem, mas não tem a 
condição técnica, nem tem a condição do conhecimento, nem a condição do 
conjunto da realidade para o fazer. Evidentemente que a análise foi feita ao 
nível do executivo, e evidentemente que não foi por unanimidade que algumas 
das decisões foram tomadas. Por exemplo, a adjudicação do projecto foi por 
unanimidade dos presentes. Se é uma coisa tão polémica, quando se faz um 
projecto é para um determinado local, não se faz um projecto abstracto para 
um sítio qualquer. Um projecto é para um determinado local, porque há todo 
um conjunto de requisitos que um projecto é obrigado a cumprir. Estou a 
lembrar-me, por exemplo, do estudo geológico do local, feito à parte do 
projecto, toda uma séria de questões que foram tratadas. Quando digo que é 
um projecto que vem desde 2001, não é propriamente desde Janeiro passado. 
Quando o senhor Dr. Mano Soares diz que estas coisas são falácias, não são 
falácias, são realidades, isto não é a mera discussão política de um assunto. 
Esta questão tem uma componente política sem dúvida, mas como 
compreende, para o executivo municipal ser no sítio A, B ou C em abstracto, é 
a mesma coisa. Há necessidade ou não do edifício? Agora, o que foi 
considerado que realmente é necessário, é não matar o centro histórico da 
Mealhada. Isso é fundamental. Absolutamente fundamental. Está-se a verificar 
alguns erros que têm sido cometidos no País e não sou eu que analiso, porque  
não tenho competência técnica para o fazer, mas foi chamada a atenção para 
isso pelo Professor Sidónio Pardal, que não é nenhum Deus do urbanismo, 
nem da arquitectura, é um ser mortal como qualquer um de nós, mas nós  
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muitas vezes, como “sapateiros” que somos, não devemos ir “mais além da 
chinela” e por isso chamámos pessoas para nos aconselharem, para nos 
elucidarem e, realmente se pensam que o professor Sidónio Pardal é talvez o 
“Zé da esquina”, eu recuso-me a pensar nesses termos mas, de facto, o 
Professor Sidónio Pardal é uma competência neste País”. Disse ainda o senhor 
Presidente da Câmara que: “Quando fala da diferença de valores que aí estão, 
é preciso ver que o projecto é o projecto de ampliação do actual edifício, 
porque é disso que se trata, daí a proximidade. É um novo edifício que fica 
interligado com o actual edifício. Os valores que estão apontados, são os  
valores para a totalidade, incluindo os arranjos urbanísticos que englobam o 
jardim, a avenida Dr. Manuel Lousada, a rua José Cerveira Lebre, a rua  
Branquinho de Carvalho, etc., é um conjunto, daí a diferença entre o que aí diz 
e o valor que está no plano de actividades e no orçamento e nas opções do 
plano. Penso que é preciso uma maior reflexão sobre estas coisas. Temos que 
ponderar um conjunto de opiniões de técnicos avalizados, incluindo também 
técnicos da Câmara Municipal, que também deram a sua opinião. Se querem 
discutir o assunto sob o ponto de vista político, muito bem, se chegarem a 
consenso, muito bem, mas digo-vos francamente que não me pesa a 
consciência do assunto não ter sido debatido. Agora, se pensam que estas 
coisas têm que ser decididas por unanimidade, desenganem-se, porque eu 
admito perfeitamente e não é por menor consideração para com os meus 
colegas da oposição, mas foram as maiorias que decidiram na Câmara e 
apenas porque a Câmara decidiu e é preciso não esquecer e ver que, na 
questão específica da adjudicação do projecto, a decisão foi tomada por 
unanimidade e um projecto deste tipo não se faz para um sítio qualquer, é para 
um sítio específico”.------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor António Mano Soares interveio de novo para agradecer o reparo feito 
pela senhora engenheira Arminda, ao mesmo tempo que referiu que no texto 
que leu, referiu-se a que não tinha sido abordado a localização do novo edifício 
em qualquer assembleia municipal desta legislatura, porque nas outras não 
estava cá nem tem acesso às actas para pesquisar. De qualquer maneira, 
disse: “o facto de já ter sido manifesta  essa opinião em Assembleia Municipal 
prévia, provávelmente terá sido no período antes da ordem do dia, é mais um 
argumento que reforça a minha posição. Em relação às palavras que o senhor 
Presidente da Câmara acabou de proferir, eu não disse que o novo edifício da 
Câmara Municipal da Mealhada era uma falácia. Não foi isso que eu disse. 
Falácia foi aquilo que o senhor Presidente da Câmara, talvez 
inconscientemente cometeu, na sua tentativa de explicação quando por um 
lado, diz que a decisão foi tomada por todo o executivo, faz subentender que 
toda a gente aprovou, o que não é verdade e essa é a primeira falácia e era a 
essas falácias que eu me referia. A segunda falácia é quando emprega as 
palavras «absolutamente claro», quer dizer, quando se diz «absolutamente 
claro»dá a impressão que é uma coisa que não tem contestação nenhuma, não 
basta dizer «absolutamente claro», tem que se explicitar as razões, os 
argumentos, o que não foi feito. Quando falo em falácias, refiro-me 
estritamente a estas duas passagens e a mais nada. Longe de mim julgar que 
o novo edifício da Câmara Municipal da Mealhada é uma falácia”. ------------------
Referiu ainda não ter intenção de duvidar da competência do senhor Professor 
Sidónio Pardal, mas ainda que ele fosse o arquitecto mais competente do 
mundo, isso não lhe retira a característica de pessoa falível, porque não há  
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infalíveis. Foi ouvido o senhor arquitecto Sidónio Pardal e muito bem, mas o 
que devia também ter sido feito e não foi, era ouvirem uma meia dúzia de 
arquitectos Sidónio Pardal, ou pessoas do gabarito dele, pois assim 
provavelmente, a solução final não seria tão cristalina. E continuou, dizendo: 
“Quando diz que, retirar o novo edifício da Câmara Municipal do centro da 
cidade é matar a cidade, seguindo a opinião do senhor arquitecto Sidónio 
Pardal, lembro-lhe, numa comparação um bocado exagerada que em Coimbra, 
por exemplo, para não matar o centro histórico de Coimbra, ter-se-ia construído 
o Hospital da Universidade na Praça 8 de Maio”. Compreendo que estas 
soluções não são fáceis, percebo muito bem a dificuldade que tudo isto tem e 
longe de mim pensar que uma decisão desta magnitude tenha que ser tomada 
por unanimidade. Percebo muito bem que quem está com poder executivo terá 
que ouvir diversas opiniões e finalmente decidir, mas o problema é que embora 
muitas vezes decida bem, às vezes decide mal. Como eu temo sinceramente 
que esta decisão seja errada, quando eu falo e ponho estas questões, não é 
para criticar apenas pela crítica o executivo, mas é para avisar com 
antecedência que tenham cuidado, que podem estar a cometer um erro 
irreversível e que mais tarde se constatará. Se me convencerem que esta é a 
melhor solução, estou pronto a aceitar, só que não estou convencido e a minha 
“luta” é procurar que esta situação seja devidamente discutida, para que se 
tome a melhor solução. Não vejo que ao retirar o novo edifício da Câmara 
Municipal daquele local, se mate o centro histórico. O velho edifício onde 
funciona agora a Câmara Municipal poderá ser reaproveitado como um museu, 
que não temos nenhum na Mealhada, que não trará tanto movimento como a 
Câmara, mas se for um museu atractivo, bem pensado, poderá continuar a ser 
factor de vitalidade no centro. As soluções são infinitas. O que me custa é uma 
pessoa pensar numa coisa e cristalizar nesse pensamento. As pessoas devem 
ter alguma flexibilidade de pensamento e serem suficientemente flexíveis no 
sentido de acolherem outras sugestões, outras hipóteses, outros caminhos, 
porque os caminhos existentes no mundo são infinitos. Termino dizendo uma 
vez mais que a minha intenção não é a crítica pela crítica, não é apenas uma 
posição de tentar mostrar que existe qualquer incompetência, ou qualquer má 
vontade ou qualquer segunda intenção nesta decisão. O que eu temo, 
sinceramente, é que estejamos perante uma solução errada e ainda estamos a 
tempo de a reconsiderar”.------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para referir que, 
realmente, este executivo não foi muito inventivo, porque fez a mesma coisa 
que mais ou menos, todos os outros, dando como exemplo Anadia, Ílhavo, 
Cantanhede, Albergaria, Murtosa, S. João da Madeira., que fizeram obras de 
crescimento dos edifícios municipais no centro, junto dos edifícios existentes. – 
Devidamente autorizado, interveio novamente o senhor Presidente da Câmara 
para referir que a adjudicação do projecto foi aprovada por unanimidade e 
também que a própria minuta do contrato com o consórcio foi aprovada por 
unanimidade, não sabendo se estavam presentes todos os membros que 
compõem o executivo, mas a deliberação foi tomada por unanimidade dos 
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete para referir que, em relação ao novo edifício 
municipal, a sua opinião é que deve continuar no mesmo sítio. Não conhece o 
projecto, mas tirar dali o edifício é fazer com que a Mealhada passe a ser a 
“Avenida Lourenço Peixinho” em Aveiro, comparando o que ali existia e o que  
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existe agora, após terem retirado muitos dos serviços que ali estavam 
instalados. Em relação à realização de uma Assembleia extraordinária não 
concorda, porque isso seria, em primeiro lugar, passar um atestado de 
incompetência a todas as assembleia municipais que aqui estiveram e que não 
foram capazes de anular o projecto da Câmara,  em segundo lugar, porque a 
Assembleia Municipal não pode, não consegue e não tem autoridade para 
evitar que a Câmara Municipal construa naquele sítio e em terceiro lugar 
porque, se vão fazer a sessão extraordinária vão gastar dinheiro só para virem 
conversar e não vão resolver situação nenhuma. ---------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia deu por terminado o período antes da 
ordem do dia e deu início à Ordem de Trabalhos.---------------------------------------- 
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2007. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
28 de Dezembro de 2007, que foi aprovada, por maioria, com 4 (quatro) 
abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 – INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo.  
Presidente, acerca da Actividade Municipal após a Sessão Ordinária de 28 de 
Dezembro de 2007: ------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Bancada e Balneário do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa; ----------- 
- Rede de Drenagem de Águas Residuais de parte das Povoações de Quinta 
Branca e Adões;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Pavimentação de Arruamentos no Travasso.--------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada – Parque Urbano;-------------   

OBRAS EM CURSO 
- Arranjos Exteriores da Escola do 1º. CEB de Mealhada.------------------------------
- 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.--------------------------------- 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha (2ª. Fase);----------------------------   
- 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;--------------------------------------------------------
- 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;---------------------------------------------- 
- Arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;---------------------- 
- Edifícios do Jardim Público da Pampilhosa;---------------------------------------------- 
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- Pavimentação do bairro da Creche – Luso;-----------------------------------------------
- Estrada Mala – Silvã (pela Passagem Superior).----------------------------------------
Mealhada, 20 de Fevereiro de 2008. -------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral). ------------- 
Esta informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, foi acompanhada 
dos elementos relativos à situação financeira do Município, préviamente 
distribuídos a todos os membros da Assembleia Municipal. --------------------------- 
3 – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PROJECTO DE SUPRESSÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL 
NO RAMAL DA FIGUEIRA DA FOZ – REFER. 
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia, o senhor Presidente da 
Câmara referiu que este pedido foi feito pela Refer e que tem a ver com a 
supressão de uma passagem de nível sem guarda que existe junto ao Canedo, 
na zona das fábricas e que, com o desvio da estrada que existe, há 
necessidade de serem feitas algumas novas estradas de acesso à parte norte 
da linha e que ocupam terreno da reserva agrícola, pelo que se torna 
necessário este pedido de desanexação. Disse ainda que estas estradas vão 
ser feitas pela Refer, que vem por isso pedir a declaração de interesse público. 
Interveio o senhor Pedro Costa para perguntar sobre esta questão, se existe 
opinião da Junta de Freguesia de Pampilhosa, porque normalmente a Refer 
toma umas decisões estranhas nestas coisas das passagens e nem sempre 
estão de acordo com os reais desejos da população. ----------------------------------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba, senhor Manuel 
Cardoso, para referir que a sua intervenção está relacionada, não com esta 
passagem inferior, mas com a linha da Figueira, onde foi afectada a população 
do lugar de Silvã, pretendendo mostrar o seu desagrado pois, tal como disse o 
senhor Pedro Costa, a Refer quando toma certas decisões não contacta as 
Juntas de Freguesia e, no caso, em Casal Comba aconteceu isso.  Pretende 
alertar a Câmara neste momento, porque as três passagens que foram 
retiradas em benefício do pontão, que era inevitável, devido à circulação que 
existia entre Mala e Silvã, inutilizou três passagens com uma distância que, 
neste momento, para percorrer do centro do lugar aos quintais ou às hortas da 
população da Silvã, em que era preciso percorrer setecentos metros, neste 
momento é preciso percorrer três mil e quinhentos metros. É uma chamada de 
atenção aos responsáveis, nomeadamente ao senhor Presidente da Câmara, 
que seja feito um esforço, pois têm um apeadeiro com uma estrada alcatroada, 
com iluminação, com corrente eléctrica e, no caso, que fosse possível manter 
umas cancelas naquele local, porque a revolta está para breve e só não 
aconteceu ainda porque tem conseguido acalmar as populações, mas está 
solidário com elas. Deu ainda conhecimento de que em Dezembro foi 
consultado por dois engenheiros da Refer, após o envio que efectuou de um 
ofício para a conservação de uns caminhos alternativos que fizeram e até ao 
momento nada foi concluído, nomeadamente, houve deslizamento de barreiras, 
valas totalmente entupidas, que só não trouxeram males maiores por não ter 
havido Inverno. Até as terras ficarem consolidadas, precisa tudo de ser 
reparado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Pampilhosa, senhor Vitor 
Matos, para chamar a atenção de que não é só uma passagem de nível que vai 
ser afectada, mas duas, sendo que uma delas desaparece mesmo. Vão ser  
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afectados alguns terrenos agrícolas, mas deu conhecimento de que todo este 
processo passou pela Junta de Freguesia que, em conjunto com os 
engenheiros da Refer e funcionários que andaram ali a fazer a avaliação dos 
terrenos, tudo foi feito com a Junta de Freguesia.  Há apenas uma pequena 
extensão de 100 metros que na altura não foi verificado, mas que é necessário 
construir um pequeno pontão, nem que seja de passagem pedonal, que iria 
resolver muitos assuntos junto à linha. Disse serem estes uns assuntos mais 
complexos, mas que gostariam de ver resolvidos. --------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções e posto o assunto à votação, a Assembleia 
deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de interesse público do 
projecto de execução para o restabelecimento, no Ramal da Figueira da Foz, 
da supressão da Passagem de Nível ao Km. 49+355, para efeitos de instrução 
do pedido de parecer sobre a utilização não agrícola de solos da reserva 
agrícola nacional, em face do processo remetido pela Câmara Municipal, 
aprovado na reunião do executivo de 10 de Janeiro de 2008.------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
4. PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL DE BARRÔ – VERSÃO FINAL DA 
PROPOSTA DE PLANO. 
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia, o senhor Presidente da 
Câmara informou que este assunto está explicitado na informação da Senhora 
Chefe de Divisão e do senhor Técnico Urbanista, relativamente ao trabalho 
final, depois do inquérito público, que vem à Assembleia Municipal para 
apreciação, apelando apenas à aprovação final deste Plano de Pormenor. ------ 
Não havendo intervenções sobre este assunto, o senhor Presidente passou à 
votação do mesmo, verificando-se que a Assembleia Municipal deliberou, por 
maioria, com uma abstenção, aprovar a versão final do Plano de Pormenor da 
Área de Localização Empresarial de Barrô, em cumprimento do Decreto-Lei nº. 
380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 310/2003, de 10 de 
Dezembro e D.L. nº. 326/2007, de 19 de Setembro, com a alteração dos 
parâmetros urbanísticos definidos no nº. 2 do artº. 10º. do Regulamento do 
Plano Director Municipal, designadamente: - índice de implantação; - índice de 
impermeabilização; - afastamento mínimo frontal e lateral das edificações ao 
limite do lote; - áreas para lazer e equipamentos colectivos.--------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
Esgotada a Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia deu a 
palavra ao senhor José Miguel Felgueiras que, no período antes da ordem do 
dia, não teve oportunidade de intervir, para que apresentasse as suas 
questões. O senhor José Miguel Felgueiras referiu que pretende dar 
conhecimento de um requerimento que fez ao senhor Presidente da Câmara e 
ao qual teve a amabilidade de responder e que tem a ver com a obra 
inacabada na Quinta da Nora, que há tempo lhe trazia alguma preocupação 
pelo facto de poder oferecer algum perigo às pessoas que por ali passam, 
nomeadamente às crianças. Solicitou ao senhor Presidente da Assembleia, 
caso o senhor Presidente da Câmara não se importe com o facto, que tal 
informação possa ser distribuída aos grupos políticos com assento nesta 
Assembleia Municipal. Seguidamente e, em resumo, deu conhecimento do teor 
da informação, no sentido de dar a conhecer que, após uma acção inspectiva 
por parte da fiscalização à obra em causa, foi verificado que “se encontram  



                                                                                                                  FOLHA Nº.__________                                        

                                                                                                                           _______________________  

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

 
 
vedados os acessos aos pisos superiores, nomeadamente a entrada da 
escada..... no entanto, ao nível do rés-do-chão, na zona das lojas, a obra 
encontra-se completamente devassada e abandonada, havendo zonas sem 
protecção, e que podem pôr em risco de queda quem circule no local. Verifica-
se também, que na fachada principal as protecções que se encontram na zona 
curva estão soltas podendo provocar riscos a quem circule nos passeios. 
Assim, julgo que será conveniente vedar toda a zona do r/c do lote de modo a 
permitir uma maior segurança a quem circule nas proximidades”. ------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia informou que a documentação em causa 
será distribuída aos partidos políticos com assento nesta Assembleia 
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor António Mano Soares, para solicitar ao 
senhor Presidente da Assembleia que não seja marcada a sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal atrás solicitada, para análise do 
assunto respeitante á construção do novo edifício da Câmara Municipal, uma 
vez que a bancada do PSD pretende reunir para tomar uma decisão e 
oportunamente dará conhecimento do que houver por conveniente quanto ao 
mesmo assunto. Seguidamente 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.----- 
Solicitou o uso da palavra o senhor António Miguel Ferreira, na sua qualidade 
de munícipe, para questionar o executivo quanto ao assunto que se prende 
com a construção dos centros educativos no concelho e sobre a possibilidade 
de ser tomada uma posição de força contra a Sociedade das Águas do Luso 
que, desde 1993, tem obrigações estabelecidas no contrato de concessão e 
que não está a cumprir. Referiu-se ainda a uma notícia que leu na Lusa e que 
está relacionada com o lançamento da construção da auto-estrada 
Mealhada/Viseu, que irá substituir o traçado do IP3, perguntando ao senhor 
Presidente da Câmara se são já conhecidos e quais são os traçados, se 
seguirá algum traçado existente ou se vai haver lugar a expropriações de 
terrenos de proprietários da Mealhada.------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Câmara informou que, quanto à questão dos centros 
educativos e tendo conhecimento da posição do sindicato dos professores da 
Região Centro, no que diz respeito ao concelho da Mealhada, está aprovada a 
Carta Educativa, é compromisso da Ministério da Educação nesta primeira fase 
de candidaturas, dar apoio para o primeiro centro educativo que está definido 
na carta educativa como prioritário, que é o centro educativo da Pampilhosa. 
Quanto ao contrato de concessão da Sociedade das Águas do Luso, este foi 
feito pelo Estado e não pela Câmara, em termos de parte. Um grupo de 
cidadãos do Luso está a fazer uma chamada de atenção à Direcção Regional 
de Economia, para que exerça alguma “vigilância” sobre o cumprimento ou não 
desse contrato, embora entenda que não é preciso um estudo jurídico, porque 
as termas não estão a ser desenvolvidas, entendendo ainda que os conceitos 
jurídicos de desenvolvimento são uma matéria muito lata. A Câmara Municipal 
recebeu um documento análogo ao que foi hoje aqui dado a conhecer e para o 
qual o senhor Presidente da Assembleia ficou responsabilizada para assinar 
em nome desta Assembleia, tendo também a Câmara aprovado por 
unanimidade, que o Presidente da Câmara também o assinaria em nome da 
Câmara Municipal. E o que pode ser feito neste momento. Sobre o traçado das 
auto-estradas no caso concreto Mealhada/Viseu, do que era o IC12 e irá ter  
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outra designação em troço de auto-estrada, no percurso entre Santa Comba e 
A1 – troço Antes-Arinhos – já decorreu o inquérito ao estudo de impacte 
ambiental. Está definido um traçado até à zona próximo de Barrô e depois há 
dois traçados alternativos, que estiveram em inquérito público e para os quais 
foram apresentadas reclamações dos cidadãos, que se sentiam prejudicados, 
por um ou outro traçado – um a norte da Antes e o outro mais acima passando 
junto a Arinhos – foram os dois traçados alternativos que estavam em 
discussão. As reclamações foram remetidas ao Instituto de Estradas, a 
propósito do chamado IC12. Quanto ao IP 3, analisadas as questões, foi 
definido pelo Instituto de Estradas que o IP3 e o IC 12 no troço entre Santa 
Comba e a Mealhada tinha um traçado único, ou seja, faz uma auto-estrada e 
poupa outra. O IP 3 chega à zona da Mealhada, deriva para sul passando na 
zona entre a Pampilhosa e a serra do Buçaco, na direcção de Botão e do que é 
hoje o IP3, indo ter à zona dos Fornos. Simultâneamente poderá coincidir no 
troço entre a Mealhada e essa zona dos Fornos com a variante à Mealhada do 
IC2 (E.N.1). Os estudos de impacte ambiental estão a ser elaborados e serão 
enviados para que todos se possam pronunciar. Nos estudos de impacte 
ambiental de estradas, normalmente há sempre duas alternativas e é isso que 
irá acontecer. Pensa, em sua opinião pessoal, ser extraordinariamente positivo 
para o concelho da Mealhada. ----------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor Jorge Carvalho, munícipe do Luso, para 
solicitar informação quanto ao ofício remetido ao senhor Presidente da Câmara 
Municipal e da Assembleia Municipal em 5 de Junho de 2007, sobre os 
acontecimentos no Pavilhão do Luso, aquando do Torneio Inter-Freguesias 
Futsal/2007, e quanto ao ofício remetido sobre o Projecto de Requalificação da 
Zona Central do Luso, aos quais ainda não obteve qualquer resposta.------------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que irá ser feita pelos 
serviços uma busca dos documentos em causa, para serem efectuadas as 
diligências necessárias à sua resposta.------------------------------------------------------ 
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


