
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
 

--------------------------------------ACTA Nº. 2----------------------------------------- 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2008: Aos dezoito dias do mês 

de Abril 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, pelo 1º. Secretário, 
Senhor José Alves Rosa e pelo 2º. Secretário Senhor Manuel Paredes Ferreira, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------- 
1) Votação da acta da Sessão Ordinária de 29 de Fevereiro de 2008;------------- 
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 Execução de 
Passagem de Nível Inferior no Ramal da Figueira da Foz ao Km 59+564 – 
Refer;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 
Documentos de Prestação de Contas de 2007;------------------------------------------- 
5) Certificação Legal das Contas de 2007 – Parecer do Auditor Externo;---------- 
6) Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2007;------------------------------
7) Revisão Orçamental nº. 1;-------------------------------------------------------------------
8) Delegação de Competências – Juntas de Freguesia.--------------------------------
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 Pedro Gonçalo Baía 
Ferreira da Costa, tendo sido chamado para o substituir o senhor Carlos 
Alberto Seabra Rodrigues, que faltou sem apresentar justificação. Faltou ainda 
sem apresentar justificação, o senhor Tony Daniel Almeida Luís. ------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, começando 

por dar conhecimento do pedido do senhor Júlio Penetra para usar da palavra, 
o que autorizou de imediato.-------------------------------------------------------------------- 
O senhor Júlio Penetra começou por referir que: “correndo embora o risco de 
reforçar em algumas mentes a ideia de que os lusenses são uns insatisfeitos, 
uns reclamantes, uns ingratos até, eu não posso deixar de trazer a esta 
Assembleia as preocupações que neste momento atravessam muitas pessoas 
do Luso, com origem no andamento das obras de intervenção na Fonte de S. 
João e na Avenida Navarro. Eu não ponho em causa de que todos têm uma 
grande sensibilidade para as especificidades do Luso, que todos as conhecem, 
que conhecem o seu modo de vida e as épocas de maior oportunidade de 
negócio daquela terra. Não ponho isso em causa mas, na verdade, o 
planeamento e calendarização daquela intervenção, pese embora esta 
sensibilidade, constantemente reafirmada, dificilmente poderia ser mais 
contrária aos interesses económicos das pessoas que ali exploram pequenos 
negócios, dependentes dos fluxos de turistas que têm a sua maior carga entre 
Abril e Outubro, como é adquirido que todos sabem. O início das obras na 
véspera da semana da Páscoa e a sua maior intensidade a cair sobre os 
meses de Verão, como fácilmente se adivinha, não podia ser mais desajustado. 
Acresce a esta situação, o ritmo em que estão a decorrer os trabalhos que  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
nesta altura, depois de um começo tímido, estão parados há duas semanas. 
Pedimos ao executivo que faça o que estiver ao seu alcance para minimizar os 
transtornos que uma obra desta envergadura e em local tão crítico sempre 
acarreta. Torna-se necessário acompanhar a obra, dialogar constantemente 
com o empreiteiro, por forma a sensibilizá-lo para estes aspectos, que vão 
desde o ritmo da intervenção à organização conveniente do estaleiro, um local 
tão sensível para o turismo, passando por uma melhor sinalização e arrumação 
dos trabalhos em curso. Apelo mais uma vez ao executivo que disponibilize 
mais informação sobre o curso e desenvolvimento do projecto, e tranquilize as 
pessoas que, em alguns casos, denotam grande desespero e incerteza, sobre 
como vai decorrer a sua actividade de Verão, tão determinante no equilíbrio do 
seu negócio. Por muito pequenos que sejam os negócios, não dispensam o 
mínimo de planeamento que, nestas condições, está vedado àqueles 
comerciantes”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a seguir o senhor Luís Brandão para questionar o executivo quanto ao 
atraso de um ano verificado na construção do Centro de Saúde do Luso, uma 
vez que a data de conclusão afixada era Abril de 2007. Disse gostar de saber 
se a Câmara Municipal, que não é responsável pela obra, tem alguma 
informação se a responsabilidade deste atraso é do Partido Socialista, que está 
no Governo, se tem alguma novidade quanto ao reatar das obras e que papel é 
que a Câmara Municipal tem tido neste processo, porque a Câmara ofereceu o 
espaço, segundo estava inscrito num cartaz afixado, sendo este mais um 
motivo para saber o que é o Governo anda a querer fazer naquele espaço. 
Outra questão, tem a ver com um parque de estacionamento que estará a ser 
ou já foi construído, junto ao futuro centro de saúde do Luso, porque existe lá 
uma placa a informar que existe um parque de estacionamento gratuito, pelo 
que gostaria de saber se já deram por enceradas as obras, e se o espaço já 
tem alguma segurança para ter sido já colocada a placa. Referiu ainda ter 
conhecimento de que no dia 17 e 18 de Maio, vai decorrer no Luso uma 
actividade que vai captar centenas, senão milhares de pessoas, sendo 
necessário aquele ou outro espaço para acolher os autocarros e carros 
particulares que virão ao Luso, nesse fim de semana. Disse gostar de saber se 
as condições de segurança se consideram satisfeitas, pensando ele próprio 
que não, ou se as coisas serão melhoradas, em especial a segurança 
rodoviária.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares, para apresentar a seguinte 
intervenção escrita, que passou a ler: “No passado dia 10 de Abril, foi apresentado 
o plano das Novas Estradas do Centro, no Salão Nobre da Câmara Municipal. É claro 
que é útil dispor de uma rede de boas estradas e auto-estradas. Mas será que a 
construção de novas estradas e auto-estradas é, no presente, uma primeira 
necessidade? No estado actual de desenvolvimento do nosso país e da nossa região, 
é essa a verdadeira prioridade? No tempo do Primeiro Ministro Cavaco Silva, o 
governo era severamente criticado por ter apostado no betão e nas auto-estradas. 
Naquela altura, no entanto, as vias de comunicação eram péssimas e justificavam-se 
plenamente as novas auto-estradas. Agora que as auto-estradas já não são essenciais 
e que as prioridades são óbviamente outras, é evidente a falta de imaginação dos 
nossos governantes, que reincidem nas grandes obras de fachada para Zé Povinho 
ver. Ele é o Novo Aeroporto de Alcochete, o TGV, 10 (dez)Novas Barragens 
Hidroeléctricas, Novas Estradas e Auto-estradas, numa despudorada caça aos votos, 
já que as legislativas estão à porta e há que prometer, prometer. Na Irlanda, país que  
é referido como um modelo de crescimento e de progresso económico e social, não 
havia auto-estradas até há cerca de 2 anos. Só há 2 anos é que começaram a  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
construir auto-estradas, de onde se concluiu que não são as auto-estradas a razão de 
ser do bom nível de vida de um país. Mas estranhamente, em Portugal, um dos mais 
pobres países da Europa, mas que, apesar disso dispõe, já hoje, de uma das 
melhores redes de auto-estradas europeias, há quem continue a pensar que a solução 
do nosso atraso reside na construção de novas auto-estradas. Em Amsterdão, capital 
da Holanda, existe uma complexa rede de ciclopistas, por onde circulam centenas de 
milhar de bicicletas. Nas outras cidades da Holanda o número de pessoas que 
circulam de bicicleta quase iguala, ou ultrapassa mesmo, nalguns casos, o número de 
pessoas que se deslocam de automóvel. Aqui, em Portugal, privilegiamos cada vez 
mais o uso do automóvel. Até parece que somos muito ricos e temos vergonha de 
andar de bicicleta. A circulação automóvel não pára de crescer, para desgraça do 
ambiente e para gáudio dos carteis do petróleo, que atávica e alegremente 
sustentamos. Este pendor típicamente português de fixação doentia no automóvel é, 
curiosamente, estimulado pelas entidades responsáveis, pelas inteligências que nos 
governam. Nada se faz para incentivar outros meios de transporte. Não se conhece 
iniciativa alguma para que a população tome consciência de que o automóvel não é a 
única solução. Nas nossas cidades não existem ciclovias ou há apenas alguns mini 
circuitos lúdicos, em recantos que as pessoas raramente usufruem. Temos uma  
miserável rede de transportes públicos. Os comboios funcionam mal. Noventa e cinco 
por cento das nossas mercadorias são transportadas por estrada, uma brutalidade em 
termos de gastos e de poluição. Em vez de investirmos a sério nos transportes 
públicos, em autocarros e nos comboios, continuamos a investir em estradas, 
estimulando a utilização do transporte automóvel .Um verdadeiro ciclo vicioso: 
constroem-se mais estradas e auto-estradas, o que fará inevitavelmente com que 
aumento o número de automóveis em circulação. Mesmo com o petróleo cada vez 
mais caro e sabendo que os automóveis são o principal poluente, ao lançar para a 
atmosfera toneladas e toneladas de CO2, bem como outros produtos tóxicos. Estou 
profundamente agradecido. Estou profundamente agradecido. Foi o que disse o Sr. 
Presidente da Câmara da Mealhada, dirigindo-se ao Secretário de Estado das Obras 
Públicas, na sessão de apresentação das novas estradas do Centro. E repetiu esta 
afirmação, pelo menos duas vezes. Estou profundamente agradecido. Estou 
profundamente agradecido. Fiquei muito surpreendido que tivesse usado aquela 
fórmula manifestamente excessiva, do profundamente agradecido. Das duas uma: ou 
a Mealhada merece a construção desta rede viária, ou não merece. Se não merece, o 
profundamente agradecido é inapropriado, porque menospreza ou ofende mesmo os 
direitos de outras regiões do país que sejam, eventualmente, mais carenciadas. Se 
merece, então o Sr. Secretário de Estado e o Governo não fizeram mais do que a sua 
obrigação e portanto não é caso para estar profundamente agradecido. Bastaria um 
simples agradecimento protocolar, por ter sido feita justiça. Mas fiquei também 
surpreendido com mais duas coisas: 1ª. – O marketing da apresentação. A boa 
qualidade do som, da imagem e da mensagem que foi veiculada pelos meios 
audiovisuais foi impressionante. Mas era nítidamente desproporcionada a força dos 
processos utilizados – para fazer passar a mensagem que se pretendia não era 
necessária tamanha espectacularidade, a menos que o objectivo fosse, como era o 
caso, o de mais fácilmente convencer os incautos e os desprevenidos, que, face a tão 
avassaladora montagem, perdem o sentido crítico. Não há dúvida de que, no que diz 
respeito a propaganda, este governo será difícil de ultrapassar. 2ª. – A verdadeira 
cortina de fumo que foi lançada sobre a nossa região, escondendo a realidade do 
concelho. A cortina de fumo ocultou os nossos verdadeiros problemas e apenas 
permitiu ver o plano da construção da nova rede viária, como se as estradas fossem a 
solução de todas as nossas carências. Os propagandistas gritam que as novas 
estradas irão diminuir a sinistralidade, poupar vidas e encurtar o tempo das viagens. É 
bom que assim seja. Mas uma adequada rede de transportes públicos fiáveis, pontuais  
e cómodos conseguiria resultados idênticos, ainda por cima com muito menores 
custos e com muito menor poluição. Ter à disposição uma boa rede de estradas e  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
auto-estradas como a que foi apresentada, terá alguma utilidade. Mas não vai, por si 
só, resolver os problemas do Concelho da Mealhada. Para que serve uma óptima rede  
de estradas se, quem nos visita nada encontra aqui de interessante? O que é que está 
a ser feito ou pensado, para melhorar, de facto, o nível de vida dos cidadãos do 
Concelho? Vamos continuar a apostar na Indústria, continuando a semear Zonas 
Industriais poluentes por todo o lado? No Comércio? Como é que estamos a apoiar os 
pequenos comerciantes que estão a secar à sombra das grandes superfícies? Na 
Agricultura? Como, se nos dizem que não precisamos? Efectivamente, 90% do que 
comemos é importado do estrangeiro. Mas... e se um dia há uma catástrofe, se as 
fronteiras fecham, será que vamos cultivar hortaliças e cereais nas Zonas Industriais? 
No Campo de Golfe? Na Plataforma Rodoferroviária? Nas Auto-estradas? Ou vamos 
antes apostar no Ambiente e no Turismo, no Lazer, nos Serviços, ou na Cultura, no 
Conhecimento, na Inteligência, nas Novas Tecnologias? É este tipo de questões que 
importa analisar e debater publicamente. Mas isso não está a ser feito. Os projectos 
do Concelho, os nossos problemas, as nossas verdadeiras questões não são nunca 
discutidas. Publicamente, só se anunciam as grandes obras de fachada. É fácil aderir 
à onda ainda prevalecente das obras de fachada, do alcatrão e do betão. Não devia 
bastar que nos passasse mais uma auto-estrada à beira do nosso quintal, para 
ficarmos completamente anestesiados e embevecidos de contentamento. a) António 
Mano Soares – 18/04/2008”.------------------------------------------------------------------------------ 

Interveio o senhor António Miguel Ferreira, referindo que apenas pretende 
deixar dois pequenos apontamentos, dirigidos à senhora vice-presidente: “na 
última sessão da Assembleia, já no período destinado ao público, levantei aqui 
algumas preocupações, uma das quais respeitava ao financiamento dos novos centros 
escolares. Verifiquei e congratulo-me que o centro escolar da Pampilhosa conseguiu o 
financiamento pelos fundos comunitários do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional. A Mealhada foi um dos dois concelhos do Distrito de Aveiro que viu 
aprovadas no dia 10 de Abril, em Abrantes, as candidaturas, agora espero que 
também relativamente às restantes obras e aos restantes centros escolares, que 
consigamos também esses apoios. Para além deste elogio, tenho que referir uma 
pequena crítica, que vai sendo habitual e diz respeito à falta de decoro que tem havido 
nas últimas sessões de Câmara, no tratamento dos Vereadores da oposição. Eles 
saber-se-ão defender, mas eu entendo, pessoalmente, que não se justifica. Entenderá 
a senhora vice-presidente que palavras como «cegos» ou «seita mal intencionada», 
julgo que casam mal com a elevação que devia subsistir numa reunião de Câmara, 
perante a oposição. Julgo que todos temos fins comuns, mas julgo que nem todos os 
meios são os adequados para chegar a esses fins. A senhora vice-presidente até pode 
ser dona da razão, terá as suas razões, aquando da explanação do plano de 
prestação de contas, óbviamente de 2007, mas julgo que perde a razão quando utiliza 
estas frases, estes chavões, que são linguagem inapropriada para com os vereadores 
da oposição e, acima de tudo, são desrespeitosas para com todos os companheiros”.-- 

Interveio o senhor Teodomiro Seabra Pereira para referir que, pelo ligeiro 
atraso em comparecer na sessão, não teve oportunidade de ouvir a 
intervenção do deputado e amigo Júlio Penetra, que já se referiu à 
preocupação que ele próprio trazia e, por isso, não vai alongar-se em 
considerações, mas quer ser objectivo dizendo que as obras são necessárias 
para que haja melhoramentos, têm é que à vezes, aquilatar da oportunidade ou 
não das mesmas. A sua preocupação relativamente ao centro do Luso e, 
nomeadamente, à Fonte de S. João, apenas pedia ao senhor Presidente da 
Câmara, que fosse o mais concreto possível a esclarecer quais são as 
perspectivas daquele centro e daquela Fonte, nos meses entre Junho e  
Outubro, pelo menos, no que diz respeito a obras, em que estado é que irá 
estar a Fonte o centro do Luso, nesse período crucial para vida do Luso. -------- 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu a 
palavra ao senhor Presidente da Câmara, para os esclarecimentos solicitados.- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir, quanto à intervenção do 
senhor Júlio Penetra, que: “realmente é necessário, e com certeza que a 
Câmara está com extrema atenção às obras que estão a decorrer no centro do 
Luso. Como toda a gente sabe, uma obra que, em princípio, vai demorar cerca 
de um ano, tem que ocupar sempre um período, no caso específico do Luso, 
com algum período crítico, e isso é, de facto, um problema que nos preocupa, 
mas a verdade é que a obra está a decorrer, nós estamos com atenção à obra, 
a obra está a ser acompanhada, realmente surpreendeu-me o facto de dizer 
que há duas semanas que a obra está parada, eu pessoalmente não tenho 
conhecimento, nem penso que alguém tenha conhecimento disso na Câmara, 
apesar da obra estar a ser fiscalizada. Não decorre muitas vezes com a 
velocidade com que nós gostaríamos que tudo corresse, o ideal seria que uma 
obra daquele tipo, ou qualquer outra, demorasse muito poucos dias, 
demorasse, se possível, até algumas horas, que as coisas caíssem do céu 
mas, realmente, é uma obra profunda, é uma obra com muita importância, é 
uma obra que, ao fim e ao cabo, tem que demorar o seu tempo. Eu agradeço 
realmente e espero que façam chegar à Câmara e a mim próprio, algumas 
questões que pensem que não estão a decorrer como devem. A verdade é que 
a obra tem um fiscal, que todos os dias está presente no Luso, a obra tem sido 
acompanhada pelo autor do projecto, aliás, devo dizer que o autor do projecto, 
praticamente todas as semanas, passa no Luso, está no Luso, às vezes às 
horas mais incríveis, mesmo à noite, vai ao Luso acompanhar a obra, portanto, 
eu penso que por falta de acompanhamento, não teremos problemas na obra 
que está a decorrer. Evidentemente que estamos em meados de Abril, 
sabemos que o período crítico é, realmente, o período de Junho finais de 
Setembro, princípios de Outubro, mas tudo faremos para que as coisas 
decorram o melhor possível para o Luso e tentar que as obras não criem mais 
problemas, aos problemas que, efectivamente, o comércio no Luso tem. Essa é 
uma atenção que temos e penso que conseguiremos diminuir o impacto no 
prejuízo que existirá mas, como compreendem, todas as obras trazem sempre, 
como nas obras de saneamento, trazem lama, trazem pó, ficam lá enterradas, 
mas as pessoas só depois, tempos mais tarde é que se recordam que as obras 
foram feitas, tiveram problemas, mas que, de facto, valeu a pena. Eu penso 
que aquelas obras vão valer a pena”. -------------------------------------------------------- 
Quanto à intervenção do senhor Luís Brandão, o senhor Presidente da Câmara 
referiu que: “começaria por lhe dizer que a responsabilidade no atraso daquela 
obra é do Partido Socialista, assim como fazer a obra também é da 
responsabilidade do Partido Socialista, já agora vamos ser justos. Nós olhamos 
as coisas muitas vezes pelo aspecto do «copo meio cheio ou meio vazio», o 
Dr. foi pelo «copo meio vazio», deixe-me lá dizer-lhe que a responsabilidade do 
atraso, já que é do PS, a obra também é da responsabilidade do PS. 
Realmente, chegou-me algum ”feed-back” de uma paragem na obra e procurei 
junto dos responsáveis da saúde do distrito e da região, saber se, de facto, a 
obra estava parada. Devo dizer que desconheciam que a obra estivesse 
parada e, por outro lado, saber a situação de pagamentos dos autos de  
medição, porque costuma ser o problema número um, que o senhor 
empreiteiro tem posto, para atrasar a obra e qual não é o meu espanto quando 
me é transmitido que os pagamentos foram todos efectuados e mais, foram 
feitos adiantamentos no início da obra ao senhor empreiteiro e, portanto,  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
digamos, neste momento o Estado até tem dinheiro a haver, porque os 
adiantamentos vão sendo descontados ao longo da empreitada, até ao final da 
obra. Devo dizer-lhe que, a um responsável da saúde, recomendei-lhe uma 
coisa – que arranjasse uma empresa para fiscalizar a empresa que está a 
fiscalizar o empreiteiro, porque eu tenho conhecimento que as sugestões de 
paragem, às vezes, vêm daí. Neste momento está ultrapassado o prazo de 
execução da obra. Quanto à pergunta que faz se a Câmara ofereceu o espaço, 
sim senhor, a Câmara disponibilizou aquele espaço para o Centro de Saúde do 
Luso. Quanto ao parque de estacionamento, é um parque de estacionamento 
provisório, até por sugestão feita numa reunião da Câmara, dado que há 
problemas de estacionamento na Avenida Navarro, neste momento, que 
decorrem da execução da empreitada na Avenida, e foi-nos sugerido e muito 
bem, que se utilizasse aquele espaço provisòriamente”.-------------------------------- 
Quanto à intervenção do senhor Dr. Mano Soares, o senhor Presidente da 
Câmara referiu: “só queria dizer uma coisa que me parece importante. Fiquei 
muito surpreendido, aqui há uns meses atrás, quando na revista Visão, li um 
artigo em que, curiosamente, o português que mais CO2 produzia, porque era 
o que mais viajava de avião e de carro, era um senhor que é dirigente de uma 
Associação ambientalista, de nível nacional. E fiquei surpreendido, porque esta 
coisa de, realmente, serem só os outros a produzir CO2, devo dizer que 
também produzo muito, porque para mim, é uma chatice andar de bicicleta ou 
andar a pé. Sinto que é um vício andar de carro, mas gostaria que, realmente, 
todos nós seguíssemos o seu conselho de andarmos mais a pé, utilizarmos 
mais o transporte público, mas não conseguimos. Sobre a questão do 
agradecimento, na presença do senhor Secretário de Estado, é verdade o que 
disse, mas também lhe devo dizer que, curiosamente, pessoas do partido 
político que representa e muito bem, congratularam-se imenso por, finalmente, 
se estabelecer uma ligação de auto-estrada entre Coimbra e Viseu. 
Curiosamente, os extremos – Coimbra e Viseu – são Câmaras Municipais 
geridas com maioria do PSD. Congratularam-se imenso, aliás, uma até 
“amuou”, por não ser lá o lançamento das auto-estradas. O agradecimento do 
Presidente da Câmara da Mealhada tem a ver com uma coisa muito simples – 
é que há quatro ou cerca de 5 anos atrás, por obra e graça não sei de quem, o 
traçado do IC12 que passava na Mealhada foi chumbado, porque vejam lá, o 
IC12 passa na Mealhada e cortava vinhas na Bairrada, como se fosse possível 
alguma estrada passar num sítio qualquer sem cortar uma vinha, mas essa foi 
a razão. E ainda hoje, quando nós sabemos, nomeadamente os Municípios de 
Cantanhede, Mira, com quem a Mealhada também se solidarizou, que os três 
estudos de impacte ambiental do IC12, no concelho de Cantanhede, também 
por obra e graça não se sabe de quem, foram chumbados na altura e agora 
têm que andar a fazer novos traçados, que não sabem se conseguem fugir das 
vinhas, mas a verdade é que o IC12 em coincidência com o IP3, pelo menos no 
troço Santa Comba/Mortágua/Mealhada vai ser uma única auto-estrada e vai 
ser executado pelo querer do Governo, porque provavelmente, vontade de 
algumas forças, que não são do nosso concelho, óbviamente, que fosse 
chumbado, também era muito importante, porque todos nós sabemos que o  
grande problema é que o IC12 passe na Mealhada e que o IP3 passe na 
Mealhada e é bom que passe na Mealhada e, por isso, quando ouvi que se 
queria fazer um túnel a furar a serra do Buçaco, na zona de Sazes, a Câmara 
da Mealhada disse «não pode ser, temos que preservar o aquífero da água do 
Luso», preocupámo-nos com isso. A própria Câmara de Penacova teve uma  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
atitude idêntica à da Câmara da Mealhada, porque também tinha a 
preocupação das próprias águas, chamadas Caldas de Penacova e o 
Ministério do Ambiente rejeitou a possibilidade de fazer qualquer furo, qualquer 
túnel na Serra do Buçaco, o que era perigosíssimo, realmente, para os 
aquíferos e para a riqueza que existe, como sabemos, que brota no Luso. 
Pensamos que não se inventou nada de novo, há duzentos anos atrás as 
tropas francesas, que eram o maior exército do mundo, pelo menos na altura, 
para chegar a Coimbra, não foi por Penacova para Coimbra, passou aqui pelo 
lado norte da serra, é porque era mais fácil e, felizmente, duzentos anos 
depois, foi entendido que era de facto a melhor solução, atravessar a serra do 
Buçaco, pelo lado norte, porque é mais fácil, é mais simples, é mais barato e 
somos nós que pagamos as auto-estradas, como referiu muito bem. Não 
concordo com alguma parte da opinião que proferiu, mas cada um tem a sua, 
somos livres de termos a opinião que queremos, não o corroboro, mas gostaria 
também de dizer que nos parece que as auto-estradas que vão ser feitas são 
absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da região. Quanto à 
questão do marketing, não foi a Câmara que o pagou, veio de fora, foi 
integralmente colocado pela Secretaria de Estado e se era para convencer os 
incautos, nem todos eram incautos, pelo menos o Dr. Mano Soares não era, 
estava atento e não foi convencido, o que é bom. Sobre indústrias poluentes no 
concelho, queremos ou não queremos industrializar, de certo modo, o 
concelho? Queremos ou não queremos plataforma rodo-ferroviária? Queremos 
ou não queremos campo de golfe? Se não queremos, digam e realmente, o Dr. 
Mano Soares foi sincero, disse que não queria. É uma opinião, respeito.---------- 
Quanto ao professor Teodomiro, continuou a dizer o senhor Presidente, referiu 
o que já tinha falado o camarada Júlio Penetra, portanto, não tenho mais nada 
a acrescentar. Estamos atentos a essa situação”.---------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia informou que tem em seu 
poder um assunto que lhe foi remetido pelo senhor Vitor Gomes, membro desta 
Assembleia Municipal, que faz parte do Conselho Consultivo dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra e estes Hospitais debatem-se com o problema de 
fazer um Regulamento, que no seu artigo terceiro pede sugestões sobre a 
forma de substituir o elemento que as Assembleias Municipais nomeiam. 
Desde já, entende que deve ser informado o Conselho Consultivo dos 
Hospitais que o Regulamento deve prever que seja nomeado um membro 
efectivo e um membro suplente, pelo que submete a decisão à Assembleia 
para que, estando todos de acordo, deliberem neste sentido.------------------------- 
Assim, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, informar o 
Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra que o Regulamento do Conselho Consultivo dos mesmos Hospitais 
deve prever a nomeação de um membro efectivo e um membro suplente.-------- 
O senhor Presidente da Assembleia usou ainda da palavra para fazer o 
seguinte pedido ao senhor Presidente da Câmara: “eu tive o prazer de estar há 
dias numa apresentação que a Câmara fez da Plataforma Rodoferroviária, 
devo dizer que se tratava de darem uma explicação sobre a avaliação do  
impacte ambiental, mas queria sugerir ao senhor Presidente que fizesse, não 
sei se a repetição se noutros moldes, do projecto à Assembleia Municipal, uma 
vez que sei que já tem possibilidade de o fazer e queria fazer outro pedido ao 
senhor Presidente que tem a ver com o seguinte: - aqui, embora as pessoas 
parece estarem mais descansadas sobre isso, porque chegamos a falar numa 
convocação de Assembleia Municipal extraordinária para apresentação do  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
projecto do novo edifício municipal, acabei por não receber nenhuma notícia do 
grupo do PSD e, portanto, não fiz nada, mas já agora e porque sei que o 
projecto está acabado, como teve a amabilidade de noutro dia me informar, 
víamos as duas coisas na próxima sessão. O que é que o senhor Presidente 
acha?”------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dar o seguinte 
esclarecimento: “ o que o senhor Presidente da Assembleia viu, não foi 
nenhuma sessão organizada pela Câmara, foi uma sessão integrada e 
motivada pelo Ministério do Ambiente, relativamente ao inquérito público que 
está a decorrer, da Plataforma Rodoferroviária da Pampilhosa. Aliás, como 
deve ter tido oportunidade de ver, estive absolutamente calado e a ouvir aquilo 
que nos era transmitido. Sobre a questão do projecto da ampliação e novo 
edifício dos Paços do Município, naturalmente que, quando a Câmara tomar 
contacto com ele, porque neste momento nem a própria Câmara, no seu todo, 
está de posse de todos os elementos e devo dizer que são umas dezenas de 
caixotes de cartão com os projectos, naturalmente que nada impede que não 
seja feita uma apresentação aqui na Assembleia, até inclusivamente 
suscitando a presença dos autores do projecto”..-----------------------------------------  
O senhor Presidente da Assembleia referiu que deixa este assunto à 
consideração do senhor Presidente da Câmara e a promessa de que haverá 
uma sessão para todos, finalmente, satisfazerem a vontade de ver e fica aqui o 
esclarecimento do facto de ter dito num Jornal que não conhecia o projecto, é 
que a Câmara ainda não o tinha recebido. -------------------------------------------------
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 29 DE 
FEVEREIRO DE 2008. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
29 de Fevereiro de 2008, que foi aprovada, por maioria, com 2 (duas) 

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 29 de 
Fevereiro de 2008: ------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Recuperação do Edifício da Escola Profissional da Mealhada;---------------------- 
- Pavilhão Polidesportivo de Barcouço;------------------------------------------------------
- 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;------------------------------------------------------------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Pavimentação de Arruamentos no Travasso.------------------------------------------- 
- 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);----------------------------   
- Estrada Santa Luzia/Barcouço (com substituição de Redes de Águas e 
Saneamento;----------------------------------------------------------------------------------------
- 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.----------------------------------------------
Mealhada, 09 de Abril 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 EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL 

INFERIOR NO RAMAL DA FIGUEIRA DA FOZ AO KM. 
49+564 – REFER. 
O senhor Presidente da Assembleia referiu que este assunto tem a ver com a 
necessidade de ser declarado o interesse público, por serem caminhos que 
ocupam terreno da reserva agrícola, pelo que se torna necessário este pedido 
de desanexação.----------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Teodomiro Seabra Pereira para referir que, para além de ser 
a questão da reserva agrícola, há a questão do interesse dos utentes e dos 
proprietários vizinhos e, na última sessão tinha perguntado se a Junta de 
Freguesia tinha conhecimento e tinha acompanhado este processo e, na altura, 
foi respondido pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Pampilhosa, 
tal como vem na acta, afirmativamente. Esta resposta deixou-o tranquilo e, por 
isso, votou favorávelmente. Posteriormente, teve conhecimento pela 
comunicação social, que há alguma reacção por parte de alguns proprietários, 
algum mal-estar e como não tem possibilidade de saber exactamente e avaliar 
até que ponto isto acontece, pede que, de novo, o senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Pampilhosa, o senhor Presidente da Câmara, ou quem estiver 
em condições de o fazer, o esclareçam.----------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Vitor Matos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Pampilhosa, para referir que a Junta de Freguesia não teve conhecimento de 
nenhuma reclamação, sendo natural que nem toda as pessoas fiquem 
satisfeitas. A Junta de Freguesia continua a não ver inconveniente e sempre 
ele próprio acompanhou os engenheiros da Refer aos locais de intervenção. --- 
Interveio também o senhor Manuel Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia 
de Casal Comba, para referir que o equívoco está em relação à freguesia, 
porque não é na Pampilhosa, mas sim em relação à freguesia de Casal 
Comba, porque com o encerramentos das passagens de nível nesta freguesia, 
nomeadamente na Silvã, houve uma insatisfação, publicada na comunicação 
social e essa insatisfação é uma realidade, porque ficaram privados de quatro 
passagens de nível, que serviam o lugar da Silvã, e que hoje têm que dar uma 
volta de três quilómetros e meio, quando o percurso era de setecentos metros  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
do centro do lugar. Aproveita para, uma vez mais, pedir ao executivo que, uma 
vez que o pontão já está feito, não descurasse a ideia da possível colocação de 
cancelas ou possível passagem superior ou inferior, que na altura foi falado, 
entendendo que as coisas só faladas não levam a lado nenhum. Este assunto 
não deve ser esquecido, disse, porque há uma forte contestação e já foram 
arrancados por duas vezes os resguardos, a população ameaça não ficar por 
ali e, por isso, solicita que quando houver alguma novidade para dar à 
população, o informem de imediato ou de que contactos estão a ser feitos 
nesse sentido. Referiu de novo que a contestação é na freguesia de Casal 
Comba e não na Pampilhosa, porque a Junta de Freguesia de Pampilhosa 
soube conduzir melhor o processo e os critérios usados em Casal Comba não 
foram os melhores, lamentando mesmo que os critérios não tivessem sido 
uniformes em toda a linha da Figueira da Foz. -------------------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para referir que, na última 
sessão da Assembleia já tinha sido analisado e decidido um assunto análogo. 
A Refer resolveu cortar o processo em dois. O que veio à última sessão da 
Assembleia era a declaração de interesse público da parte norte dos acessos, 
mas para atravessar a linha é necessário passar de um lado para o outro e 
esta é a parte sul dos mesmos acessos. Quanto ao assunto colocado pelo 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba, a Câmara negociou 
com a Refer a construção da passagem e a supressão da passagem de nível 
da estrada Silvã/Mala, que era um problema muito delicado, bastando lembrar 
que em termos de transportes escolares, desde há muitos anos que a Câmara 
não permitia mesmo que os circuitos passassem naquela passagem de nível. A 
pior coisa que tem a linha da Figueira da Foz é ter só 2 ou 3 comboios por dia, 
em cada sentido e, de vez em quando também passa um comboio com 3 ou 4 
vagons, que vai a Cantanhede, e passa à hora mais incrível, com o princípio da 
possibilidade de haver um acidente gravíssimo. Referiu ainda o senhor 
Presidente da Câmara que, há cerca de 15 dias, esteve junto do apeadeiro da 
Silvã e ficou muito preocupado porque, para passar um tractor, vê-se que 
foram arrancados os bocados de carril que a Refer e muito bem, espetou na 
passagem de nível junto do apeadeiro, para não passarem viaturas. Esses 
bocados de carril foram arrancados, para passarem com tractores. Este é um 
assunto gravíssimo, perguntando mesmo se houver ali um acidente, quem é 
que é responsável por ele. ---------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções e posto o assunto à aprovação, pelo senhor 
presidente da Assembleia, foi deliberado por maioria, com uma abstenção, 
APROVAR a declaração de interesse público do projecto “Ramal da Figueira 
da Foz – Supressão da Passagem de Nível ao Km. 49+706/Passagem Inferior 
ao Km. 49+564, 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 e aprovado na reunião de 27 de  
Março de 2008.------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 

4. INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2007. 
O senhor Presidente da Assembleia disse estarem abertas as inscrições para 
usar da palavra sobre este ponto.------------------------------------------------------------- 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
Interveio o senhor Pedro Nuno Duarte, referindo desde logo estranhar que a 
palavra seja dada à Assembleia e não a quem tem que apresentar alguns 
esclarecimentos sobre a documentação entregue, em relação a este assunto. 
Assim dada a opção tomada pelo senhor Presidente da Assembleia, toma a 
liberdade de questionar o executivo sobre algumas matérias. Assim, disse: “na 
realidade, os documentos que foram enviados, que são uma réplica da 
estrutura que tem sido seguida nos últimos anos, apresentará a melhor 
informação da realidade financeira do município. De qualquer forma, tenho um 
conjunto de dúvidas que gostaria de ver esclarecidas, ao contrário do que foi 
feito em anos anteriores, que em algumas questões por mim levantadas não 
tiveram qualquer resposta, por nenhum dos membros do executivo que suporta 
a maioria socialista. É sabido que o discurso político ou confronto político que 
tem havido entre as forças partidárias do município, fazem uma grande alusão 
às taxas de execução, mas é certo que é por aí que temos que começar. 
Sendo esta a discussão de um documento estratégico e de apresentação de 
contas e apresentação de resultados e de actividades a esta Assembleia, este 
documento traduz exactamente parte dessa actividade, por isso, os números 
apresentados para mim não foram novidade, nomeadamente quanto a uma 
grande aproximação daquilo que foram as receitas arrecadadas pelo município, 
com uma taxa de execução bastante boa, isto face àquilo que foi orçamentado, 
dado que apenas este ano houve esse atingir de objectivo. No tocante às 
despesas, uma vez mais e não obstante todos os reparos, todas as chamadas 
de atenção para as opções tomadas no planeamento dos orçamentos, por 
parte do município, mesmo assim e no terceiro ano que discutimos este tipo de 
documentos nesta Assembleia, ficaram um pouco aquém daquilo que era 
expectável. Eu tive oportunidade de rever algumas das justificações que eram 
apontadas nos anteriores documentos e em grande parte delas foi sempre feita 
a alusão que não eram realizadas as obras que eram prometidas por questões 
de planeamento urbanístico ou questão dos licenciamentos, ou da realização 
dos seus respectivos planos, ou ainda a questão da dependência de 
financiamentos de fundos comunitários ou de fonte governamental. Quanto a 
este pormenor, seria interessante, dado o toque de pedra para a falta de 
concretização do ponto de vista da execução no tocante a despesas, sobretudo 
de capital, que o município apresente a esta Assembleia, uma relação de todas 
as candidaturas que foram realizadas pelo município para todo o tipo de 
financiamentos de obras a executar pela Câmara Municipal. Quero com isto 
solicitar que seja feita uma apresentação clara daquilo que foram todos os 
projectos de investimento que a Câmara foi prometendo realizar e que 
teóricamente seriam independentes de um conjunto de situações, mas que 
pelo menos, aqueles que estariam dependentes de financiamento, esses sejam 
de alguma forma comprovados perante esta Assembleia. Gostaria de continuar 
dizendo que não estranha o atingir de uma boa taxa de execução ao nível das 
receitas, dado que o mesmo foi feito muito à custa dos contribuintes e 
investidores deste município. Na última Assembleia em que foi fixada a taxa de 
IMI para o município, em que a bancada que represento apresentou uma 
proposta séria e fundamentada para este imposto municipal, foram 
apresentados um conjunto de argumentos que, na altura e ainda hoje, me 
parecem pertinentes, mas que apenas parte deles terão sido ou, aliás, nenhum 
deles terá sido auscultado por parte do executivo. Digo isto porque hoje posso 
dizê-lo com segurança, que o município da Mealhada, à conta da reforma do 
património, ocorrido no final de 2003, foi dos municípios que mais viu aumentar  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
as respectivas receitas ao nível dos impostos municipais de IMI e IMT. Não 
àquilo que o município foi dizendo como a questão do zonamento em situações 
pontuais do concelho, mas sim sempre à custa da fixação das taxas máximas 
deste imposto. Isto para balizar a questão da fixação da taxa de IMI para uma 
parte e eu agora vou reforçar, uma pequena parte, dos prédios deste 
município, ou seja, aqueles que estão sujeitos ao IMI por terem sido avaliados 
posteriormente à entrada em vigor do código do imposto municipal sobre 
imóveis e sendo estes a constituir uma pequena franja de prédios sujeitos a 
pagamento de imposto, verifica-se que a medida que foi apresentada como 
muito pomposa e muito realista, por parte do executivo, foi uma medida sem 
coerência, sem fundamentação e sem qualquer tipo de argumentação técnica. 
Posso dizer que o município da Mealhada foi o vigésimo quinto município do 
País que viu, desde 2002 até 2006, aumentar as receitas a este nível. É um 
número preocupante, dado que, no distrito de Aveiro foi o Conselho que 
aumentou mais, digamos, não há nenhum único Conselho no nosso Distrito 
que tenha aumentado tanto, não apresentando o executivo qualquer 
justificação válida para a manutenção durante um tão largo período de tempo, 
para a fixação das taxas máximas para este imposto. Depois, gostaria que 
fosse esclarecido a natureza de uma redução muito substancial ao nível dos 
rendimentos de propriedade, que este valor sendo um valor numérico terá 
certamente uma justificação técnica, eu pretendia que também ela fosse 
esclarecida. Foi sempre apanágio deste executivo, a venda de lotes nas zonas 
industriais, mas que me parece que saíram um pouco abaixo daquilo que era 
realmente esperado, face à quebra que verifiquei, face ao valor orçamentado e 
ao efectivamente recebido. Estranho também as alusões quanto à gestão do 
pessoal deste município, que apresenta meros indicadores sem 
representatividade, questionando o executivo para o cumprimento ou a falta de 
cumprimento da apresentação e da realização de um balanço social da 
Autarquia, que constitui uma obrigação legal através do Decreto-Lei 190/96, 
documento este, volto a repetir o Balanço Social, que me parece nunca ter 
sido, pelo menos, explicitado ou apresentado a esta Assembleia. Importa referir 
que, em momentos anteriores, quando foi o executivo confrontado com a 
detenção de um valor muito considerável em depósitos bancários em caixa, a 
Câmara teve o cuidado de o negar, mas não sendo esse o valor que na altura 
era apresentado pela oposição, verifica-se que na realidade terá um valor 
próximo dos 6 milhões de euros. Que estes sim, parece-me que não têm 
negação possível. Uma outra questão técnica diz respeito à variação negativa 
em cerca de um milhão e meio de euros em amortizações do exercício, não 
tendo eu encontrado qualquer tipo de justificação para esta variação, pelo que 
solicitava o devido esclarecimento por parte do executivo camarário. Depois, 
penso que há três questões muito importantes neste documento, que ainda 
bem que são mencionadas. Uma delas diz respeito à falta de inventariação e 
correspondente avaliação do património da autarquia, situação esta que se  
verifica há bastantes anos, não tendo sido até ao momento encontrado 
qualquer tipo de solução. Não me parece eficiente, do ponto de vista da gestão 
municipal, que esta questão se mantenha em banho-maria, face à sua 
importância do ponto de vista da gestão do património que a autarquia 
apresenta. Depois, é feito também outra alusão muito importante, quanto à falta 
de licenciamento das mais recentes e importantes infra-estruturas de 
equipamentos realizadas pela Câmara. Penso que isto é um mau exemplo que 
se dá aos particulares e às empresas com este tipo de exemplos. O senhor  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
Presidente, parece-me que terá estranhado esta afirmação, mas esta 
expressão vem no Relatório que foi apresentado pelo seu executivo. Depois, 
aqui farei um contraponto – é feita uma alusão ao excelente relacionamento 
com as entidades várias, culturais e sociais deste concelho, para com a 
Câmara Municipal, sendo de estranhar esta afirmação perante os casos 
públicos de discórdia e de falhas de comunicação, falhas de consenso, 
nomeadamente com a Associação de Carnaval ou com a Associação 
Comercial e Industrial da Mealhada. Termino neste momento, podendo dizer 
que, do ponto de vista do documento que foi apresentado, ele trata-se na 
realidade de um documento que me parece sério, todavia aquilo que ele 
pretende representar é, uma vez mais, uma repetição daquilo que tem sido nos 
últimos anos, com algumas melhorias é certo, mal seria se assim não fosse, 
mas é garantidamente, pelo menos do meu ponto de vista, que a opção que o 
município tomou no último triénio foi o de aforrar de forma continuada e 
propositada, para que possa agora apresentar, no final deste mandato, as 
principais obras por forma a justificar a tal obra socialista e o tal planeamento 
estratégico que tanto é mencionado pelos vários responsáveis desse executivo. 
É importante referir que, em momento algum, se consegue perceber a opção 
de aforrar dois, três milhões de euros por ano, perante tanto promessa eleitoral 
continuadamente, para apenas em 2008 e, provavelmente em 2009, este tipo 
de obras venha a aparecer no terreno”.------------------------------------------------------  
Interveio o senhor António Mano Soares para referir que ao ler a 
documentação referente a este ponto da ordem do dia, verifica que está 
transcrito na acta uma intervenção da senhora vice-presidente da  Câmara que, 
entre outras coisas, diz o seguinte: “ao contrário do que teimam em afirmar os 
cegos e as seitas mal intencionadas que nos rodeiam, o concelho da Mealhada 
cresceu....” e continuou dizendo, o senhor António Mano Soares: “eu acho que 
é uma expressão pouco própria, assaz deselegante e mais deselegante ainda 
se torna, vindo proferida pela boca de uma senhora. Costuma-se dizer que 
«quem não se sente não é filho de boa gente» e, ao ler esta passagem posso 
legitimamente perguntar-me se, eventualmente, a senhora vice-presidente 
também me considera um dos cegos que não vê que o concelho da Mealhada 
tem crescido e se, eventualmente, me considera também como um dos 
perigosos membros destas perigosíssimas seitas mal intencionadas que vos 
rodeiam. Esta era uma pergunta que eu gostaria de ver respondida, mas 
também ainda dentro da mesma intervenção e um pouco mais abaixo, pode-se 
ler que, e cito «hoje temos mais e melhor educação» mas, pelos vistos, a 
senhora vice-presidente deve ter frequentado os bancos escolares onde se 
aprende alguma educação, noutras épocas, porque verifico que na página 
anterior diz «a oposição mentiu». Ora, eu lembro-me que, quando frequentei os 
bancos da escola, vários professores me esclareceram sobre a diferença que 
existe entre dizer «isso é mentira» ou «isso não é verdade» e eu esclareço a 
senhora vice-presidente, se é que ainda não sabe que, quando eu digo que 
«isso é mentira» estou a dizer que o meu oponente está a mentir 
deliberadamente, conscientemente, sabendo que está exactamente a mentir, 
mas penso que ninguém tem o direito de julgar que a pessoa está a elaborar 
nessa pérfida intenção de mentir deliberadamente, de forma que, a forma mais 
elegante de nos referirmos nessas circunstâncias é, de facto «o senhor não 
está a falar verdade», porque damos o benefício da dúvida, a pessoa pode ter, 
de facto, uma determinada opinião, mas pode não estar perfeitamente detentor 
de todos os elementos e, portanto, pode estar involuntariamente equivocado.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
Isso, aliás, o senhor Presidente da Câmara Municipal sabe-o muito bem, 
porque na mesma acta, pode-se ler que ele muito elegantemente, nessa 
mesma ocasião, puxou-lhe as orelhas, de facto de uma maneira muito 
elegante. Pode-se ler « o senhor Presidente interveio dizendo que o termo 
mentira é capaz de ser forte, mas que os senhores vereadores da oposição 
não disseram a verdade»”.---------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor Presidente da Câmara para, dirigindo-se ao 
senhor Pedro Duarte, dizer: “relativamente à intervenção do Dr. Pedro, eu 
realmente gostei de ouvir, sobretudo sabendo das suas funções profissionais 
que muito aprecio, óbviamente que não vou discutir técnicamente consigo, 
tenho aqui técnicos ao lado que vão discutir as questões, realmente tem dados 
importantes que nós gostaríamos também de ter acesso. Aí está um pouco 
privilegiado pelo exercício das suas funções profissionais, mas isso, não há 
nada a fazer da nossa parte. Relativamente a uma questão que queria 
esclarecer e essa tem a ver com uma intervenção política, não técnica, porque 
andou pelas questões técnicas e aí acho que devo referir algumas questões 
políticas que também proferiu. Disse aí que, - dando mau exemplo aos 
particulares, a Câmara não tem legalizado....- não é um mau exemplo aos 
particulares, são realidades que existem, provavelmente estar-se-á a referir ao 
facto de, concretamente na questão do pavilhão gimnodesportivo da Mealhada, 
da piscina, da cafetaria da Varanda do Lago, dos campos de ténis do Luso, a 
aguardar-se aprovação dos loteamentos para o local. É que são obras 
públicas, são obras municipais. Evidentemente que estão lá, existem e temos 
que proceder àquilo que a lei determina sobre registos nas conservatórias e 
temos que lotear esses terrenos, fazer loteamento de terrenos públicos. O 
mesmo acontece com a chamada AUGI aqui desta zona, portanto, não se trata 
de dar maus exemplos, algumas pessoas tiveram alguns amargos de boca, 
porque não gostariam que isto cá estivesse – está cá a Escola Profissional, 
está cá o Pavilhão – o Presidente da Assembleia Municipal era o Presidente da 
Câmara na altura, está cá tudo isto ao serviço da população, portanto, virem 
dizer que não damos exemplo, daquilo que exigimos aos particulares, etc. acho 
que é absolutamente despropositado estar a fazer uma comparação desse tipo.  
Evidentemente que a coisa pública tem alguns privilégios felizmente, e eu 
ainda sou daqueles que acho que o Estado não deve acabar. Há quem 
defenda e há quem diga que há muito Estado quando convém, mas quando é 
para receber dizem que há pouco Estado. Isto existe hoje em Portugal, existe 
já há algumas décadas em Portugal, mesmo depois do 25 de Abril. O Estado 
só é muito grande quando exige, quando se impõe e como deve. É muito 
pequenino quando é para dar. Quando é para receber, as pessoas 
normalmente não recebem aquilo que querem ou que gostariam e aí o Estado 
é pequeno. O Estado somos nós todos, sem excepção, portanto os privilégios 
que existem, ainda bem que eles existem para a coisa pública, porque senão 
estávamos todos “tramados”. Gostaria ainda de dizer-lhe que, relativamente ao 
relacionamento com as Associações e citou dois casos, penso que está mal 
informado ou então está a fazer um bocadinho de chicana com isso, mas quero 
dizer-lhe que existem 54 Associações no Concelho. Há pessoas que só vêm 
determinados horizontes, só vêm à frente ou de lado, ou só vêm aquilo que os 
rodeia. Há cinquenta e quatro Associações no Concelho que é meu e que é 
seu, porque nasceu cá também tal qual como eu. Mesmo as Associações que 
citou têm um belíssimo relacionamento com a Câmara Municipal. Uma delas 
recebe o maior subsídio que a Câmara dá a alguma Associação, a outra tem  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
um relacionamento com um protocolo estabelecido, que é um relacionamento 
perfeitamente normal. Que se queira utilizar, eventualmente, algumas 
discordâncias e, felizmente que existem, porque quando estamos todos de 
acordo alguma coisa está mal – a Democracia é precisamente o respeito pelas 
opiniões divergentes e pelas opiniões diversas – e também ao nível 
associativo, nas cinquenta e quatro associações existe um bom 
relacionamento, porque é muito mais aquilo que une a Câmara e as 
Associações que aquilo que os divide. Quanto às questões técnicas, temos 
aqui connosco o nosso Revisor Oficial de Contas, Dr. Sousa Leal, a Drª. Carla 
Amaro que é a Chefe de Divisão Financeira da Câmara e temos também a Srª. 
Vice-Presidente que tem o pelouro Financeiro da Câmara Municipal e, portanto, 
porque são da área técnica, e porque também o Dr. Pedro usou um pouco a 
sua capacidade técnica e a sua capacidade de interpretação destas coisas, 
não vou dizer que não disse a verdade ou que faltou à verdade, não vamos 
entrar por aí e muito menos, porque sou daqueles que também penso que se 
nós dissermos de algo que não está correcto, seja homem ou mulher, lá vão os 
tempos em que as senhoras tinham que se calar a tudo. Felizmente, hoje até 
têm o direito de dizer, eventualmente, alguma coisa que poderá não estar 
correcto a cem por cento, mas têm esse direito e como não somos daqueles 
que pensamos que esse direito é só para os homens, eu passo a palavra às 
senhoras e também ao senhor Revisor Oficial de Contas”.-----------------------------  
Interveio a seguir a senhora Vice-Presidente para referir que, em seu entender, 
o senhor Presidente já deu algumas informações que ela própria poderia ter 
dado e vai tentar responder, relativamente àquilo que foi dito dos investimentos 
que estavam sujeitos a financiamento. Assim, disse: “como teve oportunidade 
de ver, nós estávamos no final de um quadro comunitário de apoio, tínhamos 
obras comparticipadas que estavam a decorrer, outras que foram 
comparticipadas, a candidatura foi aprovada ainda o ano passado, no mesmo 
ano que acabou por ser executada a respectiva receita, mas o financiamento 
foi essencialmente Feder, Fundo Social Europeu e dentro dos contratos-
programa dos diferentes Ministérios. Está explicitado. Relativamente ao Feder 
tivemos comparticipações nas obras de saneamento, água, as infra-estruturas 
da zona industrial da Pedrulha – 1ª. Fase, tivemos espaço Internet, a 
Modernização Administrativa, programa Foral nas vertentes quer em programa 
de formação/acção, quer formação individual ou acções de formação para 
grupos em áreas diversas, desde o SIG – contrato programa, mas informática, 
internet, práticas administrativas, modernização administrativa – novos 
programas. Isso está disponível, se quiser, depois posso-lhe dar a listagem das 
acções de formação que foram desenvolvidas durante o ano de 2007 e que 
foram comparticipadas, Programa Leader. Estão aí as obras que foram 
comparticipadas e por que programa foram comparticipadas. Sobre os valores 
dos depósitos, pois com certeza que o que eu disse antes tem a sua razão de 
ser agora. Nós estamos a entrar no novo quadro comunitário de apoio, o 
Quadro de Referência Estratégico está aí e na primeira chamada de 
candidaturas, nós apresentámos candidatura e foi aprovada. Se não tivermos 
dinheiro e não tivermos capacidade para iniciar as obras, dificilmente vamos 
ver as nossas obras comparticipadas, porque ao candidatarmo-nos, temos que 
já ter a candidatura preparada, a obra lançada, porque nos dão muito pouco 
tempo para iniciarmos a obra. Se não tivermos capacidade financeira para 
avançar com a obra, dificilmente teremos alguma obra comparticipada. O  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
intuito de amealhar não foi uma atitude sovina, uma atitude de andar à até 
última para ver onde é que vamos gastar o dinheiro, mas sim ter capacidade 
para fazer face aos investimentos que tínhamos em marcha. Com certeza que 
esta Assembleia não desconhece que nós já lançámos cerca de seis milhões 
de euros de obra, se não tivéssemos capacidade para lançar essas obras, é 
óbvio que elas não estavam em curso. O programa que irá comparticipar a 
obra da Avenida Navarro, que é de cerca de um milhão e oitocentos mil euros, 
só havendo capacidade é que a podíamos ter lançado, porque a medida que a 
irá comparticipar ainda nem sequer foi aberta e nós temos a obra em curso. Os 
Viveiros Florestais, do mesmo modo – temos um milhão e seiscentos mil euros 
de obra e a obra está adjudicada, está na fase de consignação. Se não 
tivéssemos capacidade de lançar as obras, não podíamos estar a fazer isso. 
Não podíamos ter comprado o Cine Teatro do Luso, não podíamos ter 
avançado com a fase final das obras de saneamento, não podíamos estar a 
fazer neste momento obra, porque não tínhamos capacidade de financiamento 
dessas obras. Ó óbvio que o dinheiro que está em caixa, já está em parte 
comprometido, uma vez que temos obra lançada. Isto para explicar que nós 
temos projectos, desenvolvemos uma estratégia de crescimento e 
desenvolvimento para o Concelho, não passa despercebida a ninguém, ainda 
há pouco o senhor Presidente da Assembleia referia a Plataforma, nós 
estamos a investir na logística, no Turismo, na Saúde e no Bem Estar e, para 
isso, temos que ter capacidade para essas grandes obras e não podemos 
andar a gastar só para mostrar que executámos e que gastámos o dinheiro, 
mas temos que pensar onde é que o vamos aplicar e de que forma é que o 
podemos colocar ao serviço de toda a população. Daí que muitas vezes 
sejamos acusados de não afectar recursos para determinados grupos, porque 
se temos dinheiro podíamos fazê-lo, segundo sistematicamente afirmam, mas 
o nosso objectivo e a nossa orientação é de colocar os recursos do município 
ao serviço de todos os munícipes”.------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra, devidamente autorizado, o senhor Dr. Leal – Revisor Oficial 
de Contas – para agradecer ao senhor Presidente o convite para estar 
presente nesta Assembleia, fazendo uma referência à sua situação e às suas 
funções ao serviço da autarquia da Mealhada. Disse que, enquanto auditor 
externo de contas, não lhe compete fazer juízos de valor sobre as opções do 
executivo, que toma as opções que deve e que tem que tomar e que são da 
sua exclusiva responsabilidade. A si, como auditor externo, compete-lhe 
apenas velar pela legalidade das operações e pela existência de suportes 
documentais adequados para essas operações e, em consequência disso, 
formar opinião sobre a situação financeira e económica do município. É sobre 
estes  assuntos – legalidade, existência de suportes documentais e sobre a 
situação financeira e económica do município – que se pode pronunciar.--------- 
Interveio de novo o senhor Pedro Duarte para referir que: “o senhor Presidente 
quis, desde logo, tirar alguns dividendos sobre a minha intervenção relacionada 
com a falta de licenciamento das grandes infraestruturas municipais. Nunca 
ouviu da minha boca qualquer manifestação contra este tipo de obras, bem 
pelo contrário, a sua realização é bem vinda, é bem vista e é apreciada 
certamente pela maioria dos mealhadenses e daqueles que nos visitam. Isso 
não coloca em causa aquilo que eu apresentei, que foi o exemplo não na obra, 
mas sim na questão formal, que se calhar cabe uma explicação técnica do 
porquê destas situações, porque quem ler este documento externamente a 
esta Assembleia Municipal, poderá ficar com uma má impressão daquilo que  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
são os serviços e a actividade do município, pois se executa, provavelmente e 
indevidamente, com base nos termos que foram aqui apresentados, este tipo 
de empreendimentos, alguém pode querer também ter exactamente o mesmo 
tipo de atitude nas suas iniciativas de urbanizações, portanto, nunca eu 
coloquei em causa a sua realização, a sua efectivação enquanto obra 
terminada, apenas a questão de muitas delas terem sido terminadas já há 
bastantes anos e, ainda assim, estar a ser realizado o devido processo de 
regularização ao nível do licenciamento, inscrição matricial e inscrição predial, 
portanto, é desde logo o primeiro reparo que tenho que fazer, obrigatoriamente, 
porque não posso deixar de contrariar aquilo que o senhor Presidente terá 
entendido das minhas palavras. Quanto à questão do relacionamento com as 
Associações, também não me ouviu dizer que a Câmara tem um diálogo 
menos apropriado, ou gera algum mal estar com a maioria das Associações. 
Eu referi dois casos que são públicos, que foram mediáticos e que, de alguma 
forma, tem que se separar o trigo do joio, quer dizer, há muitas Associações, 
cada uma com o seu devido papel, neste Concelho, mas certo é, que duas das 
principais associações, pelo menos em termos de actividade ao nível dos 
custos, conforme o Sr. Presidente bem mencionou, certo que os respectivos 
processos de conversações, de diálogo, de protocolos, não terão sido assim 
tão bem sucedidos conforme foi público. Fez uma alusão ainda à questão da 
origem dos dados que eu aqui apresentei, relativos aos impostos municipais, 
estes dados são públicos, eu não trouxe qualquer tipo de dado confidencial ou 
qualquer tipo de dado profissional, caso contrário estaria a cometer uma 
ilegalidade e, conforme devem saber, de forma alguma eu estaria predisposto a 
cometer um acto dessa natureza. Eu posso complementar dizendo que se o 
Município da Mealhada foi o vigésimo quinto, neste período de seis anos, que 
mais viu aumentar proporcionalmente a cobrança, por exemplo, do IMI, posso 
dizer que foi o décimo nono que viu aumentar a base tributável, portanto, de 
facto o senhor Presidente não quer discutir este assunto de forma técnica, mas 
em momento algum, o senhor Presidente, a senhora Vice-Presidente ou 
qualquer um dos outros Vereadores ou serviços da Câmara, quiseram prestar 
outro tipo de dados ou outro tipo de fundamentação contrária àquela que foi 
agora aqui apresentada e em tempos mais apropriados, aquando das 
respectivas fixações de taxas municipais, também nesse momento não foram 
apresentados quaisquer tipo de elementos, nunca foi apresentado nenhum tipo 
de elementos a este nível. Eu agradeço, de facto, a cassete que a senhora 
Vice-Presidente ligou, quanto às candidaturas ou a falta delas, apresentadas 
pelo município quanto às obras comparticipadas. Aquilo que eu solicitei, não foi 
e eu não o poderia fazer para esta Assembleia certamente, era uma relação 
escrita de todos os projectos que foram apresentados pelo município. Aceito a 
explicação que deu, ouvi com atenção, tomei as notas devidas, mas 
exactamente aquilo que eu pretendia era uma relação de todos os projectos 
que foram apresentados pelo município a este nível e que, eventualmente, 
estejam em curso. Quanto ao balanço social, não me apresentou qualquer tipo 
de justificação quanto à sua realização ou falta dessa mesma realização, eu 
tenho a certeza que é uma obrigação legal, que gostaria de saber se o 
município lhe dá cumprimento. Depois, quanto ás questões técnicas, 
nomeadamente quanto à quebra das amortizações do exercício, pelos 
conhecimentos académicos que tenho e baseado no discurso que o Partido 
Socialista apresenta quanto ao enriquecimento do património da autarquia ao 
nível das respectivas infra-estruturas, não percebo a natureza desta quebra tão  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
significativa e presto um elogio à presença do auditor externo aqui presente, é 
de saudar a presença deste membro nesta Assembleia, é oportuno que aqui 
esteja e, exactamente por isso, eu questionava para além da questão das 
amortizações, para a questão quanto à variação da venda de bens de 
investimento num valor muito inferior, que não foi feito qualquer tipo de 
comentário, e estes são pormenores que eu gostaria que fossem aqui 
esclarecidos e que não ficassem em vão.”--------------------------------------------------  
Devidamente autorizado, o senhor Presidente da Câmara interveio para referir 
que: “relativamente ao Balanço Social, óbviamente que a Câmara cumpre 
sempre essa obrigação, até porque tem penalizações se o não fizer. Quanto 
mais não fosse, por isso, mas é em Outubro e é um documento que têm que 
remeter à DGAL e mesmo agora também ao IDIT. Na Administração Pública é 
um documento que nem sequer à Câmara vai. É um documento dos serviços 
que é enviado. Outra coisa que queria esclarecer é que, e sei que o Dr. Pedro 
se congratula e falou-se do exemplo da Escola e do Pavilhão, que são 
equipamentos que estão ao serviço das populações, não é isso que está em 
causa. Sabe por acaso e com certeza que sabe que, quando foi da aquisição 
pela Câmara Municipal, dos terrenos onde estão implantados estes 
equipamentos, houve uma das partes que foi para o Tribunal, não concordou 
com o preço, recorreu das diversas instâncias judiciais e posso dizer que só no 
ano 2007 o assunto foi resolvido no Tribunal e só a partir daí é que, quer dizer, 
no seu entendimento e para cumprirmos aquilo que um particular deveria 
cumprir, só agora é começaria a construção da Escola Profissional, se calhar, e 
do Pavilhão Gimnodesportivo, da Piscina Municipal, só agora. A razão é essa, 
é que o terreno não era da Câmara para poder ser loteado, certo? E sabe, 
perfeitamente, que a lei exige que cada construção esteja no seu lote, razão 
porque temos que fazer o loteamento, óbviamente em que o único 
interveniente no loteamento é a Câmara Municipal, razão porque não foram 
aceites os registos na Conservatória”. ------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Vice-Presidente para referir, relativamente às amortizações 
que a informação irá ser dada pela Drª. Carla Amaro, a quem deu a palavra e 
começou por referir que: “de facto, temos aqui uma diferença, trata-se de um 
bem, é uma rede de saneamento que foi totalmente amortizada o ano passado 
(2006) e, portanto este ano, ao fazer a prestação de contas, demos conta deste 
facto, foi um erro em termos de aplicação informática, que poderíamos ter 
corrigido, mas não o fizemos. No fundo, considera-se que está totalmente 
amortizado e já não vai onerar os próximos exercícios.”-------------------------------- 
O sr. Dr. Leal interveio para dizer que este facto também lhe saltou à vista e 
discutiu o assunto com a Drª. Carla, referindo ainda: “Uma rede de saneamento 
que, no domínio daquela questão que estávamos a pôr, de inventariar todos os 
bens do domínio público que existem, que não estavam inventariados antes, 
digamos que o município está a receber, à medida que os bens vão sendo 
avaliados, está a receber esses bens no seu património e a aplicação 
informática em 2006 recebeu esse bem e amortizou-o na totalidade. Os 
serviços, na altura, não devem ter reparado e eu este ano questionei e pôs-se 
a questão de saber se valia a pena incluir no exercício de anos anteriores. 
Como a situação que é apresentada em termos de contas é, digamos, com 
esta situação, é menos favorável que a real, isto é, se eu fosse fazer uma 
correcção iria melhorar a situação e melhorar a imagem em termos de contas. 
Entendemos que não valia a pena estar a corrigir o exercício anterior, porque 
não há nenhum prejuízo para o município com esta apresentação”.----------------- 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
Interveio de novo o senhor Pedro Duarte para dizer: “o senhor Presidente falou 
na questão do Balanço Social ser realizado pela Câmara. Da consulta que fiz à 
legislação, parece-me que o Município tem que o apresentar até 31 de Março e 
não em Outubro. Disse e bem, e também não encontrei qualquer obrigação 
dele ter ser apresentado à Assembleia, todavia, face ao carácter estratégico 
que ele apresenta ao nível da gestão dos recursos humanos, penso que seria 
útil, ou pelo menos eu solicito em meu nome, que ele seja distribuído aos 
membros da Assembleia, ou para quem o quiser analisar. Eu, pelo menos, 
tenho esse interesse e se na realidade a Câmara o faz em Outubro, eu 
apresento a minha estranheza, dado que e a menos que esteja 
desactualizado...----------------------------------------------------------------------------------- 
A Drª. Carla Amaro interrompeu o senhor Pedro Duarte para informar que, na 
realidade, a entrega do Balanço Social é até 31 de Março, apesar de não ser 
um assunto da Divisão Financeira, mas tem conhecimento que a entrega é até 
31 de Março e foi entregue. Este ano até foi feito em complemento a outra 
informação que tem que ser entregue, obrigatóriamente, que é a informação 
que tem que ser enviada à DGAL, DOMUS e DGO e o Balanço Social tem que 
ser feito numa nova aplicação, que é a aplicação do SEAL, onde vai também a 
informação respeitante ao Fundo Social Municipal. Isso já foi entregue a 31 de 
Março. Pediu ainda desculpa por, na altura em que o senhor Presidente deu a 
informação, não estar atenta por estar a trocar impressões com o senhor Dr. 
Leal, sobre as contas. ---------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para dizer: “não iremos falar de taxas de 
execução, por duas ordens de razões. Primeiro, porque esta matéria é um 
assunto muito caro à bancada do PSD e, por isso, não seria correcto ocupar-
lhe este espaço de intervenção em matéria a que sempre dão muita 
importância e relevo. Segundo, porque em coerência com a nossa análise em 
exercícios anteriores, continuamos a dar a estes indicadores uma importância 
relativa, na medida em que se presta a muitas leituras, com diversos 
significados dependentes de várias determinantes e sempre susceptíveis de 
várias justificações. Deixamos aos analistas técnicos em grande número e de 
grande conhecimento presentes nesta Assembleia, a tarefa de cruzar os 
números, de os despir, de os travestir, de os baralhar e de os interpretar de 
acordo com as suas mais profundas convicções ou simples desejos ou 
fundadas ambições políticas. Acresce o facto de as contas estarem 
devidamente certificadas e competente auditadas e aproveito para saudar o 
trabalho e a presença dos senhores auditores aqui nesta Assembleia. Sendo 
assim, aproveitamos apenas a oportunidade para deixar através de alguns 
destaques, aquilo que para nós é mais relevante extrapolar dos resultados 
atingidos em 2007, e agora apresentados. Damos relevo a coisas simples, 
como saber que as receitas do Município cobradas chegam e sobram para 
suportar as suas despesas correntes, contribuindo ainda para melhorar o 
volume de investimento efectuado. Gostámos de reconfirmar que a nossa 
Câmara percebeu há muito a importância que representa para o crescimento e 
saúde da economia regional e nacional, a boa prática de cumprir atempada e 
totalmente os seus compromissos de pagamentos aos seus parceiros 
fornecedores de bens e serviços. Numa matéria a que somos especialmente 
sensíveis, porque fez parte da nossa vida profissional e referimo-nos à gestão 
de recursos humanos da autarquia, (não foi na autarquia que tivemos estas 
responsabilidades, naturalmente), porventura o seu património mais valioso –  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
os recursos humanos – gostámos de saber que os limites legalmente fixados 
para o volume de encargos com o pessoal foram cumpridos, mas sobretudo  
fazer votos para que esta gestão esteja a ser feita com racionalidade, contida 
nos estritos limites das necessidades reais efectivas dos quadros de pessoal 
do município e não indo além disso em nenhum nível, em nenhuma área 
funcional ou de competência. Lembramos da nossa longa experiência 
profissional nesta área de gestão de pessoal, quão gratificante é admitir 
pessoal, mas também quão doloroso é, em algum momento, ter de dispensar 
pessoal. O equilíbrio e o bom senso que este executivo tem dado sobejas 
provas no controle das contas do município não deixará de estar presente 
também neste aspecto tão delicado da gestão. Realçamos outro bom sinal da 
saúde financeira do município e que resulta da folgada e confortável 
capacidade de endividamento do concelho e que isto significa de garantia da 
sua capacidade de realização futura. Gerir o presente sem empenhar e 
hipotecar o futuro é, também, uma boa prática, um bom exemplo e uma 
segurança que muitas Câmaras não podem oferecer, bastando para isso olhar 
aqui à nossa volta. Em resumo, o que é para nós relevante na apreciação dos 
documentos de prestação de contas do exercício de 2007, é a consolidação da 
boa situação financeira do Município, resultado e testemunho eloquente das 
boas práticas de gestão que o actual executivo prossegue, ano após ano, 
desde o início do mandato, dando com isso uma boa continuidade a uma 
cultura de rigor, planeamento, execução e controle das contas, que foi 
introduzida pelo Partido Socialista na gestão municipal. Quando a par desta 
saúde financeira, suporte de todas as ambições e realizações ou, em razão 
disso mesmo, se faz também obra, se investe em todas as áreas com equilíbrio 
e harmonia em todo o território do concelho, desde o turismo ao desporto, da 
educação à cultura, na criação de infra-estruturas que são geradoras de novas 
oportunidades de desenvolvimento económico e criação de emprego, quando 
se vai transformando o concelho num território que oferece cada vez melhor 
qualidade vida a quem nele vive e trabalha e o torna cada vez mais atractivo 
para os que estão fora, então só podemos estar satisfeitos com os resultados 
do exercício em apreço e aprovar sem reserva e com grande tranquilidade os 
documentos apresentados”.--------------------------------------------------------------------- 
Interveio de novo o senhor António Mano Soares para referir: “eu peço 
desculpa em insistir, mas fiz uma pergunta concreta à senhora Vice-Presidente, 
que gostaria que fosse respondida. É claro que a Drª. Filomena Pinheiro 
merece-me todo o respeito e consideração, mas já o mesmo não posso dizer 
quanto á sua postura habitual que acho ser a de uma pessoa arrogante e que 
se julga infalível, como se soubesse tudo. Já dizia um velho mestre meu, que 
quando começamos a tomar consciência do pouco que sabemos, isso quer 
dizer que começamos a saber já alguma coisinha, mas a Drª. Filomena 
Pinheiro parece estar ainda na fase de tudo saber, mas como é uma pessoa 
responsável e como as afirmações que eu referi foram, ainda por cima, 
afirmações escritas e, portanto, certamente pensadas e repensadas e 
ponderadas, não lhe posso perdoar que me responda concretamente, talvez 
lhe perdoasse se estas afirmações tivessem sido proferidas de improviso, 
porque às vezes quando falamos de improviso, não sabemos bem o que 
dizemos”.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Devidamente autorizada, a senhora Vice-Presidente usou da palavra, para se 
dirigir ao senhor António Mano Soares, dizendo:  “relativamente à questão que 
me levantou eu não achei e nem acho qualquer necessidade de dar qualquer  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
justificação, até porque esta situação foi levantada na reunião de Câmara e na 
última reunião de Câmara já tivemos oportunidade de falar sobre isso. O 
assunto não é propriamente da Assembleia Municipal e, por isso, eu assumo 
aquilo que disse, já tive oportunidade de falar com os meus colegas da 
Câmara, relativamente ao assunto, por isso eu penso que para mim, o assunto 
está encerrado”.------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Mano Soares, dizendo: “eu registo a sua posição e 
sou obrigado a aceitá-la, embora não a compreenda, porque insisto, referiu-se 
não apenas às pessoas que estavam presentes na assembleia, mas “aos 
cegos e às seitas mal intencionadas que nos rodeiam”, portanto, suponho que 
não se referia apenas a quem estava na Câmara, mas penso que extravasaria 
o âmbito da Câmara, mas se não quiser responder aceito, mas fica registado 
para a posteridade”.------------------------------------------------------------------------------- 
A senhora Vice-Presidente interveio de novo, dizendo: “Sr. Dr. eu volto a referir 
que, relativamente a que o senhor questiona-me se também é cego e se 
também pertence à seita, como agora acabou de referir que talvez me 
estivesse a referir às pessoas que me rodeiam, como eu não tenho assim 
tantas oportunidades de estar com o doutor, é óbvio que era a última pessoa, 
com certeza, que me lembraria”.--------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete para em primeiro lugar saudar a presença do 
senhor Dr. Leal, pessoa que já conhecia e com quem trabalhou alguns anos, 
não tendo qualquer dúvida da seriedade do trabalho do senhor Dr. Leal. Em 
segundo lugar disse que estão aqui os dois elementos da CDU mais com o 
intuito de apreciar e votar um documento que lhes foi remetido, sendo a sua 
preocupação o bem estar dos munícipes deste Concelho, dentro daquilo que 
lhes é possível fazer, pelo que vão aprovar o documento em apreciação, por 
lhes parecer que é um documento que não tem dúvidas da seriedade e da 
honestidade dos números ali registados. Em contrapartida, disse ainda gostar 
de dizer ao senhor Júlio Penetra que, por vezes, também gostava de ver o 
Partido Socialista, regozijando-se pelo trabalho que tem feito ao longo destes 
vinte anos, de ouvir palavras no sentido de, apesar do bom serviço e do bom 
trabalho, não estarem ainda satisfeitos. E disse ainda: “eu tenho ouvido muito 
poucas vezes da boca das pessoas do Partido Socialista essa palavra, quer 
dizer, estamos sempre todos satisfeitos, mas nunca dizemos que estamos 
pouco satisfeitos e que falta ainda qualquer coisa. É lógico que eu também 
aprecio viver num Concelho que atempadamente paga aos seus fornecedores, 
tenho orgulho em viver num Concelho que, apesar de tudo, tem os pés bem 
assentes na terra e não esbanja aquilo que poupa. Há um ditado português que 
diz «o dinheiro é de quem o poupa e não de quem o ganha» e, na realidade é 
bem certo esse ditado. Estamos num Concelho que faz isso e há outro ditado 
que diz «dinheiro faz dinheiro», e eu também já tive oportunidade de passar por 
algumas situações em que empresários se queriam lançar e candidatar-se a 
fundos comunitários e algumas das pessoas que aqui estão sabem que é 
assim, se o empresário não tiver dinheiro, também não recebe dinheiro, 
portanto é preciso ter dinheiro primeiro para iniciar os projectos e depois é que 
o outro vem, portanto, se estivéssemos num Concelho «teso», provavelmente 
que não teríamos metade das coisas, que não seriam co-financiadas, se não 
tivéssemos hipótese de andar com os projectos para a frente. Eu compreendo 
perfeitamente as questões políticas, mas a questão de que “não sendo da 
minha côr, não posso estar de acordo com aquilo”, eu pertenço a uma força 
política da qual me orgulho muito de pertencer, mas também me orgulho muito  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
de ter o meu próprio pensamento, sem ser forçado a dizer aquilo que os outros 
querem. Não estou a dizer que as pessoas vêm para aqui dizer aquilo que os 
manda-chuvas dos partidos dizem, porque provavelmente as pessoas que 
estão aqui têm a mesma liberdade de expressão e de pensamento que eu 
tenho, mas portanto, se muitas das vezes eu fosse a fazer aquilo que me 
pressionam a fazer, eu andava sempre a maltratar as pessoas e não me 
parece essa a ideia que os munícipes lá fora fazem de nós, julgo que o que 
eles querem é que as pessoas que estão aqui nesta sala tenham ideias, 
transmitam ideias e que as apresentem, que ajudem este Conselho a 
desenvolver-se e a ser cada vez mais nosso e quando digo «nosso», digo de 
todas as forças políticas.”------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Júlio Penetra interveio novamente para se dirigir ao senhor José 
Cadete, dizendo: “não é exactamente verdade aquilo que disse, da postura e 
da atitude do Partido Socialista. O Partido Socialista se estivesse satisfeito com 
a obra realizada, não crescia todos os anos em volume de obra, em volume de 
investimentos, em novas ideias, em lançamento de projectos. Estava parado, 
estava satisfeito, estava apático, estava parado. E devo dizer-lhe que o Partido 
Socialista não é por acaso, que está há 20 anos a merecer a preferência dos 
eleitores para estar à frente do destinos do Concelho. O Partido Socialista tem 
internamente, já que, também tem que dizer isso, que realmente não podemos 
dizer que tenha tido ao longo destes anos a melhor das oposições, uma 
oposição no sentido de o fazer espevitar, de o fazer andar ainda mais 
depressa. Efectivamente, eu tenho que reconhecer que isso não tem 
acontecido, mas internamente podes ter a certeza que, o que faz sobreviver o 
Partido Socialista sempre novo à frente deste concelho é, efectivamente, o seu 
espírito crítico interno, que o faz renovar-se constantemente de ideias e 
projectos. Não estamos parados nem somos apáticos em termos de crítica. 
Somos bastante críticos internamente, relativamente ao executivo e o executivo 
sabe”.--------------------------------------------------------------------------------------------------    
A senhora Vice-Presidente solicitou novamente a palavra, para referir que 
decidiu juntar mais alguma coisa àquilo que há pouco disse, depois de ouvir o 
senhor José Cadete, achando que o senhor José Cadete quando leu a acta, 
pode não ter entendido o espírito e, com certeza a agressividade que colocou 
na sua intervenção e sente que lhe deve essa explicação, por aquilo que 
acabou de referir.  E continuou: “isto de nós estarmos na política com 
honestidade, seriedade, entregarmo-nos de corpo e alma à causa e depois 
ouvirmos sistemáticamente que não temos projectos, que não temos ambição, 
que navegamos à vista, que não temos estratégia, que fazemos uma gestão 
corrente, enfim, o senhor José Cadete tem oportunidade de, sistemáticamente, 
ler essas acusações. É óbvio que, em política e o senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, Dr. Rui Marqueiro com certeza dirá que os políticos têm 
que ter capacidade e arcaboiço para ouvir todas essas “agressões”, mas 
acontece que nós, um dia e outro e outro, a ouvirmos sempre as mesmas 
acusações, ás vezes perdemos as estribeiras e o facto de nós apresentarmos 
projectos estratégicos de muito nível para o nosso concelho e que temos a 
certeza, porque somos reconhecidos regionalmente, por termos sabido 
aproveitar os nossos recursos, estamos numa posição que sabemos muito bem 
o que queremos para o concelho, o facto de nós criarmos uma estratégia de 
desenvolvimento assente em duas vertentes por um lado a logística, que temos 
mais que recursos suficientes para explorar esse filão e agora com as auto-
estradas tão contestadas, mas que ainda vêm dar mais ênfase à nossa aposta,  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
mesmo o próprio nó do IP3 que fica muito próximo da plataforma, não é por 
acaso, as coisas não nascem por acaso. É óbvio e eu tenho a noção, de que 
não sabemos muito bem promover as acções que desenvolvemos e que não 
temos essa máquina de marketing que alguns têm, ou temos e também nunca  
procurámos, com certeza é esse o nosso erro, dedicámo-nos aos projectos e 
esquecemos aquilo, porque achámos que as pessoas estarão atentas, as 
pessoas são sérias, têm olhos, vêm e, por isso, não era preciso dar grandes 
explicações por aquilo que era evidente e quando eu acuso de cegos é porque, 
realmente, se a obra existe e se não a vêm, hão-de ser cegos, porque se não 
não se justificava. Quando nós avançamos com a vertente do desenvolvimento 
turístico para a zona alta do concelho, quando apostámos num projecto, 
estamos já a fazer obra para esse projecto e vejamos, nós achámos que o 
Luso era um filão a explorar relativamente ao turismo, à saúde e ao bem estar, 
trabalhámos no plano estratégico para o Luso, mas não ficámos à espera que 
aparecesse o projecto papel e começámos a trabalhar nele. Fizemos obra, 
estão obras a decorrer, obras que são contestadas, mas que são obras de 
muito grande dimensão para o nosso concelho e para a capacidade que, se 
não o tivéssemos aforrado, não o teríamos, porque são milhões de euros, 
porque nós não estamos a pensar no Luso, na requalificação da Avenida 
Navarro, mas estamos a pensar na aquisição do cine-teatro, nos projectos que 
já temos em marcha, dentro do plano estratégico Luso-Inova vamos agora 
apresentar candidaturas com os nossos parceiros, um deles a Universidade de 
Coimbra, que é preciso uma grande capacidade para podermos avançar com 
uma candidatura a um centro de investigação. Tudo isto são projectos 
estratégicos que nós vimos a desenvolver há anos, com mais ênfase no último 
ano e que os nossos colegas da Câmara têm conhecimento, porque as 
informações vão à Câmara. Nós durante o ano inteiro vamos apresentando 
projectos, obras,  na Câmara para serem aprovadas, para serem lançadas. Se 
nós vemos estas obras que sistemáticamente são aprovadas por unanimidade, 
se nós decidimos fazer planos de pormenor, projectos, discutimos projectos na 
Câmara e são aprovados e depois chegamos à apresentação de contas e 
dizem-nos que nós não temos rumo, que nós não fazemos, que não nós 
acontecemos, o que é que nós andámos todos e não somos nós os quatro, o 
que é que nós andámos todos sete a fazer, para não ter consciência, quer 
dizer, aprovam-se os projectos e depois logo a seguir chumbam-se as contas, 
porque não se concorda com aquilo que se aprovou. Isto, políticamente, pode 
não mexer connosco, mas “quem não se sente não é filho de boa gente” e, 
muitas vezes, isto faz-nos ferver um pouco e para o senhor José Cadete eu 
acho que tinha que falar mais sobre, às vezes, a emoção que eu coloco, 
porque fui eu a autora daquela intervenção mas, muitas vezes, nós ficamos a 
pensar o que é que nós andamos aqui a fazer. Se não são cegos, então 
expliquem-me o que é que não estão a ver e porque é que não estão a ver. As 
obras existem, toda a gente as vê, os projectos existem”.------------------------------ 
Interveio o senhor António Mano Soares para referir que: “a senhora Vice-
Presidente, na explanação que acabou de fazer, referiu a páginas tantas que 
as auto-estradas são contestadas. Penso que se estaria a referir à intervenção 
que tive há pouco, mas queria esclarecer o seguinte- eu, na intervenção que 
fiz, penso que, ou não me exprimi bem ou não soube passar bem a mensagem, 
eu não sou contra as auto-estradas nem contra as estradas. Eu acho muito 
bem que se façam estradas e auto-estradas. Eu apenas pus em questão se 
essa era a primeira prioridade. Eu apenas afirmei que gostaria que,  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
paralelamente às estradas e auto-estradas ou antes mesmo das estradas e 
auto-estradas, que o meu concelho se desenvolvesse um pouco mais, se 
olhasse mais para as pessoas deste concelho, que se fizesse tudo para que o 
seu nível de vida melhorasse, portanto, não sou contra as auto-estradas. É  
claro que quando a senhora Vice-Presidente diz que «nós trabalhamos, nós 
fazemos projectos, nós apresentamos projectos, nós fartamo-nos de trabalhar, 
nós fazemos obra, etc. mas talvez o mal seja que os senhores fazem isso tudo, 
como eu já tenho dito, no segredo dos gabinetes, nada transparece cá para 
fora, por exemplo, vou-lhe dar alguns exemplos – Campo de golfe – houve aqui 
há uma década provavelmente, uma sessão de esclarecimento na Filarmónica, 
que levantou alguma celeuma, levantou alguma controvérsia como é natural 
nestas coisas, mas o medo foi tal que nunca mais fizeram nenhuma sessão de 
esclarecimento, quer dizer, se tivessem feito sessões de esclarecimento 
públicas, de forma a explicar ao povo o que é que se pretende, como é que as 
coisas vão ser feitas, como é que esses inconvenientes eventualmente se 
poderiam ultrapassar, penso que não ouviriam tantas críticas como têm 
recebido. Outro exemplo – os Viveiros Florestais – quando há umas 
Assembleias Municipais atrás se discutiu aqui o problema dos viveiros 
florestais, eu próprio sugeri que se lançasse um concurso público de ideias 
para que as pessoas se pronunciassem sobre aquilo que gostariam de ver 
implantado nos viveiros florestais. Os senhores, como é hábito, julgam-se os 
supra-sumos, os únicos detentores da verdade, as únicas pessoas talvez com 
capacidade e toca de mais uma vez, no segredo dos gabinetes, fazerem aquilo 
que entenderam fazer. Outro exemplo – o processo que está em curso na Mata 
do Buçaco – eu sei que está entregue a uma equipa da Universidade de 
Aveiro, mas também ninguém sabe ao certo o que é que se lá vai passar. A 
Plataforma Rodoviária, idem, aspas, aspas. O senhor Presidente há bocado 
disse que eu era contra isso tudo – eu não sou nada, eu sou é ignorante em 
relação ao que é que realmente vão fazer, como é que as coisas vão ser feitas, 
o que é que lá vai nascer, portanto, eu tenho à partida uma dúvida, em relação 
àquilo que vai resultar, porque não conheço, se eu conhecesse e como eu, 
provavelmente, a maior parte dos cidadãos deste concelho, com certeza que V. 
Exªs. não seriam tão contestados como são. E poderia continuar o meu 
raciocínio, mas penso que perceberam, a ideia base é essa. Portanto, se são 
contestados, são os senhores que pedem a contestação, porque se fecham 
nos vossos gabinetes, porque não fazem transparecer cá para fora nada. Há 
bocadinho, alguém disse nesta sala, penso que foi o meu companheiro Júlio 
Penetra, que a oposição não dá ideias, etc....- não dá ideias porque ignora 
tudo, quer dizer, nós não podemos dar ideias de coisas que ignoramos. Se os 
senhores tivessem a bondade de fazer transparecer qualquer coisa, talvez 
tivesses alguma contribuição nossa. Assim, é difícil”.------------------------------------ 
De seguida, o senhor Vereador Carlos Marques solicitou o uso da palavra, no 
que foi autorizado pelo senhor Presidente da Assembleia, após ter tido a 
concordância do senhor Presidente da Câmara, tendo passado a referir que o 
seu pedido tem a ver com o seguinte facto: “a senhora Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, não se dirigiu nem a mim directamente, nem aos 
Vereadores da oposição, mas através da palavra “eles”, os tais auto intitulados 
“membros das seitas mal intencionadas” e “aqueles que não vêm” e “aqueles 
que mentem”, eu ficava mal comigo mesmo se não tecesse aqui algumas 
considerações, embora que breves, porque não sou grande político mas gosto 
muito de política e a política também a entendo como uma causa muito nobre,  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
que os homens e as mulheres devem abraçar. O nosso amigo José Cadete há 
pouco invocou aqui dois ditos populares e eu também me arrogava aqui no 
direito de chamar aqui à colação aquela história da coruja e da águia em que a 
coruja um dia disse á águia que não comesse os filhos dela e a águia 
perguntou: - mas como é que eu os identifico? Os meus são os mais bonitos, 
disse a coruja, mas o facto é que a águia comeu-os e a coruja toda magoada 
dirigiu-se à águia: - então tu comeste os meus filhos? Então, disse a águia, eles 
eram tão feios, tu disseste que os teus eram os mais bonitos, eu comi-os. Isto 
para dizer à senhora Vice-Presidente que realmente, quando nós estamos..., e 
não lhe levo a mal, só lhe fica bem, achar que os seus filhos são os mais 
bonitos, que o seu caminho é o mais correcto, que a sua estratégia que diz que 
existe é melhor. Agora, nós entendemos precisamente o contrário e é na 
divergência de opinião que as coisas vão correndo e cabe-nos a nós oposição 
e também falando ali um pouco para o meu amigo Júlio Penetra, que diz que 
não tem havido oposição nos últimos anos, no concelho da Mealhada, penso 
que não é bem assim. Agora, imagine se ela tem existido, as palavras que a 
senhora Vice-Presidente não teria proferido em relação à oposição. Há aqui 
alguns aspectos a ponderar e eu quero aqui reiterar a ideia que realmente 
existe oposição e ela tem rosto, tem identidade própria, tem uma linha de rumo, 
tem uma estratégia, ao contrário do que nos parece não ter o executivo ou 
parte dele, que nós também somos executivo, mas a parte socialista do 
executivo. Eu digo isto, porque também queria aqui lembrar – a senhora Vice-
Presidente diz que tem propostas, tem projectos, tem ideias e sente-se muito 
magoada quando a oposição e os Vereadores da oposição contestam esses 
projectos, essas ideias, embora a maioria deles e com verdade o diz, são 
aprovados por nós, porque entendemos que fazem sentido para o concelho e 
para os munícipes. Agora, eu relembro-lhe também, que o PSD na Câmara 
Municipal e últimamente tem-no feito com alguma assiduidade, tem 
apresentado propostas que acha que têm qualidade, que fazem sentido, que 
são oportunas, que são bem enquadradas no tempo e o que é um facto é que, 
até agora, as propostas do PSD invariavelmente têm recebido o chumbo da 
maioria socialista. Também não sei porquê, talvez pela cor política como fala ali 
o nosso amigo Cadete e relembro aqui um aspecto curioso, relativo às 
propostas que apresentamos, que se chegou ao cúmulo de, no início de 2006, 
os Vereadores do PSD lembrarem-se de abrirem um pouco as portas da 
Câmara Municipal ou da política que se faz no município, ao munícipe, porque 
entendemos que o munícipe deve ter o direito de acompanhar aquilo que se faz 
em termos políticos, o que se faz na casa onde se faz política do concelho e 
então propusemos que uma das reuniões, a pública, aliás que as duas fossem 
feitas à porta aberta, foi esta a expressão que utilizámos na nossa proposta. O 
Partido Socialista aprovou essa proposta por unanimidade e agora, pasme-se, 
seis meses depois um vereador socialista apresentou uma proposta para que 
tudo voltasse ao estadio anterior. Isto a mim parece-me hilariante, não 
concordo quando se diz que os vereadores do PSD ...é isso que me intriga e é 
isso que me faz ter este tipo de intervenção e já o fizemos em sede própria, em 
reunião de Câmara, ficámos magoados com as palavras da senhora Vice-
Presidente da Câmara, entendemos que não é verdade, os Vereadores do 
PSD e a oposição não é cega, não mente e não pertence a nenhuma seita mal 
intencionada, mas de facto vai aqui fazendo o seu caminho e estando atenta ao 
desempenho municipal e, realmente, intervindo quando entende que deve ser. 
Não nos satisfaz, realmente, a estratégia que a Câmara diz que tem, não nos  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
satisfaz a actuação da Câmara Municipal em diversos dossiers, o Dr. Mano 
Soares, nosso companheiro, deu aqui alguns exemplos que nós partilhamos 
perfeitamente e já o reiterámos e, portanto, a oposição nos últimos anos pode 
não ter existido com a força ou com a dinâmica que lhe era exigida, mas se ela 
existisse muito mais diria certamente a senhora Vice-Presidente da Câmara e  
de forma muito mais acintosa e muito mais veemente. Portanto, vamos fazendo 
o nosso caminho com calma e temos um rumo definido e o nosso rumo é fazer 
oposição e é isso que temos vindo a fazer”.------------------------------------------------ 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia passou 
para a votação deste ponto, tendo a Assembleia deliberado, por maioria, com 
três votos contra e seis abstenções, Aprovar o Inventário de todos os Bens, 
Direitos e Obrigações Patrimoniais e respectiva avaliação, bem como os 
Documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2007, nos 
termos do que dispõe o nº. 2 do artº. 49º. E alínea c) do nº. 2 do artº. 53º. Da 
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de Janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 

5. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DE 2007 – 
PARECER DO AUDITOR EXTERNO. 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento da Certificação Leal das Contas 
de 2007 do Município da Mealhada, bem como do Parecer do Auditor Externo 
sobre as Contas e Relatório de Gestão, emitidos nos termos da alínea e) do nº. 
3, do artº. 48º. da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro e que acompanharam os 
Documentos de Prestação de Contas .------------------------------------------------------ 

6. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

DE 2007. 
Pelo senhor Presidente da Assembleia foi posto este assunto à apreciação da 
Assembleia, perguntando que estava interessado em intervir.------------------------ 
Interveio o senhor António Mano Soares para questionar qual o destino que o 
Município vai dar ao valor de cerca de 215.000 euros apresentado, respeitante 
à Reserva Legal.----------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para perguntar se o 
senhor Dr. Mano Soares pretende ser esclarecido sobre o que é a reserva 
legal, o que será feito por um membro do executivo.------------------------------------- 
A senhora Vice-Presidente, informou que este valor vai reforçar a situação 
financeira da Câmara, e que decorre do cumprimento da Lei. ------------------------ 
Havendo algumas questões sobre as candidaturas apresentadas pelo 
executivo, no âmbito do QREN , que o senhor Dr. Mano Soares pretendia ver 
esclarecidas, o senhor Presidente da Assembleia solicitou que, não sendo um 
assunto relacionado com este ponto da ordem de trabalhos em análise, tal 
pedido seja feito por escrito no final da sessão. ------------------------------------------ 
Posto de seguida o assunto à votação, a Assembleia deliberou por maioria, 
com uma abstenção, Aprovar a proposta da Câmara Municipal, relativa à 
aplicação do Resultado Líquido do Exercício Apurado em 2007, para a 
constituição de uma Reserva Legal no valor de 215.632,26 euros, para efeitos 
do disposto no Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 2 de Fevereiro (Pocal).------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 

7. REVISÃO ORÇAMENTAL Nº. 1 
A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 4 (quatro) abstenções, 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, Aprovar a 1ª. Revisão ao Orçamento de 2008. -------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 

8. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 
PARA 2008. 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 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, autorizar a 
Câmara Municipal a delegar nas Juntas de Freguesia, as competências 
constantes dos documentos enviados a esta Assembleia e que foram 
aprovadas pelo órgão executivo em reunião de 3 de Abril de 2008.----------------- 
Esta  deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.------------------- 
Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia dirigiu-se ao senhor Dr. 
Mano Soares para que coloque concretamente ao executivo, os 
esclarecimentos que anteriormente tinha solicitado, quanto às candidaturas ao 
QREN.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor António Mano Soares agradeceu e informou que o grupo do PSD vai 
fazer esse pedido por escrito.------------------------------------------------------------------- 
Esgotada a Ordem de Trabalhos e, por ser uma sessão ordinária, o senhor 
Presidente da Assembleia perguntou se alguém do público pretende usar da 
palavra.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor Jorge Carvalho, munícipe do Luso, para 
começar por se congratular, como cidadão deste Concelho, com os excelentes 
resultados atingidos pelo executivo que lidera a Câmara Municipal da 
Mealhada, tendo passado a ler a seguinte intervenção: “pessoas de bem e 
respeitadas são aquelas que pagam a tempo e horas e que têm uma gestão 
correcta, que muito orgulha o povo do nosso concelho. Saúde financeira só 
credibiliza a nossa Câmara e faz inveja à miséria que campeia aí por outras 
Câmaras que têm dívidas que se arrastam há mais de cinco anos, o que só 
contribui para a asfixia, angústia e desespero dos fornecedores que, muitos 
deles, obrigam-se a fechar as portas, porque necessitam também de assumir 
os seus compromissos. Assim o Concelho e os seus dirigentes estão no rumo 
certo”. A seguir, fez ainda alguns reparos quanto à intervenção feita pelo 
senhor Dr. Mano Soares, respeitantes a alguns pontos da ordem de trabalhos, 
nomeadamente quanto às frases proferidas pela senhora Vice-Presidente da 
Câmara, referindo-se aos “cegos” e “ás seitas”, considerando-a de arrogante; 
referiu que dizer que “é mentira”  é o mesmo que dizer “estou a mentir 
deliberadamente” e sugeriu que a frase mais correcta a aplicar seria “o senhor 
não está a falar verdade. Assim, continuou o senhor Jorge Carvalho dizendo 
não concordar com a forma como o senhor Dr. Mano Soares apresenta os seus 
dotes literários, considerando que apresenta graves lacunas literárias, 
principalmente ao nível de discurso e interpretação, contrariando assim a sua 
famosa reputação no seu munes onde é um reputado, conceituado e famoso 
médico pediatra.  Conclui dizendo: “sobre o que é uma reserva legal então 
estamos conversados. Humildemente, gostaria de lhe deixar aqui um conselho 
se por bem o aceitar – deixe de vir para aqui “lavar roupa suja” e aqui 
apresentar um discurso mais profícuo – “não vá o sapateiro além da chinela” e 
elegantemente queria dizer-lhe que forma mais charmosa e mais correcta e 
que não fere ninguém, será dizer que uma mentira é uma inverdade”.------------- 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 
 

 
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


